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Jindřichohradecké informační středisko  
Je neJlepší v celém Jihočeském kraJi. 

4
také Jindřichohradecké domácnosti mohou 
získat dotace na výměnu kotlů.

10
pěvecký sbor Jakoubek oslaví 25. narozeniny 
koncertem na zámku.

13 
michal nesvadba zavítá do kulturního domu 
střelnice po čtyřleté pauze.

13 
muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií můžete v listopadu navštívit  
za poloviční vstupné.

Jindřichohradečáci budou na svátek  
svatého Martina hodovat na náměstí Míru

Svátek svatého Martina patřil v  historii 
k  jednomu z  nejoblíbenějších v  roce. 
Tento den byl spojován nejen s  příchodem 
prvního sněhu a přípravami na zimu, ale také 
s  pravým posvícením se vším, co k  němu 
patří. obnovit tradici svatomartinských oslav 
v našem městě se rozhodl spolek civis novus 
ve  spolupráci s  městem Jindřichův hradec 
a  místními podnikateli a  společně pro vás 
připravili Svatomartinské hodování, a  to 
ve  středu 11. listopadu na  náměstí Míru. 

Přijďte společně rozsvítit vánoční strom
V  letošním roce vás zveme o  první adventní 
neděli 29. listopadu na  slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí Míru. 
Tentokrát nebude program spojen s  akcí pro 
děti Pekelně zábavné odpoledne, která se 

uskuteční až v sobotu 5. prosince v prostorách 
Masarykova náměstí. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu začne 
v  18.00 hodin doprovodným programem, 
který bude pro Jindřichohradečáky velkou 

Svatomartinské oslavy, které dnes v  České 
republice symbolizuje první košt mladého 
vína a vůně husí pečínky, jsou spjaty s jedním 
z nejznámějších a nejvíce uctívaných světců 
evropy sv. Martinem, jehož jméno nesou 
stovky kostelů, klášterů a  míst po  celém 
světě. 

(pokračování na str. 2)

Foto: www.google.com

novinkou a věříme, že i příjemným překvapením. 
Samozřejmě nebudou chybět sváteční proslovy 
a tradiční vánoční občerstvení. 

(pokračování na str. 16)
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Soutěž: poznáte míSto na fotografii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. 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: Pravdova ulice
Výherkyní se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Pavlína kolářová z Jindřichova hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje

 � Jindřichohradečáci budou na svátek svatého Martina hodovat na náměstí Míru
(pokračování ze str. 1)
Svatý Martin bývá nejčastěji zobrazován 
na koni, s půlkou pláště a žebrákem. Je patro-
nem vojáků, koní, jezdců, hus a  vinařů. Proč 
tomu tak je, pomůže vysvětlit dětský sbor no-
Va doMUS při 1. ZŠ, který si připravil krátké 

vystoupení, které vám přiblíží Legendu o sva-
tém Martinovi z Tours, symbolu lidského sou-
cítění, vzájemné pomoci a úcty.
Protože k  těmto oslavám patří kromě husích 
pečení a  martinských koláčů také slavnost-
ní otevření první láhve letošního mladého ví-
na, v 11.00 hodin zazní z úst místního vikáře 
tradiční požehnání svatomartinským vínům 
a posvícení tak může začít.  Po celý den bude-
te mít možnost přímo na náměstí Míru ochut-
nat svatomartinská vína a svatomartinská me-
nu připravená místními restauracemi.

V  průběhu odpoledne vystoupí dlouhoruký 
harmonikář ondra Vácha, dětský sbor noVa 
doMUS při 1. ZŠ a program zakončí cimbálo-
vá muzika notečka. 

dle pranostik se především děti těší na „pří-
jezd Martina na bílém koni“ – v podobě prv-
ních sněhových vloček. Sněhovou nadílku 
přese všechnu snahu zaručit nedokážeme 
(můžeme pouze doufat), ale na  příjezd sku-
tečného Martina na  bílém koni se těšit mů-
žete.

SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ

• 11. 11. 2015 na náměstí Míru

• 11.00 hodin – 20.00 hodin: prezentace svatomartinských vín 2015   

a svatomartinských  menu místních restaurací

• 17.00 hodin: dlouhoruký harmonikář Ondra Vácha

• 17.30 hodin: dětský sbor NOVA DOMUS při 1. ZŠ

• 18.00 hodin: příjezd Martina na bílém koni

• 18.30 hodin: cimbálová muzika Notečka

Petra Jahodová
Foto: www.google.com
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šlo a komu byla zima, měl možnost si zatanco-
vat nebo se zahřát zevnitř dobrým pitím. děku-
jeme všem za příjemně strávený den.

 � Výsledky lehkoatletického trojboje 
základních škol
Ve čtvrtek 24. září 2015 uspořádalo město Jin-
dřichův hradec lehkoatletický trojboj pro žá-
ky prvního stupně jindřichohradeckých zá-
kladních škol 2015/2016, který se skládal ze 
sprintu na 60 metrů, skoku dalekého a hodu 
granátem. Výsledky: 1. místo – 2. ZŠ; 2. místo – 
5. ZŠ; 3. místo – 1. ZŠ; 4. místo – 3. ZŠ; 5. místo 
– 6. ZŠ; 6. místo – 4. ZŠ; 7. místo – MŠ, ZŠ a PŠ 
J. hradec;  nejlepší dívka – nedvědová Petra – 
1. ZŠ; nejlepší chlapec – Žiga Zdeněk – 2. ZŠ.

Foto: Josef Čech

 � Vedení města navštívilo OKNA
nové prostory občanského sdružení okna 
v Pražské ulici, kde se nachází chráněné dílny, 
sociálně terapeutická dílna a sídlo vedení ob-
čanského sdružení, navštívili starosta města 
Stanislav Mrvka společně s místostarostou Bo-
humilem komínkem, místostarostkou Petrou 
Blížilovou a radní Sabinou Langerovou. občan-
ské sdružení okna, které vzniklo v roce 2003, 
podporuje především osoby se zdravotním 

handicapem a jejich rodiny v aktivním způso-
bu života, napomáhá jejich zapojení do  běž-
ných společenských aktivit a vytváří nové pří-
ležitosti pro seberealizaci. V roce 2005 dostalo 
toto sdružení od města darem dům na  hvěz-
dárně, který postupně opravilo a bezbariérově 
upravilo. V  roce 2008 byly k  domu přistavěny 
dva nové bezbariérové byty, určené pro chrá-
něné bydlení. nové prostory v Pražské ulici tak 
rozšířily působení občanského sdružení.

 � S turistickou sezónou se aktivně  
rozloučilo 475 nadšenců
k nové rozhledně na rýdově kopci u děbolí-
na  se v  sobotu 10. října odpoledne  pěšky či 
na  kole vydalo 475 registrovaných účastní-
ků podzimního Jindřichohradeckého pedá-
lu. Společně jsme se tak rozloučili s hlavní tu-
ristickou sezónou v  Jindřichově hradci. Start 

 �Druhý ročník Her bez hranic  
místních částí vyhrála Radouňka
hry bez hranic místních částí města Jindřichův 
hradec se letos konaly již podruhé. Zúčastni-
lo se šest smíšených pětičlenných družstev, 
plus náhradníci, z šesti místních částí z devíti. 
S velkým náskokem osmi bodů vyhrálo druž-
stvo z radouňky. hry byly zahájené v sobotu 

19. září po druhé hodině odpolední ve spor-
tovním areálu na Bobelovce. Pořadatelem le-
tošního ročníku byl pod záštitou města Jindři-
chův hradec osadní výbor v otíně a občanské 
sdružení Bobeláček. otínští si pro své kole-
gy z  děbolína, horního Žďáru, dolní radou-
ně, radouňky a  dolního Skrýchova připravili 
šest opravdu nápaditých, hravých a vtipných 
i  lehce sportovních a  umělecky zaměřených 
soutěžních disciplín. Bonusovou disciplínou 
na  samotný konec byla vědomostní soutěž. 
nejlepším hráčem bylo družstvo z místní čás-
ti radouňka, to si také odneslo putovní po-
hár. na  závěr celého vydařeného odpoledne 
si horní Žďár a dolní Skrýchov střihli o to, kde 
se budou hry bez hranic konat příští rok. Vy-
hrál dolní Skrýchov. konečné pořadí: 1. místo 
radouňka - 41bodů, 2. místo otín – 33 bodů, 
3. místo horní Žďár – 30 bodů, 4. místo děbo-
lín – 29 bodů, 5. místo dolní radouň – 28 bo-
dů, 6. místo dolní Skrýchov – 26 bodů. 

 � První Svatováclavské slavnosti  
měly velký úspěch
Svatováclavské slavnosti se letos v  Jindřicho-
vě hradci konaly poprvé a jak je zřejmé z ohla-
sů od návštěvníků, hudebníků a stánkařů, určitě 
ne naposledy. celý sobotní den 26. září bylo ná-
městí Míru doslova zaplněné dobrou náladou. 
návštěvníci měli možnost posedět s koštem ví-
na různých vinařů, a kdo přišel včas, stihnul i bur-
čák. nechyběly ani pochutiny k vínu, pivu a další 
stánky s pestrým sortimentem. k  tomu všemu 

hrála cimbálová muzika Varmuža, vystoupila 
Jarošovská krojová družina, dvouhodinovým 
vystoupením potěšila diváky a posluchače ob-
líbená Jihočeská dechová kapela Babouci a hu-
dební maraton zakončilo trio Pragtet s písněmi 
Jaroslava Ježka a karla hašlera. Počasí krásně vy-

i  cíl všech tras byl v  parku pod gymnáziem, 
kde na účastníky opět čekal doprovodný pro-
gram a zasloužené občerstvení, o které se po-
starali naši jindřichohradečtí dobrovolní hasi-
či. Během celého odpoledne krátila čas dětem 
i  dospělým horolezecká stěna, lanová dráha, 
střelba z flusačky na terč a nejmenším udělali 
radost dva malí poníci. Padesát účastníků vy-
hrálo drobné krásné ceny ihned po  příjezdu 
a ve velké tombole dvacet dalších hodnotněj-

Úvodník
Vážení spoluobčané,

vzhledem k  tomu, že už nám zimní období doslova 
klepe na dveře, schválili jsme v radě města Operační 
plán zimní údržby 2015/2016 místních komunikací 
ve  vlastnictví města Jindřichův Hradec, který je zá-
vazný pro Služby města Jindřichův Hradec. Do sezna-
mu komunikací a  zastávek byly přidány následující 
objekty: vozovka mezi Zahradním centrem a Vídeň-
skou ulici (okolo Madety) - I. pořadí; chodníky - Dolní 
Skrýchov (od zastávky od železničního přejezdu k do-
mu čp. 9 - III. pořadí); zastávky: Políkno točna, Otín 
točna, Otín vilky, Otín rozcestí, Dolní Skrýchov točna 
a nádraží točna (u JHMD). Schválený plán mimo jiné 
obsahuje stanovené pořadí důležitosti pro zajištění 
sjízdnosti místních komunikací, časový limit pro úklid 
komunikací a technologie. Je třeba dodat, že časové 
limity se měří od skončení povětrnostní situace a je-
jich důsledků, které podstatně zhoršily nebo přerušily 
sjízdnost a nevztahují se na vyhlášené kalamitní situ-
ace. Tímto složitým souvětím jsem si nechtěl dělat do-
předu alibi, že něco nebude hned uklizeno, ale chtěl 
jsem tím říci, že sníh v zimě někdy opravdu padá a že 

bude uklizen ve  stanoveném 
pořadí.

Přeji všem klidný a pozvolný 
nástup zimy.

Stanislav Mrvka
starosta města

Události z radnice

ší ceny. Tou hlavní bylo opět jízdní kolo, kte-
ré si tentokrát  odvezl pan Jaroslav Šteflíček. 
celou akci moderoval Michal arnošt. děkuje-
me všem, kteří se akce zúčastnili. akci pořáda-
lo město Jindřichův hradec ve  spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův hra-
dec a oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Jindřichův hradec. 

Karolína Průšová
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městský úřad informUje
 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Informační centrum Jihočeského kraje 2015
8. a  9. října 2015 se uskutečnilo členské fórum asociace turistických 
informačních center. Podzimní setkání se tentokrát odehrálo v podhůří 
orlických hor v Pardubickém kraji, a to v malebném městečku Jablonné 
nad orlicí.

a.T.i.c. Čr ve  spolupráci s  deníkem.cz a  agenturou czech Tourism 
vyhlašuje pravidelně celonárodní soutěž popularity turistických 
informačních center. Při příležitosti slavnostního vyhlášení v Jablonném 
nad orlicí získalo jindřichohradecké informační centrum již potřetí 
ocenění „informační centrum 2015“ Jihočeského kraje a  obhájilo tak 
titul z  loňského roku. cenu převzaly přímo v  Jablonném nad orlicí 
pracovnice informačního střediska města Jindřichův hradec Barbora 
Píšová a Petra kredatusová.

Jana Říhová

Relaxační 
bazén

Bazén 25 m Dětský bazén D.  relaxační
bazén

Sauny

Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do Od – Do

Pondělí 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 14:00 - 15:00 19:00 - 21:30 19:00 - 20:00 19:00 - 20:00 14:30 - 21:30 muži

06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 14:00 - 15:00 19:00 - 21:30 17:30 - 20:00 17:30 - 20:00 14:30 - 21:30 ženy

Středa 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 14:00 – 15:00 16:00 - 18:00 20:00 – 21:30 17:30 - 20:00 17:30 - 20:00 14:30 - 21:30 muži

Čtvrtek 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 14:00 - 16:00 19:00 - 21:30 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 14:30 - 21:30

Pátek 06:00 - 21:30 06:00 - 08:00 12:00 - 21:30 12:00 - 20:00 14:00 - 20:00 14:30 - 21:30

sp
o

le
čn

á

Sobota 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00 14:30 - 20:00

Neděle 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00 14:30 - 20:00

Úterý

ženy

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Bazén vyhlásil výtvarnou soutěž
děti ve věku od 3 do 10 let se mohou zapojit do 2. ročníku výtvarné 
soutěže, kterou při příležitosti šesti let od modernizace bazénu vyhlásil 
plavecký bazén pod hlavičkou Služeb města Jindřichův hradec. Malí 
výtvarníci si mohou vybrat kterékoliv ze čtyř témat, z  nichž dvě jsou 
věnována přímo bazénu a  dvě městu Jindřichův hradec. detaily se 
zájemci dozvědí přímo v bazénu nebo na www.bazen.jh.cz. Uzávěrka 
je v pondělí 9. listopadu.
Pozvánka na 17. listopad
V  úterý 17. listopadu, v  den státního svátku, si plavecký bazén 
připomene výročí 6 let od své rekonstrukce a modernizace. Veřejnost 
se může těšit na  doprovodný program a  po  celý den (10.00 až  
20.00 hodin) využít lákavé nabídky v  podobě polovičního vstupné. 
Sleva 50 % platí pro všechny druhy vstupného. Přijďte si s  námi 
symbolicky připomenout významný milník v  historii státu i  bazénu! 
Více na www.bazen.jh.cz.

Uzavření bazénu
o  víkendu 21. a  22. listopadu se bazén stane dějištěm Zimního 
krajského přeboru, který pořádá Plavecký klub Jindřichův hradec. 
Z  tohoto důvodu bude v  sobotu 21. listopadu pro veřejnost zcela 
zavřeno (využít lze pouze sauny - 14.30 až 20.00 hodin). Závody 
pokračují i  v  neděli 22. listopadu. Pro veřejnost tak bude v  neděli 
otevřeno výjimečně až od 14.00 hodin.
Hodiny pro veřejnost
Městský plavecký bazén má od října, kdy došlo k uzavření objednávek 
od celoročních klientů, již ustálenou otevírací dobu pro veřejnost (více 
v tabulce). Bazén si vyhrazuje možnost aktuálních změn v celoročním 
programu. aktuální informace získá návštěvník buď přímo na pokladně 
bazénu (tel. 384  321  236 - v  provozu po  celou otevírací dobu) nebo 
na www.bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková

 �ODBOR ROZVOJE
Kotlíková dotace
dne 15. 7. 2015 byla v rámci oP Ži-
votního prostředí vyhlášena výzva 
pro kraje na předkládání projektů 
pro získání finančních prostředků 
na  tzv. „kotlíkové dotace“. dotace 
je určena na výměnu zdrojů tepla 
na pevná paliva s ručním přikládá-
ním v  rodinných domech pro fy-

zické osoby za kotle na pevná pa-
liva, plynové kotle nebo tepelná 
čerpadla. Jihočeský kraj připravu-
je vypsat výzvu pro příjem žádos-
tí ke konci roku 2015, resp. na po-
čátku roku 2016.
Jihočeské domácnosti mohou zís-
kat dotaci na výměnu kotlů ve výši 

cca 300 mil. kč. S čerpáním kotlíko-
vých dotací se počítá i v následu-
jících letech v  rámci dalších dvou 
cyklů. Maximální výše způsobilých 
výdajů bude činit 150 000 kč, výše 
poskytnuté podpory se bude po-
hybovat od 70 % do max. 85 %.
Bližší informace, které budou prů-

běžně aktualizovány, naleznete 
na: http://kotlikovedotace.kraj-ji-
hocesky.cz
na  výše uvedených stránkách je 
vyvěšeno též dotazníkové šetření, 
kterým se zjišťuje předběžný zájem 
fyzických osob o kotlíkové dotace.

Vladimír Krampera
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 � Výpis z událostí
městská policie

3. 10. 2015 deset minut po  půl-
noci, při kontrole veřejného po-
řádku, zjistila hlídka muže (35 let), 
který si ustlal na  Masarykově ná-
městí pod kaštany na zemi vedle 
lavičky. Po probuzení se ke strážní-
kům nechoval zrovna moc zdvoři-
le, odmítal se jim představit, takže 
byl naložen do služebního vozidla 
a převezen na Policii Čr ke zjiště-
ní totožnosti. Po tomto úkonu ho 
strážníci již více nezdržovali a mo-
hl odejít, ale nějak to nešlo - nož-
ky nesloužily. následná decho-
vá zkouška ukázala 3,35 promile, 
proto byl opět naložen do služeb-
ního vozidla a dopraven do místa 
bydliště, kde se o  něj družka po-
starala. Přestupek proti veřejnému 
pořádku strážníci řešili následující 
den v blokovém řízení.

3. 10. 2015 v  nočních hodinách 
se „týpek“ (18 let) opil tak, že zce-

la nechutně pozvracel jedno z pa-
ter činžovního domu na  sídlišti 
hvězdárna. Tím se mu zřejmě ule-
vilo, takže cestou do centra města 
„brutálně atakoval několik popel-
nic“ a povalil je do vozovky. aby 
ne, když byl o půl hlavy vyšší než 
popelnice, které zase byly v přesi-
le. Shodou okolností stejnou ulicí 
projížděli strážníci, kteří výteční-
ka chytili a  po  zjištění totožnosti 
jeho „udatnost“ ohodnotili bloko-
vou pokutou.

6. 10. 2015 v 13.05 hodin si muž 
(30 let) v  prodejně zvané Masné 
krámy nacpal do  batohu sušen-
ky a párky celkem za 60 kč. Při své 
činnosti byl viděn personálem 
prodejny, takže po chvilce měl již 
co vysvětlovat hlídce městské po-
licie. Jako důvod uvedl, že chtěl 
zažít nějaký „adrenalin“. To se mu 
sice krádeží nepovedlo, ale stráž-

níci měli pro jeho zážitky pocho-
pení a  hladinu adrenalinu mu 
zdvihli výší blokové pokuty. 

8. 10. 2015 si čiperný zloděj  
(23 let) v  kauflandu napakoval 
batoh pochutinami za  necelých 
1200 kč. Začal zcela nenápadně 
tím, že si ukládal vybrané zbo-
ží do nákupního vozíku, a když si 
myslel, že není pozorován, tak za-
jel do uličky a zboží přendal z vozí-
ku do batohu. To, že není pozoro-
ván, si ovšem jen myslel, protože 
po celou dobu ho sledoval detek-
tiv, který stál opodál. Myslím, že 
v  tomto případě strážníci využi-
jí novely přestupkového zákona, 
která jim od  října letošního roku 
umožňuje ukládat pokuty několi-
kanásobně vyšší než 1000 kč. 

9. 10. 2015 ve  23.00 hodin při 
kontrole náměstí Míru spatřili 
strážníci muže, který si ulevoval 

na  zeď a  chodník vedle vstupu 
do  prodejny Jednoty. Za  přestu-
pek proti veřejnému pořádku 
mu strážníci uložili blokovou po-
kutu, se kterou souhlasil. než je-
den ze strážníků vyplnil pokutový 
blok, na  místě se zjevila mužova 
podnapilá přítelkyně, která zača-
la do jednání strážníků zasahovat 
tak razantně, že musela být při-
volána druhá hlídka, která milou 
slečnu ozdobila pouty a  odvezla 
z místa na služebnu MP k sepsá-
ní zápisu o  podaném vysvětlení. 
cestou si ještě strážníci vyslech-
li, čím vším jsou, debily počína-
je a  pánskými přirozeními kon-
če. Po sepsání úředního záznamu 
bylo toto vskutku „něžné“ stvo-
ření propuštěno, a  nyní se jejími 
přestupky bude zabývat právní 
oddělení městského úřadu.

Rudolf Gabriel

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Komunitní plán sociálních služeb pro rok 2016
na  území Jindřichohradecka se 
aktualizuje plán sociálních slu-
žeb. Pokud vás zajímá dostup-
nost a  kvalita sociálních služeb 
v Jindřichově hradci a okolí, mů-
žete se přihlásit s vaší připomín-
kou či dotazem na e-mailové ad-
rese emrova@jh.cz a zapojit se tak 
do  dalšího kola plánování sociál-
ních služeb.
Město Jindřichův hradec zaháji-
lo proces komunitního plánování 
v roce 2007, v roce 2008 byl zpra-
cován první komunitní plán. Měs-
to Jindřichův hradec se následně 
zapojilo do  zpracování zakázek 

v  rámci krajských projektů plá-
nování sociálních služeb. V obdo-
bí 2013 – 2014 byl připraven plán 
sociálních služeb na celém území 
orP Jindřichův hradec na  roky 
2015 - 2017. Ten bude nyní aktu-
alizován.
Plánování sociálních služeb umož-
ňuje budovat kvalitní, dostupnou 
a provázanou síť služeb podle po-
třeb občanů. na  tvorbě plánů se 
podílí poskytovatelé, uživatelé 
i zadavatelé (obce) sociálních slu-
žeb, přičemž do procesu jsou zahr-
nuty tyto subjekty z celého území 
orP Jindřichův hradec. díky to-

mu je možné lépe plánovat zajiš-
tění potřebných služeb v J. hrad-
ci i  v  okolních městech a  obcích, 
provázání všech služeb a  spolu-
práci jednotlivých subjektů. 
Problematika sociálních služeb se 
velice úzce dotýká široké veřej-
nosti a proto je pro ty, kdo se chtě-
jí procesu aktivně účastnit, zřízena 
e-mailová adresa emrova@jh.cz, 
na  kterou můžete napsat návrh, 
připomínku, dotaz či žádost o za-
pojení do pracovní skupiny či při-
pomínkové sítě.
Komunitní plán je ke  stažení 
na  webových stránkách města 

J. Hradec, u  odboru sociálních 
věcí – komunitní plánování. Zde 
jsou také podrobnější informa-
ce o celém plánování a jeho his-
torii a najdete zde i odkaz na Ka-
talog poskytovatelů sociálních 
služeb s  důležitými informace-
mi o jednotlivých službách.
Projekt je realizován za  podpory 
Jihočeského kraje v  rámci Gran-
tového programu Plánování soci-
álních služeb na území správních 
obvodů obcí s  rozšířenou působ-
ností v Jihočeském kraji.

Zdeňka Šindelářová

policie Čr  
Prevence:   
Řidiči, pozor! Svátek k uctění 
Památky zesnulých se blíží 
Jako každoročně v měsíci listo-
padu uctíme my, žijící, památ-
ku našich blízkých zesnulých. 
na  místa posledního odpočin-
ku nemíří bohužel jen čestní li-
dé, ale i zloději. 
Policisté z  Územního odbo-
ru Jindřichův hradec každým 
rokem v  období „dušiček“ za-
znamenávají nejen několik krá-
deží věcí z hrobů nebo odlože-
ných věcí při úpravě hrobů, ale 
i  z  aut zaparkovaných na  při-

lehlých parkovištích u hřbitovů. 
kontroly parkovišť před hřbito-
vy provádějí jindřichohradečtí 
policisté každoročně. není to-
mu jinak ani letos. Se zvýšený-
mi hlídkami začnou ještě před 
víkendem a tyto hlídky potrvají 
přes sobotu i neděli, kdy větši-
na lidí přijede na hrob uctít pa-
mátku svých zesnulých.
Z  hrobů mizí nejčastěji svíč-
ky, věnce i  umělé květiny, soš-
ky a  další výzdoba, vše co lze 
snadno a rychle zpeněžit. Mno-
ho lidí neumí policistům vůbec 

popsat, co jim bylo z hrobu od-
cizeno. Lidem proto doporu-
čujeme, aby si své hroby vyfo-
tografovali, neboť v  případě 
krádeže nebo poškození hrobu 
bude pro policii mnohem jed-
nodušší zadokumentovat pů-
vodní stav hrobu. Přesným po-
pisem odcizených věcí se tak 
zvýší šance na dopadení pacha-
tele. Zloději si totiž na  hřbito-
vech dost často tipují osamělé 
osoby, které sledují, a  ve  chví-
li, kdy jdou například pro vodu 
nebo vyhodit původní výzdobu 

do kontejneru, seberou jim od-
loženou tašku a zmizí.
Policejní zkušenosti dokladu-
jí, že zvýšeného pohybu lidí 
využívají i  někteří zloději za-
měřující se na  auta odstavená 
na  parkovištích v  okolí hřbito-
vů. Policisté proto opět připo-
mínají řidičům, aby si nenechá-
vali v zaparkovaných vozidlech 
na  parkovištích viditelně odlo-
žené věci a při odchodu od vo-
zidla zkontrolovali uzavření 
oken, včetně střešního,

(pokračování na str. 6)
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uzavření zavazadlového prostoru a samozřejmě 
všech dveří vozidla. na bezpečnost a plynulost 
v silničním provozu budou o „dušičkách“ dbát 
ve  zvýšené míře nejen dopravní policisté, ale 
i  policisté z  jednotlivých obvodních oddělení. 
dopravní policisté připomínají především 
starším občanům, kteří s  vozidlem nejezdí 
každodenně, aby nezapomněli, že řidiči starší 
60 let musí při silniční kontrole předložit  doklad 
o zdravotní  způsobilosti. Jak vychází ze zákona, 
osoba starší 60 let se musí podrobit pravidelné 
lékařské prohlídce. Ta se obnovuje po 5 letech, 
tj. v 65 letech, poté po 3 letech a od 68 let každé 
dva roky.

Občany, kteří na  hřbitově vidí, že se tam 
děje něco podezřelého, žádáme, aby to 
ihned oznámili na  policii. Čím dříve se 
o  krádeži dozvíme, tím větší máme šance 
na dopadení zloděje. 

Uhlídat všechny hřbitovy na Jindřichohra-
decku je pro policii ve skutečnosti nemož-
né, proto si ceníme pozorných spoluobčanů, 
kteří si všímají podezřelých osob a  infor-
mace ihned volají na bezplatnou policejní 
linku 158! 

hana Millerová

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 18. září 2015 se v  refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem  
Mrvkou. na svět byly přivítány tyto děti: král adrian, Beťák dominik, Frank Michal, hanousková Barbora, kolbeková Beata, koranda rostislav, košan 
Vojtěch, nováková Tereza, Petr Libor, Petr Lukáš, ryglová adéla, ryglová aneta, Uxová nina, Vykoukalová Sofie, doušová klára a Mašková Viktorie. 
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 9. 2015 do 12. 10. 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

Ivan KŘÍŽ, Jindřichův Hradec 17. 10. 1945 14. 9. 2015
Jarmila JANKOVÁ, Jindřichův Hradec 30. 8. 1924 15. 9. 2015
Růžena SCHAFFERHANSOVÁ, Otín 21. 7. 1921 18. 9. 2015
František ŠENKEŘÍK, Mirochov 30. 9. 1928 19. 9. 2015
Ing. Dalibor SENAR, Rodvínov 1. 10. 1977 19. 9. 2015
Josef ADAMEC, Jindřichův Hradec 6. 2. 1940 21. 9. 2015
Jiří CHLAŇ, Jindřichův Hradec 26. 9. 1944 21. 9. 2015
Marie ŠARLINGEROVÁ, Jindřichův Hradec 16. 8. 1946 22. 9. 2015
Bohumil KADLEC, Jindřichův Hradec 12. 9. 1933 24. 9. 2015
Jindřich ZMRHAL, Jindřichův Hradec 10. 7. 1934 24. 9. 2015
František KAISLER, Kardašova Řečice 14. 7. 1938 25. 9. 2015
Pavel KOUBEK, Kardašova Řečice 9. 5. 1961 26. 9. 2015
Anna  MUSILOVÁ, Lipovka 14. 4. 1920 27. 9. 2015
Luboš TOTZAUER, Jindřichův Hradec 25. 12. 1964 29. 9. 2015
Anna PRAUSOVÁ, Nová Včelnice 15. 3. 1925 30. 9. 2015
Zdeněk PŠENIČKA, Jindřichův Hradec 9. 8. 1949 1. 10. 2015
Stanislav PAVLÍK, Kardašova Řečice 25. 10. 1931 1. 10. 2015
Jarmila ŠVECOVÁ, Chlum u Třeboně 27. 9. 1927 3. 10. 2015
Elvíra SLEZÁČKOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 6. 1961 4. 10. 2015
Renata ŠENKÝŘOVÁ, Popelín 20. 9. 1978 5. 10. 2015
Rudolf JANDA, Kardašova Řečice 5. 9. 1941 6. 10. 2015
Jan SKALNÍK, Jindřichův Hradec 25. 7. 1952 9. 10. 2015
Miloslava TRNÍKOVÁ, Stráž nad Nežárkou 10. 3. 1924 9. 10. 2015
Miloslav MAREK, Chlum u Třeboně 1. 6. 1959 10. 10. 2015

Foto: Petr Mandelíček

Zdeněk BUREŠ, Chlum u Třeboně 5. 3. 1938 11. 10. 2015
Jaroslav PODRÁSKÝ, Jindřichův Hradec 5. 8. 1922 12. 10. 2015

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

V pátek 2. října 2015 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrv-
kou a místostarostkou města Petrou Blížilovou. na svět byly přivítány tyto děti: Lexa david, Širůček Jan, Bartušek Jan, dvořáková Tereza, haidin-
gerová Linda, ištvánik Mikuláš, hörner Jaroslav, Látalová kristýna, růžička Michal, Sedláčková Terezie, Šatarová izabela, Špuláková Barbora, Žebra-
kovský Filip a Žebrakovský Jiří.

Karolína Průšová
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5. listopadu 1915
Místo osvětlování hrobů
po  celý týden složili v  adm. na-
ší P.  T. manželé Langrovi obnos  
4 k ve prospěch fondu pro vdovy 
a sirotky. k následování!

O svátku mrtvých
navštíveny byly všechny tři hřbito-
vy hojným obecenstvem, jež při-
šlo, by na  rovech svých nejmilej-
ších modlitbu vykonalo. Výzdoba 
hrobů, jak vždy, byla všeobecná, 
jen při osvětlení některých jevi-
la se naprostá nouze o olej a dra-
hota svíček u nás panující. Příznivé 
počasí po  oba dny vylákalo obe-
censtvo k  návštěvě hlavně nové-
ho hřbitova, na  kterém od  jeho 
založení nalezlo daleko přes sto 
osob, početně našich hrdinů, za-
slouženého klidu. od zvyku osvět-
lovati rovy našich drahých po celý 
týden bylo z  různých naléhavých 
příčin od některých rodin upuště-
no a  památka zesnulých uctěna 
věnováním k účelům válečné pé-
če, což jen schvalovati možno.

Nedostatek květin
pociťován v  míře nebývalé k  ok-
távu „dušiček“. Jen stěží bylo mož-
no dostati věnce neb kytice z čer-
stvých květin, a  proto sáhnuto 
k věncům z květin umělých, jichž 
byl nadbytek. 

Krádež svíček
rok co rok opakuje se při osvět-
lování hrobů darebáctví, že ne-
zvedená mládež školou povinná 
krade na hřbitově svíčky. Tak i le-
tošního roku na hřbitově sv. Troji-
ce bratři J. a V. T. první 8letý, dru-
hý 14letý, a  sourozenci B z  páté 
třídy, J. z  druhé třídy se sestrou  
r. Z. ze čtvrté třídy byli policií při 
činu dopadeni a u každého z nich 
nalezeno několik svíček. Jest 
na  rodičích, by viníky důkladně 
potrestali. 

Nenalili mu
dne 30. m. m. k  8 hod. přišel 
do  hostince pana a. Tomaschka 
v  radouňce čeledín J. J., kterýž 
téhož dne při prohlídce v  Jindř. 
hradci za  schopna uznán byl, se 
žádostí, by mu nalili pivo. Ježto 
byl mladík notně opilý, hostinský 
dbalý stávajících nařízení vydá-
ní piva odepřel. To dopálilo mla-
díka tou měrou, že hostinskému 
a přítomným hostům počal nadá-
vati, což mělo za následek, že jej 
z místnosti vystrčili a dvéře zavře-
li. J. venku nalezl židli a  schladil 
si žáhu rozbitím této, a  mimo to 
s  plotu u  zahrádky několik latěk 
utrhl. Bylo učiněno na  něj ozná-
mení. 

12. listopadu1915
Vzpomínka
Zemřel Fr. kolman, knihvazač v  Jindř. 
hradci. Málo lidí ví, kdo zemřel. 
kolman byl pravý český umělec, 
snílek, tichý a  skromný, a  dětsky 
naivní. nenápadně se mihla ta 
dobrá, milá duše tvrdým životem 
– a zapadla. a zas, jakoby nebyla! 
– Starý osud českých umělců. … 
Za všecky ty, které potěšil uměním 
svým, děkuji nezapomenutelné-
mu umělci Frant. kolmanovi. 

19. listopadu 1915
Důtklivou prosbu
Vznášíme ku všem P. T. přispívate-
lům, by nám zprávy pro nejbližší 
číslo určené, dodali vždy nejdéle 
ve čtvrtek dopl. Praeventivní cen-
sura a jiné okolnosti vyžadují opat-
ření toho a nelze nám později do-
šlé příspěvky uveřejniti, na  čemž 
důsledně trvati naprosto musíme. 

26. listopadu 1915
Ctěnému obyvatelstvu města 
Jindřichova Hradce
Z  nejvyššího rozkazu přeložen 
jest zdejší domácí pěší pluk čís. 
75. na čas války z města našeho. 
Pluk ten žil mezi námi po celá de-
sítiletí a získal si jak na nejvyšších 
místech, tak u  občanstva zdej-
šího vřelých sympatií. Má za  se-
bou slavnou minulost a  v  době 
přítomné zahrnut byl vysokými 
pochvalnými uznáními za  svou 
neobyčejnou statečnost a  hrdi-
nost. nemohouce jinak, loučí-
me se tímto způsobem jménem 
zdejšího obyvatelstva, obecního 
výboru a  jménem svým se vše-
mi příslušníky tohoto milované-
ho pluku volajíce k nim z té duše: 
S  Bohem a  na  opětnou shleda-
nou! Městská rada v  Jindřichově 
hradci, dne 25. listopadu 1915. 
Starosta karel Mert.

Jindřichův Hradec let osmdesá-
tých. 
XXVi. Už jede! excelsior!
když se v hradci počala stavěti drá-

ha, byla hned patrna nejedna změ-
na v dosavadním životě městském. 
nastěhovalo se do města plno in-
ženýrů a jiných úředníků většinou, 
německých, mezi nimiž i zajímavý 
hanuš Gantner, který byl dovedný 
malíř a  do  hradce se přiženil, po-
jav za choť zámožnou slečnu Ma-
touškovou z  nežárky, přibyli růz-
ní „montéři“ a  i „trhani“, kteří snad 
všichni měli lalůček ušní provle-
čený jednoduchým kroužkem zla-
tým, v městě se mluvilo jen o po-
stupu práce a  všechny vycházky 
hradečanů směřovaly k  místům 
vznikající trati a budoucího nádra-
ží. nejvíce snad diváky lákala poz-
ději stavba mostu přes nežárku, 
která nelišila se snad příliš od ne-
dávno předtím prováděné rekon-
strukce mostu pod klášterem, 
avšak měla pro hradečany ten pů-
vab, že mohli přecházeti přes pro-
visorní nízký dřevěný most, který 
vztyčen na  jehlách o  něco výše, 
než je železniční, na  opačné stra-
ně, než je lávka nynější. Vznikla 
tak zvaná okružní procházka, kte-
rá záležela v tom, že se prošla pro-
boštským dvorem cestou podél 
nežárky k mostu a odtud pěknou 
pěšinou podle Božích muk na  sil-
nici deštenskou a dále ke klášteru. 
… nemoha podati popisu událos-
ti, vypůjčím si jej opět z „ohlasu“ 
ze dne 4. listopadu 1887: „excelsi-
or! doba dlouho kýžená konečně 
nám nadešla! Včera ve čtvrtek dne 
3. listopadu valily se nesčetné zá-
stupy našeho obecenstva svorně 
„klášterní a jarošovskou“ ulicí k ná-
draží. k  desáté hodině měl totiž 
přijeti první plat, a tu kde jaký cti-
tel velikého Stephensona, každý 
spěchal, aby tuto památnou chvíli 
svou přítomností oslavil.

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 každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 
hodin.

Štěpánka Běhalová

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

Počátkem listopadu se pozornost občanů ve městě upírala ke svátku Všech Svatých a Dušiček. O to více, že 
řada občanů města, synů a otců zdejších rodin, padla v průběhu uplynulého roku na bojištích první světové 
války. Na novém hřbitově, zřízeném právě před rokem, byla již uložena více než stovka zesnulých, především 
vojínů 75. pěšího pluku. Válkou způsobený nedostatek čerstvých květin vyřešili místní zakoupením věnců 

z květin umělých, všichni si také nemohli dovolit zakoupit drahé svíčky. Někteří dokonce namísto koupě svíček darovali peníze fondu pro vá-
lečné vdovy a sirotky. V druhé polovině měsíce byl formálně přeložen 75. pěší pluk po čas války z města, a tak se s ním na titulní straně Ohlasu 
tklivě rozloučila za všechny občany rada města se starostou.
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace
 � Koncert pro dobrou věc se vydařil

koncem září se v rytířském sá-
le Státního hradu a  zámku 
Jindřichův hradec uskutečnil Be-
nefiční koncert Česko-rakouské-
ho orchestru Jindřichův hradec 
– Gmünd. Výtěžek benefičního 
koncertu ve  výši 6102 kč popu-
tuje na  výzdobu porodnického 
oddělení nemocnice Jindřichův 
hradec. Výzdoba bude realizová-
na otevřenými okny, z.ú., jehož 
klienti se na  výrobě části deko-
rací, symbolizujících radost z  na-
rození nových občánků našeho 
města, již podíleli.
chtěla bych tímto co nejsrdečně-
ji poděkovat všem návštěvníkům 
koncertu za vytvoření krásné, ra-
dostné atmosféry a  za  všechnu 
morální i  finanční podporu. ote-
vřeným oknům pak za  realiza-
ci další výzdoby. děkujeme také 
za zapůjčení krásných zámeckých 
prostor.
dále chci poděkovat celému Čes-
ko-rakouskému orchestru, jeho 

vedoucím a  učitelům – Mirosla-
vu chytkovi, iloně Průšové, han-
ce Stráníkové, také rodině kainz, 
daně kláskové, překladatelce 
Jitce růžičkové, a  též Základní 
umělecké škole V. nováka v  Jin-
dřichově hradci. Velký dík pat-
ří samozřejmě všem lidem, kteří 
pomáhali při přípravě, organizaci 
a zajištění občerstvení.
Bylo velmi příjemné sledovat, jak 
profesionálně zvládali žáci jind-
řichohradecké Základní umělec-
ké školy a  celý orchestr náročné 
skladby a  doprovody. na  kon-
certu zazněla díla J. Ch. Fabera,  
G. Ph. Telemanna, K. Stamice, 
G. Bizeta a dalších.
koncertu se zúčatnili rovněž mi-
lí přátelé a hudební kolegové ze 
sousedního rakouska. Byla to 
skvělá kulturní, dobročinná i spo-
lečenská akce, a já se budu spolu 
s vámi již dnes těšit na další!

Jana Vojáčková 

 � Přinesme radost, naplňme čas
Pod tímto názvem proběhne sbírka časopisů pro domov seniorů v otí-
ně a pro dětské oddělení nemocnice v Jindřichově hradci. Sbírku vy-
hlašuje Střední zdravotnická škola Jindřichův hradec ve  spoluprá-
ci s  Městskou knihovnou Jindřichův hradec, humanitární organizací 
adra a vedením dobrovolníků nemocnice Jindřichův hradec. 
Pokud chcete tuto akci podpořit a udělat tak radost malým pacientům 
a seniorům, můžete časopisy přinést do Městské knihovny Jindřichův 
hradec (U  knihovny 1173/ii ) ve  dnech 18. 11. 2015 až 9. 12. 2015 
v provozní době knihovny a 9. 12. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin do bu-
dovy Střední zdravotnické školy Jindřichův hradec v klášterské ulici.

Hana Medová

 �Doteky podzimu v Oknech
„Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete“ 
(don Miguel ruiz: Čtvrtá dohoda)

na  jaře a  v  létě zahrádkáři 
zasévají, opatrují, zalévají a  těší 
se na  úrodu. na  podzim se pak 
mohou radovat z  plodů své 
práce, pokud i příroda vyšla jejich 
snažení vstříc.
i my jsme na jaře a v létě zaséva-
li a  opatrovali vztahy, kontakty, 
prožitky a prostředí, ve kterém ži-
jeme. Podzim je pro nás hektický, 
ale krásný. od  minulého článku 
nazvaného „Setkávání“ se udála 
řada věcí. Minulá setkávání při-
nesla jako ovoce setkání nová. 
Začátek práce na  nové výzdobě 
porodnice vstoupil do svého dru-
hého dílu. Výtěžek koncertu čes-
ko-rakouského orchestru ve  výši 
6  120 kč bude využit k  pořízení 
materiálu na výrobu něžných ob-
rázků do  jednotlivých pokojů. 
děvčata v  sociálně terapeutické 
dílně již na nich začala pracovat. 
Účast na  Tkalcovských slavnos-
tech ve  Strmilově přinesla klien-
tům nevšední zážitek. Měli mož-
nost zhlédnout „naživo“ při práci 
řadu zajímavých řemeslníků, ra-
dovat se z odbytu svých výrobků 
na  tržišti, zasportovat si na  hřiš-
ti „U  koule“, kde před rokem sá-
zeli stromy. Všechny tyto prožit-
ky zachytili fotoaparátem Martin 
Stiltenn a  Jan Wittberger. a  tak 

vznikla mini výstavka na  obec-
ním úřadě ve Strmilově s názvem 
„Strmilov – pěkné místo k  ná-
vštěvám.“ Milou chvíli plnou dů-
věry jsme zažili při supervizním 
setkání s pěstouny. Tři dny po se-
tkání jsme uvítali čerstvé mimin-
ko do přechodné pěstounské pé-
če. radost a naděje. Jeden osud, 
na  svém startu poraněný odmít-
nutím, má šanci pokračovat v tep-
lé náruči do doby, než mu laska-
vé sudičky nadělí stabilní domov. 
každá maminka ví, jak důležité je 
poskytnout děťátku pevnou ná-
ruč a pocit bezpečí hned od prv-
ních chvil na  světě. Jeho životní 
pocit – přijetí nebo nepřijetí – je 
tím zásadně ovlivněn. Moc si pře-
jeme, aby další cesta životem pro 
miminko byla bezpečná a krásná. 
Počátkem října jsme byli poctě-
ni návštěvou městské rady v no-
vě rozšířených prostorách dílen 
na Pražské ulici. den poté, v rámci 
„dne otevřených oken“ na praco-
viště dílen i chráněného bydlení, 
zavítala řada hostů. Moc děkuje-
me všem za čas, který věnovali se-
známení s naší prací! a všem pří-
znivcům oken přejeme podzim 
bez depresí, plný radosti z plodů 
jara a léta.

Drahomíra Blažková
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HVěZDÁRNA F. NUŠlA A ASTROKlUb PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZy NA OblOZe V lISTOPADU 2015:

Planety Merkur a Saturn jsou nepozorovatelné, Venuši a Mars najdeme ráno nad jihovýchodem. Jupiter  se vrací na ranní oblohu,  Uran  
najdeme nad obzorem po celou noc kromě jitra  a Neptun již jen v první polovině noci.
Pozorovat Měsíc je velmi hezké, zvláště kolem první čtvrti; v tomto období Slunce osvětluje jen různě velkou část přivrácené strany. Povr-
chové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části povrchu tak 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 dob-
ře viditelné, jsou přesvětlené a téměř nepozorovatelné. Měsíc projde 3. listopadu poslední čtvrtí, 11. listopadu novem, 19. listopadu první 
čtvrtí a 25. listopadu nastane úplněk. dne 7. 11. je Měsíc v odzemí (405 694 km), 23. 11. v přízemí (362 835 km). i Slunce je zajímavé, za jas-
ného 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 listopadu 2015:

• 3. 11. ve 2.00 hodiny – Venuše v konjunkci s Marsem (Venuše 0,7° jižně; planety 
vycházejí krátce po těsné konjunkci, na ranní obloze pozorovatelné seskupení 
Venuše, Marsu a Jupiteru)

• 6. 11. v 16.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,0° jižně; ráno na ji-
hovýchodě seskupení Měsíce, Jupiteru, Marsu a Venuše pozorovatelné od  
6. do 8. 11.) 

• 7. 11. v 7.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 2,4° jižně)
• 7. 11. v 14.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 2,0° jižně)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v listopadu 2015:
odpoledne: úterý 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 nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 20.00 ho-
din a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou té-
matikou s ústním komentářem. Členové ČAS mají po předložení platného členského 
průkazu ČAS vstup volný. Členové kroužků DDM mají vstup volný. Hromadné a škol-
ní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním před-
stihem!!!

• 17. 11. v 16.00 hodin - Merkur v horní konjunkci se Sluncem
• 18. 11. cca v 5.00 hodin - maximum meteorického roje Leonid
• 22. 11. v 16.00 hodin - Slunce vstupuje do znamení Střelce
• 22. 11. ve 21.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Uranem (Měsíc 1,6° jižně; Uran lze 

v blízkosti měsíčního kotouče vyhledat malým dalekohledem)
• 30. 11. v 1.00 hodinu - Saturn v konjunkci se Sluncem
• 30. 11. ve 3.00 hodiny - Venuše v konjunkci s α Vir (Spica); Venuše 4,2° severně – 

planeta v blízkosti Spiky ráno na jihovýchodě)

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 běžné 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.
Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.

 � Pěvecký sbor Jakoubek rozdává radost již čtvrt století
Píše se rok 1989, 

venku je zima, 
na  náměstí se 
zvoní svazky klí-

čů a  v  myslích 
několika nadšenců nabývá kon-
krétních obrysů sen o  svobodě. 
několik spřízněných duší se při-
chází ohřát do obýváku evange-
lické fary. Vzniká společné na-
ladění. k  tónům písní z  náměstí 
se přidávají tóny chorálů z Taizé. 
Z hudebních setkání se stává tra-
dice. Bere na sebe konkrétní po-
dobu o  Velikonocích 1990, kdy 
pár nadšených zpěváků inzeruje 
koncert s  názvem „oslava vzkří-
šeného krista“. otvírají se dveře 
nově opraveného rondelu, mno-
zí hradečáci procházejí nádvoří-
mi zpustlého zámku do  pohád-
kových prostor. Sen o  svobodě 
nabývá konkrétního vyjádření. 
Písně, uzavřené do  bytů nebo 
do studených chrámů, kam cho-
dili lidé jen s  vypětím víry a  od-

vahy, mohou svobodně zaznít 
na  veřejnosti bez nebezpečí ši-
kany StB. Ta radost a úleva se da-
jí slovy těžko vyjádřit. a  protože 
je zpěvákům spolu dobře, vzniká 
pěvecký sbor Jakoubek (to pod-
le kopce, pod kterým se schází), 
jehož činnost později zastřešuje 
křesťanská organizace mladých 
lidí – YMca.

Uplynulo 25 let. hrstka zpěvá-
ků se rozrostla, k  nadšení se při-
dala i píle a  trocha hudební kva-
lity, vznikla tradice vánočních 
a  velikonočních koncertů pro 
ty, kteří chtějí naslouchat hud-
bě i drobným zamyšlením, inspi-
rovaným biblickými texty. 25 let 
přátelských setkání, společného 
putování labyrintem tónů a  lec-

kdy i lidských životů. doteky tónů 
přinášejí i doteky lidské. 
onu krásu možnosti potkat se 
lidsky i  hudebně ve  svobodném 
prostoru letos vracíme tam, kde 
se to stalo na  veřejnosti poprvé 
– na Státní hrad a zámek v  Jind-
řichově hradci. 1. 11. 2015 uví-
tá Rytířský sál PS Jakoubek, PS 
Smetanu, chrámový sbor adama 
Michny, PS Fuertes a příležitostný 
komorní orchestr při společném 
koncertu s  názvem Slavíme spo-
lu. každé ze zúčastněných těles 
má svoji tradici, své poslání, lás-
ku k určitému typu hudby a pro-
středí. Společná je kázeň, vytrva-
lost a touha po lidském kontaktu 
– bez té se hudba nedá realizo-
vat. Těšíme se na  originalitu jed-
notlivých vystoupení i na společ-
né písně. a  vy, kteří chcete tuto 
sváteční chvíli sdílet s námi, buď-
te srdečně vítáni!

Drahomíra Blažková

str. 10 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



ChCete náS?
Tom, německý ovčák, pes, 1,5 roku, kastrovaný
Tom je mladý a statný pes, k lidem i dětem ve-
lice kontaktní. Zvyklý žít venku. Potřebuje ales-
poň základní výcvik, nyní je to prozatím nevy-
chovaný puberťák. na vodítku chodí obstojně.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)
 

Chlupáč, kříženec čau-čau, pes, cca 10 let, kastrovaný
chlupáč je kontaktní a  stále poměrně aktivní 
pejsek, který má rád společnost lidí. S ostatními 
pejsky se snáší dobře. na vodítku chodí hezky. 
Jakákoli manipulace i při péči o srst mu nedě-
lá problémy. Je střední velikosti, váží 28 kg. Více 
informací dodáme brzy.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Aran, kříženec zlatého retrívra, pes, cca 10 let, kastrovaný
aránek je klidný, hodný a mazlivý pes. na vodítku 
chodí hezky. kamarádí se s ostatními pejsky. Vzhle-
dem k věku má již zhoršenou chůzi a tak mu bu-
de svědčit courání po zahrádce a krátké procházky. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
 

Kubula, americký kokršpaněl, pes, cca 10 let, kastrovaný
kubula je veselý pejsek, kterého někdo pravdě-
podobně odložil kvůli věku a  zdravotnímu sta-
vu. Miluje společnost, k  lidem je velice kontakt-
ní, fenečky i většinu pejsků přijme bez problémů. 
kubulovi bylo nutné odoperovat pravé oko. hůře 
se orientuje ve tmě a je již značně nahluchlý, ale 
na svůj věk je velmi aktivní a bez problémů zvlá-
dá delší vycházky. Je zvyklý žít v bytě, čistotnost 
zvládá zcela bez problémů, na vodítku chodí hezky. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův 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 zasloužil dožít ně-
kde v teple. V bytě se chová velmi slušně, je čistot-
ný, 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 (Jindřichův Hradec) 
 

Pritta, kříženka, fena, cca 4-5 let, kastrovaná
Pritta je milá fenečka, která se cizích lidí bo-
jí. V  žádném případě ale není zlá, pokud se 
na ni jde s klidem, nechá se pohladit i pocho-
vat a manipulovat sebou. Snáší i malé děti, jen 
to není klasický mazlík. Pokud ale v rodině děti 
jsou a budou respektovat její plašší povahu, nic 
nebrání vzájemnému soužití. V bytě je čistotná, nic neničí, na vodítku cho-
dí dobře. Jelikož si nezažila nic dobrého a v podstatě žila jen ve smečce 
psů na dvoře, je hodně lekavá, ale stále pracujeme na seznamování s oko-
lím. V autě jezdí hezky. S kočičkami vychází bez problémů, o další drobné 
zvířectvo (morčata, papoušky) zájem neprojevuje a s ostatními pejsky vy-
chází dobře, i když zprvu se jich trochu bojí a vrčí na ně, ale jak zjistí, že jí 
nic nehrozí, skamarádí se. Je dobrý hlídač, ale není zbytečně uštěkaná, jen 
hlásí cizí lidi v domě. Váží 11 kg.
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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 � Jindřichohradečtí Sokolové oslavili  
významné jubileum
dne 8. 10. proběhlo v konferenč-
ním sále Muzea Jindřichohradec-
ka slavnostní setkání TJ Sokola  
J. hradec s  veřejností k  oslavě 
130. výročí založení. Setkání bylo 
vyvrcholením akcí, které k tomu-
to výročí proběhly a v rámci nichž 
jednota zajistila zrestaurování 
zpustlého a neudržovaného hro-
bu jednoho ze svých starostů na 
hřbitově u sv. Václava, zpracovala 
historický přehled svých starostů, 
v dubnu uspořádala výstavku ke 
svému výročí v suterénu Městské 
knihovny, v  květnu zorganizo-
vala vycházku ke hrobům svých 
starostů a kolem míst, kde žili  
a v září se poklonila památce své-
ho starosty F. Steinochera a ofici-
álně při tom ukončila úpravy je-
ho hrobu a odhalila na náhrobku 
destičku, připomínající tuto akci. 
na setkání byly v úvodu i přes ne-
přízeň počasí předvedeny ve ven-
kovním prostoru ukázky několika 
sokolských cvičení. následně by-
la ve vystoupeních pracovníků 
muzea i činovníků Sokola připo-
menuta historie jednoty i její sou-
časné aktivity, proběhlo dekoro-

vání historického praporu stuhou 
od župy a ocenění obětavé práce 
náčelnice i. Lorencové a cvičitelky 
d. kousalové. V průběhu progra-
mu několikrát vystoupil pěvecký 
soubor nova domus, který velmi 
zdařile zpestřil průběh setkání. 
V jeho závěru se pak uskutečnila 
vernisáž další výstavy k 130. výro-
čí jednoty, instalované tentokrát 
za součinnosti pracovníků muzea 
v jeho prostoru.
Jednota upřímně děkuje sta-
rostovi města Stanislavu Mrvkovi 
za podporu, kterou Sokolu vyjád-
řil ve svém vystoupení, souboru 
nova domus, pracovníkům mu-
zea Štěpánce Běhalové a Františ-
ku Fürbachovi za jejich zasvěcené 
informace o historii naší jednoty, 
členům bratrských jednot ze So-
kola z  Uhelné Příbrami a z nové 
Vsi, kteří nás přišli pozdravit a po-
sílili naše řady i při jednom ze cvi-
čení a samozřejmě všem dalším 
hostům, kteří nám svojí účastí 
napomohli důstojně oslavit naše 
významné jubileum.         

Alois Soppe
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 � K válečným a poválečným letcům chová Jindřichův Hradec velkou úctu
dne 11. listopadu si celý demo-
kratický svět připomene mezi-
národní den válečných veteránů. 
k pietním oslavám se každoročně 
připojuje také město Jindřichův 
hradec, které má k  těmto vojá-
kům velkou úctu. konkrétním 
příkladem je spoluúčast města 
na  pořádání „Setkání čs. váleč-
ných a poválečných letců v Jind-
řichově hradci“.   
Již od roku 1994 se totiž ve měs-
tě nad Vajgarem schází přízniv-
ci historie letectví, kteří sem při-
jíždějí z  celé České republiky 
a často také ze zahraničí. Letošní  
„XXii. setkání“ se uskutečnilo 
v  sobotu 22. srpna pod záštitou 
starosty města Jindřichův hradec 
Stanislava Mrvky a starosty měs-
ta deštná davida Šaška. akci jako 
každoročně pořádal klub historie 
letectví Jindřichův hradec za vý-
razné pomoci města Jindřichův 
hradec, města deštná a  44. leh-

kého motorizovaného praporu 
Jindřichův hradec, dále za  pod-
pory Muzea Jindřichohradecka, 
klubu výsadkových veteránů, Čs. 
obce legionářské a  aeroklubu 
Jindřichův hradec. 
celodenní akce byla zahájena 
v 9.30 hodin v kinosále Leteckého 
muzea deštná, kde hosty přiví-

tal starosta d. Šašek.  Přítomným 
byly představeny nové expozi-
ce muzea, včetně novinky roku 
2015, unikátního letounu nebes-
ká Blecha. V 11.00 hodin byli hos-
té přijati starostou města Stani-
slavem Mrvkou v  kapli sv. Maří 
Magdaleny v  Jindřichově hrad-
ci. Zde byla slavnostně pokřtěna 

pamětní medaile vydaná klubem 
k 70. výročí osvobození města Jin-
dřichův hradec 9. května 1945. Su-
dičkami křtu byli čs. váleční let-
ci raF gen. emil Boček a plk. alois 
dubec, dále Stanislav Mrvka a ve-
litel místního vojenského útvaru 
pplk. Jan Štěpánek. Poté v kapli za-
zněly válečné evergreeny v podání 
žesťového souboru Trumpet Tune.  
od  12.00 hodin si hosté prohléd-
li v  Muzeu Jindřichohradecka  
expozici „Letecká bitva nad Jind-
řichohradeckem“, následně pro-
běhl u  Památníku letců pietní akt 
za všechny čs. válečné a spojenec-
ké letce z období ii. světové války. 
Je potěšitelné, že hosté po celý den 
hovořili o setkání s nadšením a pře-
devším s  ujištěním, že se v  Jindři-
chově hradci opět sejdou. Přátelé, 
tak za rok opět na shledanou!

Vladislav Burian
Foto: Josef Böhm

 �  Žáci Základní umělecké školy Vítězslava Nováka zazářili v Německu  
Již v  září navštívili žáci a  pedago-
gové ze Základní umělecké ško-
ly Vítězslava nováka partnerskou 
Musikschule neckargemünd. ná-
vštěva se konala na  pozvání ně-
mecké strany a  navázala na  pře-
dešlé společné aktivity v  letech  
2010 a 2012.
V průběhu pobytu se žáci zúčastnili 
různých hudebních dílen, intenziv-
ně zkoušeli s  místní Vielharmonie 
neckargemünd a připravovali pro-
gram na  koncert česko-německé-
ho partnerství, který byl vyvrcho-
lením celého společného projektu.

dostatek prostoru byl věnován 
i  poznávání neckargemündu 
a okolí. 
“ZUŠkovou” výpravu do  partner-
ského města tvořili vedle vede-
ní a  učitelů školy akordeonisté, 
smyčcový orchestr, soubor S(w)in-
ging saxophones Junior a 8 taneč-
nic z  tanečního oddělení. Všichni 
žáci společně s pedagogy připra-
vili mimo společný program s ně-
meckou stranou i prezentaci vlast-
ní práce školy, kterou předvedli 
v rámci výletu lodí po řece neckar 
a na závěrečném koncertu. 

ohlasy na vystoupení tanečnic 
a  muzikantů byly velmi pozi-
tivní a  pochvalné. Představite-
lé města neckargemünd hned 
po závěrečném koncertu oslo-
vili vedení školy s  nabídkou 
účasti na připravovaných osla-
vách partnerství měst Jindři-
chův hradec a neckargemünd.
Všichni účastníci hodnotili ak-
ci jako velmi úspěšnou nejen 
po stránce umělecké, ale i me-
zilidské. 
ZUŠ V. nováka zanechala v nec-
kargemündu výraznou stopu 

a přispěla k prohloubení vztahů 
mezi školami i městy.
na  tomto místě bychom rádi 
poděkovali za finanční podporu 
městu Jindřichův hradec a  ko-
ordinačnímu centru česko-ně-
meckých výměn mládeže Tan-
deM, kteří finančně celý projekt 
podpořili.
Pevně věříme, že našim part-
nerům budeme v  roce 2017 
schopni nabídnout obdob-
ný pobyt u  nás v  Jindřichově 
hradci.

Základní umělecká škola v listopadu 
Školní rok v  ZUŠ již běží na  plné 
obrátky. Źáci i  učitelé mají za  se-
bou pracné sestavení rozvrhů, ná-
vštěvu partnerské školy v neckar-
gemündu i první interní koncert.
Mezi již proběhlé aktivity patří 
účast violoncellistů na vystoupe-
ní v deštné, úspěšný koncert Mezi-
národního smyčcového orchestru 
Jindřichův hradec - Gmünd na 
zámku a  14. ročník festivalu stu-
dentského divadla dadainspirač-
ní dny. 
koncem října se studenti literár-
ně-dramatického oboru prezen-
tovali na festivalu nahlížení v Be-
chyni a  violoncellisté vystoupili 
v rámci projektu Jihočeského vio-
loncellového orchestru v Želči.
V  listopadu bude ZUŠ pořádat 
přehlídku popového zpěvu, kte-
rou můžou zájemci vidět v  sá-

le ZUŠ 21. 11. od  9.00 hodin. 
Jedná se o první pokus uskuteč-
nit setkání pedagogů a  studen-
tů popového zpěvu ze ZUŠ v  Ji-
hočeském kraji, porovnat výkony 
účinkujících a diskutovat s vyuču-
jícími o různých přístupech a me-
todách ve výuce.
Již se stává pomalu tradicí, že 
v  domě dětí a  mládeže v  rů-
žové ulici na  podzim a  na  jaře 
vystupují soubory S(w)inging 
saxophones a  S(w)inging saxo-
phones Junior. Příznivci swin-
gu se mohou těšit i letos. V so-
botu 28. 11. od  16.00 hodin 
se v ddM představí oba orche-
stry pod vedením Josefa Strá-
níka a  zahrají skladby irvinga  
Berlina, Glenna Millera, George 
Gershwina, duka elingtona 
a  dalších. S(w)inging saxopho-

nes vystoupí poprvé v  pozmě-
něné sestavě.
k  dalším plánovaným listopado-
vým akcím školy patří ještě dva 
koncerty hudebního oboru v ZUŠ 
nebo vyprodaný zájezd do  ná-
rodního divadla na operu a. dvo-

řáka Čert a káča.
Srdečně zveme jindřichohradec-
kou veřejnost k návštěvě některé 
z  připravovaných akcí. komplet-
ní přehled je k dispozici na webu 
školy www.zus-jhradec.cz

Marián Mikula
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 �Naučte se paličkovat v Domě gobelínů
Letošní sezóna v  domě gobe-
línů nekončí posledním říjno-
vým dnem, ale pokračuje až do   
13. prosince 2015. V  listopadu si 
přijdou na své především zájem-
ci o paličkování. V neděli 22. lis-
topadu začíná v domě gobelínů 
kurz paličkování, který je tříden-
ní a  probíhá tři po  sobě násle-

dující neděle (22. 11., 29. 11., 
6. 12. 2015). kurz je vhodný jak 
pro začátečníky, tak i pro pokro-
čilé. Lektorka Jana krausová vás 
seznámí se základy paličková-
ní, s  technikou pláténka, polo-
hodu, kombinací těchto technik 
a jejich využitím v jednoduchých 
vzorech - podvíncích. Pomůcky 
na paličkování je možné si zapůj-
čit. Zúčastnit se kurzu samozřej-
mě mohou i  ti, kteří mají s  pa-
ličkováním již určité zkušenosti 
a chtějí si rozšířit svůj um na ná-
ročnějších vzorech. Po  celý lis-
topad, až do  13. prosince, stále 
probíhá prodloužená výstava Jh 
PaTchWork, která představu-
je výtvory stejnojmenného regi-
onálního uskupení,  pravidelně 
se scházejícího na  kurzech pat-

chworku ve Výtvarné dílně v  Za-
hrádkách a v domě gobelínů. Vý-
stava přináší možnost inspirace 
pro vlastní tvorbu, navíc některé 
výrobky jako jsou deky, přeho-
zy, polštáře, tašky, kabelky, šaty 
a artquilty, tedy textilní umělecká 
díla, si můžete i zakoupit. Výstava 
Jh PaTchWork je přístupná 

buď samostatně, nebo v  rám-
ci prohlídky domu gobelínů. 
Zároveň máte možnost zhléd-
nout dlouhodobou výstavu s ná-
zvem Československý len pro 
new York, která představuje uni-
kátní tapiserii zhotovenou v  díl-
ně Marie hoppe Teinitzerové pro 
Světovou výstavu v  new Yorku  
v roce 1939. na prosinec pro vás 
chystáme adventní dny v  domě 
gobelínů, které budou i letos plné 
ukázek lidových řemesel a dílen 
nejen pro děti, ale i dospělé. dům 
gobelínů je v  listopadu otevřen 
od  úterý do  neděle od  10.00 do   
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Těšíme se na vás. 

Lenka Dvořáková

 �Michal Nesvadba opět potěší jindřichohradecké publikum

 �Muzeum fotografie a moderních  
obrazových médií nabízí v listopadu  
zvýhodněné vstupné
na  základě předložení přísluš-
ného kupónu (viz níže) mohou 
návštěvníci uplatnit 50 % slevu 
na  jednorázové vstupné do  Mu-
zea fotografie a moderních obra-
zových médií.
Nabídka platí pro základní, 
snížené či rodinné vstupné od   
1. do 29. 11. 2015.
V Muzeu fotografie a moderních 
obrazových médií jsou k  vidění 
mimo jiné první části expozice 
Moc médií (portrétní a krajinářská 

fotografie, filmová technika), fo-
tografie členů Spolku Fokus Jin-
dřichův hradec, výstavy daniel 
reynek – fotografie, Vlastimil Sí-
tař – chvála basketbalu, ale i cen-
né nástropní a  nástěnné malby 
v prostorách muzea. 
otevírací doba: 
úterý až neděle, svátky 
10.00–12.30, 13.00–17.00 hodin. 
Více o  muzeu a  jeho aktuálních 
programech na www.mfmom.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Eva Florová

V  sobotu 7. listopadu od   
10.00 hodin uvádí kulturní dům 
Střelnice oblíbený program pro 
děti ve věku 2 - 9 let s Michalem 
nesvadbou z  televizní kouzel-
né školky. Představení pro děti 
v  Jindřichově hradci nese název 
Michal k  snídani. Jedná se o  zá-
bavné, přesto poučné, ale hlavně 
aktivní představení pro nejmen-
ší návštěvníky. Michal svým vy-
stoupením doslova strhne diváky 
a  zapojí úplně celý sál do  hodiny 
plné her, kdy plně rozvíjí hru s ba-
revnými samolepicími páskami. 
Bez ostychu vytáčí metry a metry  

pásek, ze kterých vyrábí jednodu-
ché tvary až po ty plastické (imi-
tující reálné předměty). Michal 
se zamýšlí nad tím, co se stane, 
když nesníme z  talíře poslední 
sousto, ve  kterém je ukrytá síla. 
dětské pořady Michala nesvadby 
si za dobu svého uvádění získaly 
velké množství nadšených divá-
ků, děti spolu s Michalem odhalí 
záhadu posledního nedojedené-
ho sousta  a zažijí spoustu legra-
ce, soutěží a písniček.
Baví vás Michal v televizi? Sledu-
jete jeho nápady a vynálezy? Pak 
neváhejte a  přijďte se podívat 
do  kulturního domu Střelnice. 
Michala baví přímé reakce, ať už 
to je na  obrazovce od  kamaráda 
Františka, nebo pak při divadel-
ních představeních od  dětského 
publika. Srdečně vás po  čtyřech 

letech zveme na zábavu s Micha-
lem do kulturního domu Střelni-
ce, který dorazí s novým tematic-
kým představením.

Helena Byrtusová
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 � Kulturní dům Střelnice zve na koncerty a do divadla
Kulturní dům Střelnice zve na koncert ŤŘebOŇSKÝCH PIŠTCŮ dne  
7. listopadu v 19.00 hodin do kaple sv. Maří Magdaleny. 
Třeboňští pištci dosáhli v září 41 let nepřetržité činnosti. Multižánrový 
soubor založili v  roce 1974 manželé a  pedagogové Milena a  Václav 
Šimečkovi. Za  41 let existence souboru jím prošlo rukama více než  
240 mladých flétnistů, které manželé Šimečkovi nejen hudebně 
vychovali. Soubor vedou, aranžují pro něj repertoár a Václav Šimeček 
i aktivně se souborem účinkuje.
Za  celou dobu své existence odehráli Třeboňští pištci více než  
1200 koncertů doma i v zahraničí. koncertovali v rakousku, německu, 
Švýcarsku, holandsku nebo itálii. V  roce 1986 nadchli dvacetitisícové 
publikum na festivalu Porta v  Plzni svou verzí známé Yesterday 
od  Beatles. Pravidelně vystupovali a  vystupují v České televizi  
a v Českém rozhlase. V  roce 2007 reprezentoval soubor Jihočeský 
kraj na  velvyslanectvích České republiky ve  Vídni a  Berlíně. V  roce  
2009 vystoupili pištci v přímém přenosu České televize na závěrečném 
koncertu Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha s  flétnistou 
Jiřím Stivínem, v roce 2011 reprezentovali Českou republiku a Jihočeský 
kraj v římě. V roce 2014 měli velký úspěch na koncertě v Zrcadlovém sále 
zámku dobříš a v roce 2015 vystoupili na dvou benefičních koncertech 
v Praze v evengelickém kostele. kmenový repertoár zahrnuje více než 
200 skladbiček a  písní interpretovaných zpaměti. Základ repertoáru 
tvoří renesanční a  barokní česká a  evropská hudba. Pištci dále hrají 
a  zpívají v  úpravách M. a  V. Šimečkových jihočeské lidové písně, 
vánoční písně, latinskoamerické folklórní melodie a evergreeny světové 
populární hudby, černošské spirituály a v poslední době i irské písně.

Kulturní dům Střelnice zve na divadelní hru Nikolaje Vasiljeviče 
Gogola „ReVIZOR“ v  podání Divadla Různých Jmen dne 11. 
listopadu v 19.00 hodin do divadelního sálu. Divadelní předplatné 
skupiny A.
V režii Lukáše Buriana hrají: Jaromír 
nosek/ Jaroslav Šmíd, Milan enčev, 
Valérie Zawadská/ Stanislava 
Jachnická, romana Goščíková/ 
Petra horváthová, anna kulovaná / 
Vendula křížová, Lukáš Burian, Petr 
Franěk / Michal Slaný, otto rošetzký 
a christian ivanovič hübner.
klasická groteska o  klasických 
lidských vlastnostech – přetvářce, 
úplatkářství, prospěchářství, ustra- 
šenosti, namyšlenosti a  všudypří- 
tomné hlouposti.

Kulturní dům Střelnice zve na divadelní hru Michele Riml „SeX PRO 
POKROČIlÉ“ dne 17. listopadu v 19.00 hodin do divadelního sálu. 
Divadelní předplatné skupiny b. Studio Dva Divadlo.  
V režii dariny abrahámové hrají Jana krausová a karel roden
Jindřich a alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo 
své stopy. Vášeň je pryč. dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, 
veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních 
zón nadchlo diváky této kanadské komedie po  celém světě. Sex pro 
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu 
vztahu může znamenat mnohem víc.

Kulturní dům Střelnice zve na  koncert v  rámci abonentních 
koncertů KPH 2015 „DeCHOVÉ TRIO TRIFOGlIO“ dne 20. listopadu 
v 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
dechové trio Trifoglio je komorní soubor, 
kde působí posluchačky hudební a taneční 
fakulty akademie múzických umění v Praze 
(haMU). Jana Černohouzová (klarinet) 
a  denisa Propilková (fagot) se setkaly 
na půdě školy již v roce 2009 a vytvořily duo, 
které působilo dva roky. 
V  roce 2011 se k  seskupení připojila Jana 
kopicová (hoboj) a  vzniklo Trifoglio neboli 
„Trojlístek“. Členky tria jsou vítězkami 
národních i  mezinárodních soutěží. každá 
z  nich má cenu ze soutěžní přehlídky 
konzervatoří, hobojistka je držitelkou 2. ceny 
dechové soutěže ve  Wroclavi, klarinetistka 
získala 1. cenu v soutěži 2. Viennese School 
v  rakousku, fagotistka obdržela 2. cenu 
na  Mezinárodní interpretační soutěži 

dechových nástrojů v Brně. nejsou však pouze sólovými a komorními 
hráčkami, každá z  nich příležitostně hostuje v  některém z  českých 

nebo zahraničních orchestrů, jako například 
orchestrální akademie v  Pražské komorní 
filharmonii, orchestr mladých evropské unie 
(eUYo), orchestr Berg. hobojistka je stálou 
členkou Filharmonie v hradci králové.
Trifoglio je dechové trio v  klasickém 
složení hoboj, klarinet, fagot a  má tedy 
možnost čerpat z  velkého množství 
skladeb v  původním obsazení. nebrání 
se však i  různým transkripcím moderní 
a  populární hudby. do  jeho repertoáru 
nepatří pouze klasické kusy (W. a. Mozart, 
L. van Beethoven), ale také hudba  
20. století (e. Schulhoff, h. Tomasi). Zaměřuje 
se především na  nastudování skladeb 
českých skladatelů (F. X. dušek, F. V. kramář,  
B. Martinů, k. Slavický).

Ivana Bačáková
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31. 10 - 1. 11. 17:30
PAN
Fantasy, dobrodružný/USa/3d
31. 10 - 1. 11. 20:00
PURPUROVÝ VRCH
Gotický horor/USa/2d
5. 11. 17:30, 20:00
STÁŽISTA 
komedie/USa/2d
6. 11. 17:30, 20:00
ZTRACeNI V MNICHOVě
komedie, drama/Čr/2d
7. - 8. 11. 17:00, 20:00
SPeCTRe
akční, Thriller/USa, V. Británie/2d
11. 11. 17:30, 20:00
GANGSTeR KA
krimi, Thriller/Čr/2d
12. - 13. 11. 17:30
CelebRITy S.R.O.
komedie/Čr/2d
12. - 13. 11. 20:00
MACbeTH
drama/V. Británie, USa, Francie/2d
14. - 15. 11. 17:30
SNOOPy A CHARlIe bROWN…
animovaný/USa/3d
14. - 15. 11. 20:00
PARANORMAl ACTIVITy: THe GHOST DIMeNSION
horor/USa/2d
18. 11. 19:00
beRANI (ART kino)
drama/island/2d
19. 11. 17:30, 20:00
FAKJŮ PANe UČITelI 2
komedie/německo/2d
20. 11. 17:30, 20:00
STeVe JObS
drama, Životopisný/USa/2d
21. - 22. 11. 17:00, 20:00
HUNGeR GAMeS: SÍlA VZDORU - 2. ČÁST
dobrodružný, akční/USa/2d
25. 11. 19:00
NÁVRAT DO bUDOUCNOSTI II
(Filmové legendy)
dobrodružný, Sci-Fi/USa/2d
26. 11. 17:30 20:00
GANGSTeR KA: AFRIČAN
krimi, Thriller/Čr/2d
27. 11. 17:30, 20:00
U MOŘe
drama, romantický/USa/2d
28. - 29. 11. 17:30
HUSÍ KŮŽe
komedie, horor/USa/2d
28. - 29. 11. 20:00
blACK MASS: ŠPINAVÁ HRA
akční, krimi/USa/2d
2. 12. 17:30, 20:00
AlDAbRA: byl JeDNOU JeDeN OSTROV
rodinný/Čr/3d

PŘeDSTAVeNÍ PRO DěTI 
(Vždy od 15:00 hodin)
1. 11.
ZA KAMARÁDy Z TeleVIZe 9
Pásmo pohádek/Čr/2d
8. 11.
KRTeK A HODINy
Pásmo pohádek/Čr/35mm
15. 11.
ZA KAMARÁDy Z TeleVIZe IV.
Pásmo pohádek/Čr/35mm
22. 11.
KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKy
Pásmo pohádek/Čr/35mm
29. 11.
POHÁDKy POD STROMeČeK
Pásmo pohádek/Čr/2d

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz 
prostřednictvím mobilní aplikace Cool Ticket 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

 � Inspirace z České inspirace 
HRADeC KRÁlOVÉ - 20. - 21. 11. 2015
Cinema Open 2015 
kino Bio central. Festival představí nezávislý 
proud české kinematografie - nejlepší české 
snímky, díla současných autorů a  nových ta-
lentů. Součástí festivalu je i přítomnost známé 
filmové osobnosti, vzdělávací dílny, ukázky fil-
mových postupů a další zajímavý doprovod-
ný program.

CHeb - 14. 11. 2015
Noc divadel
Zdch cheb. 3. ročník mezinárodního projektu 
– divadlo otevírá prostory   během dopoled-
ních, večerních a nočních hodin a zve na pest-
rou směs programů.

KUTNÁ HORA - 14. 11. 2015 
Svatomartinské hody
14.00 – 18.00 hodin, GaSk - degustace svato-
martinských vín spojená s ochutnávkou spe-
cialit ze svatomartinských hus. Přijďte degu-
stovat více jak 100 vzorků svatomartinských 
vín a ochutnat gastronomické speciality nejen 
ze svatomartinských hus. akce bude doprová-
zena kulturním programem pro celou rodinu.

lITOMyŠl - 1. 11. 2015 -  3. 11. 2015 
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Music club kotelna. Soutěžní putovní přehlíd-
ka filmů. Festival bude zahájen přednáškou li-
tomyšlského rodáka Pavla Burdy o letošní ex-
pedici na Manaslu.

POlIČKA - 28. 11. 2015 - 17. 1. 2016 
Pivovarnictví v Pardubickém kraji 
a na Poličsku
centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Výstava 
věnující se rozvoji pivovarnictví za posledních 
100 let. Uvolněnou atmosféru navodí instala-
ce dobové hospody s  pípami, sudy, džbány 
a půllitry i s místem k posezení. chybět nebu-
de ani degustace piv.

TelČ - 7. a 8. 11. 2015
Vysočinou k  Telči a  Cestou Jana Hvězdy 
z Vícemilic
Turistické pochody klubu českých turistů 
v Telči. Pochody se konají za každého počasí.

TŘebOŇ - 28. 11. 2015
Adventní trh a Rozsvícení vánočního 
stromu s programem 

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

Zuzana Bedrnová

 � VYBRANÉ LISTOPADOVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
MACbeTH (Macbeth)
drama/V. Británie, USa, Francie/Film europe/2d

„Z krve vzejde další krev.”
Příběh neohroženého válečníka, kterého na  kolena 
srazí ambice a touha po moci.
klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v no-
vé verzi, která navazuje na vlnu britských adaptací děl 
génia alžbětinského divadla, v  nichž září současná 
herecká elita. Macbeth (Michael Fassbender) je obá-
vaný skotský válečník, který se neleká zuřivých bitev. 
když na vřesovišti vyslechne věštbu, že bude příštím 
králem, uvěří. netuší, jak velkou cenu bude muset za-
platit. cestu ke koruně dláždí smrt a úklady, které na-
konec pohltí Macbetha i jeho ctižádostivou ženu (Ma-
rion cotillard).
nominace na Zlatou palmu, cannes 2015   
hrají: Michael Fassbender, Marion cotillard, Paddy 
considine, Sean harris, Jack reynor, elizabeth debicki 
režie: Justin kurzel
Hrajeme: 12. a 13. 11. 2015 jen od 20:00

STeVe JObS (Steve Jobs)
drama, Životopisný/USa/cinemart/2d

Životopisné drama o největším počítačovém vizionáři 
naší doby. na filmu je fascinující především to, že ne-
musíte rozeznat apple od Microsoftu, aby vás příběh 
téhle mimořádné osobnosti pohltil.
Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, 
kdy na trh uvedl Macintosh. od prvních minut utvrzu-
je diváky v tom, že legendy o jeho asociálnosti a ne-
snesitelnosti nelhaly. Je to monstrum, které šikanuje 
své podřízené za neplnění nesplnitelných příkazů, po-
nižuje matku (katherine Waterston) své dcery, do krve 
se hádá se svou pravou rukou Joannou hoffmanovou 
(kate Winslet), dokud nedosáhne svého. S  ubíhající-
mi minutami se však z jednorozměrného psychopata 
stává mnohovrstevná osobnost, kterou budou divá-
ci chápat, obdivovat, ale samozřejmě také nenávidět.
„doufám, že až diváci náš film uvidí, uvědomí si, jak 
moc se změnil svět díky neskutečnému nasazení, váš-
ni a inteligenci jednoho člověka, a ocení, jakou osob-
ní oběť musel přinést. Tenhle génius se lidskou bytostí 
stane vlastně až ve chvíli, kdy si sám uvědomí, že ani 
on rozhodně není dokonalý,“ říká režisér danny Boyle.
hrají: Michael Fassbender, kate Winslet, Seth rogen, 
katherine Waterston, Jeff daniels, Michael Stuhlbarg, 
Sarah Snook 
režie: danny Boyle
Hrajeme: 20. 11. 2015 od 17:30 a 20:00

Zdroj:  www.csfd.cz;  www.cinemart.cz;  www.filmeurope.cz
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sport
 � Kdy za sportem?

 � Přijďte společně rozsvítit vánoční strom
(pokračování ze str. 1)
Zveme všechny obyvatele města 
nad Vajgarem, ať si do sytosti 
užijí okamžiku, kdy potemnělé 
náměstí rozetne světelná show  
a dojde ke slavnostnímu 
rozsvícení vánočního stromu za 
společného zpěvu koled.
náměstí Míru v  letošním roce 
ozdobí stříbrný smrk věnovaný 
Správou a údržbou silnic 
Jindřichův hradec.

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu v  letošním roce pořádá 
město Jindřichův hradec, kulturní 
dům Střelnice ve spolupráci 
se společností  art4Promotion 
a se společností Služby města 
Jindřichův hradec. Mediálními 
partnery jsou hit rádio Faktor  
a Týdeník Jindřichohradecka.

Yvetta Papežová

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

kolo 7. Předměřice – JH so 14. 11. 11:30

kolo 7. JH – Pardubice so 14. 11. 14:30

Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga – skupina 5

kolo 4. SK Jihlava – JH ne 8. 11. 10:15

kolo 4. Tábor – JH ne 8. 11. 14:00

kolo 5. SK Jihlava – JH ne 15. 11.

kolo 5. Tábor – JH ne 15. 11.

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

kolo 2. JH – Dačice ne 1. 11. 12:00

kolo 2. JH – H.Brod/Tábor ne 1. 11. 16:30

kolo 4. Světlá n./S. – JH so 7. 11. 10:30

kolo 4. Písek – JH so 7. 11. 15:00

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

kolo 5. Tábor – JH so 31. 10. 11:30

kolo 5. JH – H. Brod B so 31. 10. 16:00

kolo 8. JH – Jemnice so 14. 11.

kolo 8. Kaplice – JH so 14. 11.

kolo 10. H. Brod B – JH ne 29. 11. 13:30

kolo 10. Nové Město na M. – JH ne 29. 11. 16:30

Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga

kolo 8. JH B – Soběslav so 31. 10. 08:30

kolo 8. JH B – Strakonice B so 31. 10. 13:00

kolo 9. Třeboň – JH B so 28. 11.

kolo 9. JH B – Písek B so 28. 11.

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

kolo 4. Štíři ČB bílí – JH ne 22. 11. 10:15

kolo 4. Kaplice – JH ne 22. 11. 14:00

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

kolo 3. JH Red – Štíři ČB ne 15. 11.

kolo 3. JH Blue – Dačice ne 15. 11.

kolo 3. Štíři ČB – JH Blue ne 15. 11.

kolo 3. Dačice – JH Red ČB ne 15. 11.

kolo 3. JH Red – JH Blue ne 15. 11.

kolo 5. JH Blue – Dačice ne 29. 11.

kolo 5. JH Red – Štíři ČB ne 29. 11.

kolo 5. Dačice – JH Red ne 29. 11.

kolo 5. Štíři ČB – JH Blue ne 29. 11.

kolo 5. JH Blue – JH Red ne 29. 11.

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

kolo 9. JH blue – JH bílí so 7. 11. 09:15

kolo 9. Kaplice – JH blue so 7. 11. 09:40

kolo 9. Milevsko – JH bílí so 7. 11. 09:55

kolo 9. JH bílí – JH blue so 7. 11. 10:20

kolo 9. JH blue – Milevsko so 7. 11. 11:00

kolo 9. JH bílí – Kaplice so 7. 11. 11:15

kolo 12. JH blue – Dačice ne 22. 11.

kolo 12. Štíři ČB – JH bílí ne 22. 11.

kolo 12. JH blue – Štíři ČB ne 22. 11.

kolo 12. Dačice – JH bílí ne 22. 11.

kolo 12. JH bílí – Štíři ČB ne 22. 11.

kolo 12. Dačice – JH blue ne 22. 11.

kolo 12. JH bílí – JH blue ne 22. 11.

Házená – TJ Házená JH – ženy I. liga

kolo 7. JH – DHC Plzeň so 7. 11. 13:30

kolo 8. JH – Olomouc B ne 15. 11. 16:00

kolo 9. Velké Meziříčí – JH so 22. 11. 13:00

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

kolo 7. JH – HC Plzeň so 7. 11. 09:30

kolo 8. JH – Písek ne 15. 11. 12:00

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

kolo 7. JH – HC Plzeň so 7. 11. 11:30

kolo 8. JH – Písek ne 15. 11. 14:00

kolo 9. Ústí nad Labem – JH so 21. 11. 15:00

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

kolo 2. JH – Písek ne 1. 11. 09:00

Házená – TJ Házená JH 
– starší žákyně liga Vysočiny

kolo 6. Žirovnice – JH ne 1. 11. 09:00

kolo 6. Pardubice – JH ne 1. 11.

kolo 6. Velké Meziříčí – JH ne 1. 11.

kolo 6. Ledeč n./S. – JH ne 1. 11.

kolo 7. JH – H. Brod B ne 8. 11. 09:00

kolo 7. JH – Ledeč n./S. ne 8. 11.

kolo 7. JH – Žirovnice ne 8. 11.

kolo 7. JH – H. Brod A ne 8. 11.

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

kolo 6. JH – Písek B ne 1. 11. 08:00

kolo 6. JH – Písek A ne 1. 11. 10:00

Házená – TJ Házená JH 
– mladší žákyně liga Vysočiny

kolo 5. Žirovnice A – JH so 7. 11. 09:00

kolo 5. Pardubice – JH so 7. 11.

kolo 5. Ledeč n./S. – JH so 7. 11.

kolo 5. Žirovnice B – JH so 7. 11.

kolo 6. JH – Žirovnice A so 14. 11. 09:00

kolo 6. JH – Žirovnice B so 14. 11.

kolo 6. JH – Velké Meziříčí so 14. 11.

kolo 6. JH – Ledeč n./S. so 14. 11.

kolo 7. Pardubice – JH so 28. 11. 09:00

kolo 7. H. Brod – JH so 28. 11.

kolo 7. Ledeč n./S. – JH so 28. 11.

kolo 7. Velké Meziříčí – JH so 28. 11.

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

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 8. JH – HBC Plzeň so 31. 10. 14:00

kolo 9. JH – Zliv so 7. 11. 11:00

kolo 10. Pedagog ČB – JH so 14. 11. 11:00
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Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. liga

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

kolo 13. Přelouč – JH ne 15. 11. 14:00

kolo 14. Litice – JH so 21. 11. 16:00

kolo 15. Třemošná – JH ne 22. 11. 11:00

kolo 16. Most – JH ne 29. 11. 14:00

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

kolo 9. Pedagog ČB – JH ne 8. 11. 10:30

kolo 10. Suchdol – JH so 14. 11. 13:00

kolo 11. Dobřany – JH so 21. 11. 11:00

kolo 12. JH – Prachatice so 28. 11. 10:30

Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH

kolo 7. JH – Častrov pá 30. 10. 17:30

kolo 8. Nové Město na M. – JH so 7. 11. 10:00

kolo 9. JH – Dačice D pá 13. 11. 17:30

kolo 10. Lokomotiva ČB – JH so 21. 11. 10:00

kolo 11. JH – Kamenice n./L. F pá 27. 11. 17:30

Kuželky – TJ Slovan JH B – okresní přebor

kolo 5. Slavonie C – JH B pá 6. 11. 17:00

kolo 6. Kunžak B – JH B čt 12. 11. 18:00

kolo 7. Kunžak D – JH B čt 26. 11. 18:00

Kopaná – FK JH 1910 – muži divize A

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

kolo 14. JH – Nové Strašecí so 7. 11. 10:30

kolo 15. Motorlet Praha – JH ne 15. 11. 13:30

Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D

kolo 9. JH – Kaplice so 31. 10. 14:00

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

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

kolo 12. Dobrá Voda – JH so 7. 11. 10:00

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

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

kolo 12. Břilice – JH so 7. 11. 12:15

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

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

kolo 12. JH – SKP ČB ne 8. 11. 10:00

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

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

kolo 12. JH – SKP ČB ne 8. 11. 11:45

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

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

kolo 12. Hrdějovice – JH B so 7. 11. 10:00

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

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

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

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

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

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

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

kolo 13. JH – Tábor st 4. 11. 18:00

kolo 14. Kobra Praha – JH so 7. 11. 18:00

kolo 15. JH – Vrchlabí so 14. 11. 18:00

kolo 16. Žďár n./S. – JH út 17. 11. 18:00

kolo 17. JH – Sokolov so 21. 11. 18:00

kolo 18. JH – Kolín so 28. 11. 18:00

kolo 19. Jablonec n./N. – JH st 2. 12. 18:00

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

kolo 11. Písek – JH pá 13. 11.

kolo 12. JH – Velké Popovice ne 15. 11. 16:30

kolo 13. Tábor – JH pá 20. 11. 19:00

kolo 14. JH – Kolín ne 22. 11. 16:30

kolo 15. JH – Boskovice pá 27. 11. 17:00

kolo 16. Chrudim – JH ne 29. 11. 11:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH – starší dorost liga 
– Střed

kolo 12. Krkonoše – JH pá 30. 10.

kolo 13. JH – Chrudim ne 1. 11. 16:30

kolo 14. Jablonec n./N. – JH pá 13. 11. 17:45

kolo 15. Kolín – JH ne 15. 11.

kolo 16. JH – Příbram pá 20. 11. 17:00

kolo 17. Tábor – JH ne 22. 11. 16:00

kolo 18. JH – Písek ne 29. 11. 16:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH – mladší dorost ELIOD liga 
– Střed

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

kolo 11. JH – Motor ČB so 14. 11.

kolo 13. Jihlava B – JH út 17. 11.

kolo 14. JH – Tábor ne 22. 11. 11:00

kolo 15. M. Boleslav B – JH so 28. 11.

kolo 18. JH – Liberec B ne 29. 11. 11:00

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

kolo 9. JH – Příbram so 31. 10. 12:00

kolo 10. Třemošná – JH so 14. 11.

kolo 11. JH – Klatovy út 17. 11.

kolo 12. Tábor B – JH so 21. 11.

kolo 13. JH – Rokycany so 28. 11.

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

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

kolo 13. Třemošná – JH so 14. 11.

kolo 14. JH – Klatovy út 17. 11.

kolo 15. Tábor B – JH so 21. 11.

kolo 16. JH – Rokycany so 28. 11.

Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL

kolo 7. JH – Opava so 31. 10. 18:00

kolo 8. USK Praha – JH st 4. 11. 18:00

kolo 9. JH – Ostrava so 7. 11. 18:00

kolo 10. Ústí nad Labem – JH st 11. 11. 18:00

kolo 11. JH – Pardubice po 16. 11. 18:00

kolo 12. Svitavy – JH st 18. 11. 18:00

kolo 13. Kolín – JH so 21. 11. 17:45

kolo 14. Děčín – JH st 25. 11. 18:00

kolo 15. JH – Brno so 28. 11. 18:00

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

kolo 6. Radotín – JH B so 7. 11.

kolo 7. Benešov – JH B ne 8. 11.

kolo 8. Vyšehrad – JH B so 21. 11.

kolo 9. Žižkov – JH B ne 22. 11.

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

kolo 6. JH – Chomutov so 31. 10. 12:30

kolo 7. JH – Karlovy Vary ne 1. 11. 09:00

kolo 8. Liberec – JH so 14. 11.

kolo 9. Brandýs n./L. – JH ne 15. 11.

kolo 10. JH – Žižkov so 28. 11.

kolo 11. JH – Vyšehrad ne 29. 11.

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

kolo 6. JH – BŠM Brno so 7. 11. 13:30

kolo 7. JH – Kyjov ne 8. 11. 09:00

kolo 8. Vysočina – JH so 21. 11. 17:00

kolo 9. Pardubice – JH ne 22. 11.

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

kolo 6. JH – Tygři Praha so 7. 11. 15:30

kolo 7. JH – Slaný ne 8. 11. 11:00

kolo 8. Vyšehrad – JH so 21. 11.

kolo 9. Sokol pražský – JH ne 22. 11.

Basketbal – BK Lions JH – mini žactvo oblastní přebor U13 
– skupina B

kolo 3. Písek B – JH so 31. 10. 09:00

kolo 3. Sojky Pelhřimov – JH so 31. 10. 10:30

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

kolo 4. Tigers ČB – JH so 7. 11.

kolo 4. Tigers ČB – JH so 7. 11.

kolo 5. JH – Sojky Pelhřimov so 21. 11.

kolo 5. JH – Sojky Pelhřimov so 21. 11.

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

kolo 6. Písek – JH so 31. 10. 11:15

kolo 6. Písek – JH so 31. 10. 12:45

kolo 4. JH – Strakonice ne 15. 11. 09:00

kolo 4. JH – Strakonice ne 15. 11. 10:45

kolo 5. BK Pelhřimov – JH ne 29. 11.

kolo 5. BK Pelhřimov – JH ne 29. 11.

Podrobnější informace najdete na: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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POWER JÓGA
ačkoliv je 
p o w e r j ó g a 
dynamickou 
formou to-
hoto cvičení, 
tak ji zvládne 
každý zdra-
vý člověk bez 
rozdílu věku 
a pohlaví. Učí 
s p r á v n é m u 

 � Letem sportovním světem
FLORBAL
Zajímavou specifickou akci ve dvou termí-
nech pořádá Fk Slovan Jindřichův hradec. 
Je připravena nejen pro zdokonalení těch, co 
už mají ve florbalových brankovištích svá za-
braná místa, nýbrž pro každého, kdo by měl 
zájem a chuť stát se gólmanem v tomto ob-

líbeném sálo-
vém sportov-
ním odvětví. 
Pro každého 
takového, či 
jen pro zvě-
davce, jsou 
určené speci-
ální brankář-
ské trénin-
ky, které se 

uskuteční v  jindřichohradecké Městské spor-
tovní hale o nedělích 1. listopadu a 6. prosince 
pokaždé od 18.30 hodin. Více o tréninkových 
jednotkách sdělí sekretář klubu ing. Jiří holic-
ký (holicky@florbaljh.cz, 728 242 379).

FLORBAL
kampaní  s  heslem „kdYŽ FLorBaL, Tak Za 
SLoVan!“ se snaží oslovit sportovní veřejnost 
Fk Slovan J. hradec, který přibírá členy se zá-

jmem o flor-
bal do všech 
svých druž-
stev. nábo-
rové tréninky 
se s výjimkou 
žen konají 
všechny v tě-
locvičně TJ 
Slovan v  Ja-
rošovské uli-

ci. Ženské družstvo přijímá nové hráčky vždy 
v  pátek od 20.00 do 21.30 hodin v  Městské 
sportovní hale. V kategorii přípravek, elévů a 
mladšího žactva jsou náborové akce společné 
pro děvčata i chlapce.

Nábory
Přípravka – úterý 18.00 – 19.00 hodin; elévo-
vé – pondělí 18.00 – 19.30 hodin; mladší žac-
tvo – pátek 15.30 – 17.00 hodin; žákyně + do-
rostenky – čtvrtek 18.00 – 19.30 hodin; starší 
žáci – pátek 17.00 – 18.30 hodin; dorostenci 
+ junioři – pátek 18.30 – 20.00 hodin; muži – 
pátek 20.00 – 21.30 hodin. na webu http://

www.florbal-
jh.cz/ lze na-
lézt veške-
ré potřebné 
i n f o r m a c e 
včetně kon-
taktních úda-
jů trenérů  
a vedoucích 
jednotlivých 
družstev.

 � SPORT PRO VŠECHNY
od začátku října se naplno rozjela činnost od-
boru Sportu pro všechny při TJ Slovan J. hra-
dec. V sezóně 2015/2016 je jeho program opět 
bohatý a zajímavý. Určený je pro děti od 2 ro-
ků až po dospělé, jimž ani v úctyhodném věku 
není pravidelný pohyb cizí. V nabídce SPV je 
tradičně kondiční a zdravotní cvičení na sou-
ši i ve vodě, dívčí aerobik, plavání, florbal pro 
každého a míčové hry pro mládež. dozvědět 
se bližší informace a případně přihlášku po-
dat lze v sekretariátu TJ Slovan v i. patře tělo-

Víte, že stolní tenis má v Jindřichově hradci tradici již 85 let? Že patří mezi nejstarší organizova-
ný sport v Jindřichově hradci? 85 let v Jindřichově hradci a 90. let stolního tenisu v Čr je výročí, 
které je vhodné připomenout zvláště, když všechny čtyři týmy postoupily do vyšší úrovně. klub 
se u příležitosti tohoto výročí vrátil k původnímu názvu Sk Jindřichův hradec 1930. na snímku 
je část hráčů z klubu.

Ladislav Mátl

cvičny v Jarošovské ulici vždy v úterý či čtvrtek 
od 8.00 do 17.30 hodin (sekretar@jhslovan.cz, 
384 361 798, 723 304 135). „Zároveň se mohou 
hlásit zájemci, kteří by měli chuť vést cvičení 
našich žákovských složek. Potřebujeme rozší-
řit řady o novou a třeba i mladou krev,“ vyzývá 
členka regionálního centra SPV Jindřichohra-
decko Marie Jedličková. Pokud by měl někdo 
o takovou příjemnou a záslužnou činnost zá-
jem, nechť kontaktuje naděždu hradilovou 
(776 304 011), předsedkyni odboru SPV Slovan 
J. hradec.

 � Program 2015/2016
aerobik (dívky 9 až 11 let – čtvrtek 17.30 až 
18.30 hodin – tělocvična iV. ZŠ Jh). aquagym-
nastika (ženy + muži nad 15 let – pondě-
lí 18.00 až 19.00 hodin – bazén Jh). cvičení 
předškoláků a žactva i. tříd (děti 5 až 7 roků 
– pondělí 17.00 až 18.00 hodin – tělocvična 
iV. ZŠ Jh). cvičení rodičů s  dětmi (děti 2 až  
4 roky – úterý 16.45 až 17.45 hodin – tělocvič-
na ii. ZŠ Jh). Florbal rekreační (muži – vždy dle 
dohody – tělocvična TJ Slovan). Florbal SPV 
(žactvo – středa 15.30 až 16.30 hodin – tělo-

cvična Vi. ZŠ Jh). Míčové hry (děti 8 až 13 let – 
čtvrtek 16.00 až 17.00 hodin – tělocvična V. ZŠ 
Jh). Výcvik plavání mladších (děti 6 až 10 let – 
pondělí 17.00 až 18.00 hodin – bazén Jh). Vý-
cvik plavání starších (děti 11 až 14 let – čtvrtek  
17.00 až 18.00 hodin – bazén Jh). Zdravotní 
a kondiční cvičení (dospělí – úterý 18.30 až 
19.30 hodin – tělocvična hájek).

Pozvánky na aktuální sportovní akce a nábory 
najdete na: http://www.ventilator.websnadno.
cz/Sport.html

Roman Pišný

pohybu a držení těla, pomáhá udržovat váhu, 
napomáhá hubnutí, redukuje stres a napětí, 
spojuje mysl a duši s tělem. desátá až třinác-
tá šedesátiminutová cvičební lekce s  lektor-
kou ivanou Loudínovou v sezóně 2015/2016 
se bude konat vždy ve čtvrtek, a sice  
5., 12., 19. a 26. listopadu od 17.00 hodin v ka-
várně Fotocafé v J. hradci. Zájemci si s sebou 
musí vzít podložku na cvičení, pohodlný spor-
tovní oděv a 70 kč na poplatek. avšak už je 
možnost si pořídit na pravidelné cvičení i per-
manentní vstupenku.

STOLNÍ TENIS
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HRADeCKÝ RODÁK A KAPlAN 
JOSeF ŠTěPÁN ClAUDIUS Se  
V ROCe 1836 STAl KRONIKÁ-

ŘeM MěSTA. PO PRVNÍM HRA-
DeCKÉM HISTORIKOVI bylA 

JIŽ V ROCe 1926 POJMeNOVÁ-
NA UlICe ... 

NÁPOVěDA: 

lO, DONOR, ee, ÍDA, 
bRA, GOI, RUe, IO, Ně 

DARU, CORN

křížovka

 � ATLETIKA + CANICROSS + MTB
Závěrečný třetí podnik série „La SPorTiVa run Česká kanada 2015“ se 
bude konat v neděli 29. listopadu od 12.00 hodin u Starého Města pod 
Landštejnem. Start je v  areálu hotelu Landštejnský dvůr, tedy přímo 
pod hradem Landštejn. Finálový zimní závod nese název „Landštejnský 
kros“, přičemž je znovu očekávána velká účast startujících. Série si to-
tiž rychle získala velkou oblibu, vždyť hned v úvodním letním „kunžac-
kém krosu“ startovalo 137 závodníků, z toho 56 se psem! na podzim 
pak proběhl „roštejnský kros“ u řásné, kde byl počet účastníků značně 

překonán. Závod u Landštejna se uskuteční na distancích 7, 12 a 20 ki-
lometrů, přihlášky je potřebné podávat (http://www.runceskakanada.
cz/, blaha@mcbs.cz, 730 895 100) co nejdříve, neboť kapacita startov-
ní listiny není neomezená. Vyhlášeny jsou 4 kategorie, a sice canicross 
(běh se psem), kros, MTB cross country a bikejöring (MTB se psem)  
+ scooterjöring (koloběžka se psem). 

Roman Pišný
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Kulturní kalendář – lisTOPAd 2015 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. listopadu, 18:00 hod.
SlAVÍMe SPOlU
koncert. Účinkují: PS Jakoubek, PS Smeta-
na, chrámový sbor adama Michny, 
PS Fuertes
Státní hrad a zámek, rytířský sál

2. listopadu, 19:00 hod.
DÍVČÍ VÁlKA
divadelní představení
kd Střelnice

2. listopadu, 19.15 hod.
HOUby NeJeN NA ZAHRÁDKÁCH
Přednáška rndr. Libuše kotilové
dům dětí a mládeže, růžová ul.

3. listopadu, 15:00 hod.
VeŘeJNÉ ČTeNÍ DěTeM
Městská knihovna

3. listopadu, 15:30 hod.
SNěNÍ bAbKy ŤAPKy
autorské čtení anny Johany nyklové
Městská knihovna

3.  - 5 . listopadu, 8:00 - 14:00 hod.
DÍlNy PRO ŠKOly
k výstavě Vzešla z hlíny
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

4. listopadu, 18:00 hod.
PROMÍTÁNÍ A VyPRÁVěNÍ O CeSTě 
DO INDIe, lADAKHU A SHRINAGARU
Zážitky fotografa a cestovatele Jaroslava 
havlíka z jeho nejnovější cesty
Fotocafé, kostelní 20/i

5. listopadu, 18:30 hod.
VITAMÍNy JAKO ObRAZ lIDSKÉ 
PSyCHIKy
Přednáška Bc. Lenky Votavové
Fotocafé, kostelní 20/i

5. listopadu, 19:00 hod.
HANA ZAGOROVÁ A PeTR ReZeK
koncert, kc Jitka

6. listopadu, 18:00 hod.
DUŠIČKOVÁ NOČNÍ KOMeNTOVANÁ 
PROHlÍDKA KOSTelA SV. JANA 
KŘTITele 
kostel sv. Jana křtitele

7. listopadu, 10:00 hod.
MICHAl K SNÍDANI 
- MICHAl NeSVADbA
dětské představení Michala nesvadby
kd Střelnice

7. listopadu, 19:00 hod.
TŘebOŇŠTÍ PIŠTCI
koncert
kaple sv. Maří Magdaleny

19. listopadu, 17:00 hod.
CeSTA DO TOSKÁNSKA, lIGURIe 
A KATAlÁNSKA
Přednáška Patrika kotrby
Městská knihovna

19. listopadu, 18.00 - 20.00 hod.
KDO Je SIlNěJŠÍ - ROZUM NebO 
eMOCe ANeb ŠKOlA SebeOVlÁDÁNÍ
diskuzní večer pro veřejnost
Prodejní galerie okénko, růžová 41

20. listopadu, 19:00 hod.
DeCHOVÉ TRIO TRIFOGlIO
koncert v rámci abonentních koncertů 
kPh 2015
kaple sv. Maří Magdaleny

20. listopadu, 20:00 hod.
HARleJ - TOUR 20 leT
koncert, kc Jitka

21. listopadu, 19:00 hod.
KARel POlÁČeK „bylO NÁS PěT“
divadelní představení dS Jablonský
kd Střelnice

21. listopadu, 20:00 hod.
beN CHRISTOVAO
koncert, kc Jitka

22. listopadu
KURZ PAlIČKOVÁNÍ
dům gobelínů

23. listopadu, 16:00 hod.
ZDRAVÍ MÁMe Ve SVÝCH RUKOU
Beseda s hanou kučerovou
centrum sociálních služeb J. hradec

23. listopadu, 20:00 hod.
JONAS KARlSSON 
„MÍSTNOST“ A  „FAKTURA“ 
Scénické čtení Listování 2015
Fotocafé, kostelní 20/i

25. listopadu, 16:30 hod.
MISTR JAN HUS
Přednáška Phdr. Marie Fronkové
Městská knihovna

25. listopadu, 17:00 hod.
beSeDA S PhDr. JIŘINOU ŠIKlOVOU
Fotocafé, kostelní 20/i

26. listopadu, 16:30 hod.
PSyCHICKÁ ODOlNOST 
V TlACÍCH ŽIVOTA
Přednáška Josefa hrdinky
Městská knihovna

27. listopadu, 17:00 hod.
VÁNOČNÍ TVOŘeNÍ PRO ŽeNy
Fotocafé, kostelní 20/i

pozvánky na prosinec
Městské akce: Ostatní akce:
•   5. 12. PeKelNě ZÁbAVNÉ ODPOleDNe 
•   6. 12.  „ZIMNÍ PŘÍběH VČelÍCH MeDVÍDKŮ“ 
  – DIVADelNÍ POHÁDKA
•   6. 12.  JHSO – ADVeNTNÍ KONCeRT
•   9. 12.  MORAVANKA JANA SlAbÁKA – VÁNOČNÍ KONCeRT
• 12. – 13. 12.  VÁNOČNÍ TRHy V CeNTRU MěSTA
• 13. 12.  SeNIOR KlUb
• 13. 12.  TRUMPeT TUNe – ADVeNTNÍ KONCeRT
• 17. 12.  „SbOHeM, ZŮSTÁVÁM“ 
  – DIVADelNÍ PŘeDPlATNÉ SKUPINy A
• 20. 12.  VÁNOČNÍ GAlAKONCeRT
• 26. 12.  yMCA JAKOUbeK – VÁNOČNÍ KONCeRT

• 3. 12.  CHVÁlA ZPěVU – ADVeNTNÍ KONCeRT   
  DěTSKÝCH PěVeCKÝCH SbORŮ
• 8. - 9. 12.  bAbIČČINO VÁNOČNÍ KOUZlO
• 12. – 13. 12.  ADVeNTNÍ DNy NA ZÁMKU
• 12. – 13. 12.  ADVeNTNÍ DNy V DOMě GObelÍNŮ
• 12. – 13. 12.  ADVeNTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH  
  KOSTÝMeCH
• 17. 12.  PS SMeTANA – VÁNOČNÍ KONCeRT 
• 25. 12.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODeCH

8. listopadu, 17:00 hod.
SeNIOR KlUb
Taneční večer pro střední a starší generaci
kd Střelnice

9. listopadu, 19:00 hod.
DVOJÍ VÝROČÍ HeRCe ZDeŇKA 
KRyZÁNKA
Vzpomínkový večer 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

10. listopadu, 18:00 hod.
„DÁ Se ŽÍT S RySeM ZA HUMNy? 
A CO VlK A MeDVěD?“
Přednáška Mgr. Zuzany chabadové 
a Bc. Josefy Volfové
Fotocafé, kostelní 20/i

11. listopadu, 18:00 hod.
eVA A VAŠeK
koncert, kc Jitka

11. listopadu, 19:00 hod.
N. V. GOGOl  „ReVIZOR“
divadlo různých Jmen 
divadelní předplatné skupiny a
kd Střelnice

12. listopadu, 16:00 hod.
NeJHRADeČTěJŠÍ Z MAlÍŘŮ 
- JIŘÍ KAUCKÝ
Vernisář výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám.

13. listopadu, 18:00 hod.
bOHeMIAN SWING QUARTeT
koncert, Fotocafé, kostelní 20/i

13. listopadu, 21:00 hod.
STO ZVÍŘAT 
koncert, kc Jitka

14. listopadu, 13:00 - 17:00 hod.
TUReCKO 
- ZeMě SVěTA VŠeMI SMySly
Přednáška, Fotocafé, kostelní 20/i

15. listopadu, 16:00 hod.
„ČeRVeNÁ KARKUlKA“
divadlo applause. divadelní pohádka 
v cyklu „děti s rodiči do divadla“
kd Střelnice

17. listopadu, 19:00 hod.
MICHele RIMl  „SeX PRO POKROČIlÉ“
Studio dva divadlo 
divadelní předplatné skupiny B
kd Střelnice

19. listopadu, 16:00 hod.
beTlÉMy OlDŘICHA RyČlA
Vernisáž výstavy 
kostel sv. Jana křtitele

27. listopadu, 18:00 hod.
eXPeDICe MONTe CASSINO 2015
Přednáška klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

27. listopadu, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODeCH
Účinkují Jen tak tak, Vedvou
Gymnázium Vítězslava nováka

28. listopadu, 13:00 - 17:00 hod.
PeKelNÁ DÍlNIČKA PRO DěTI
Fotocafé, kostelní 20/i

28. listopadu, 19:30 hod.
TŘI SeSTRy + AlKeHOl
koncert, kc Jitka

29. listopadu,
KURZ PAlIČKOVÁNÍ
dům gobelínů

29. listopadu, 18:00 hod.
SlAVNOSTNÍ ROZSVÍCeNÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
náměstí Míru

Probíhající výstavy:

ČeSKOSlOVeNSKÝ leN PRO NeW yORK
dům gobelínů
Výstava potrvá do 12. 6. 2016
JIHOČeSKÉ HRADy A ZÁMKy
Muzeum fotografie 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
ANTONÍN DVOŘÁK V KOMIKSU
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 11. 2015
ČeSKOSlOVeNŠTÍ PIlOTI V bITVě
O bRITÁNII
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 11. 2015
lITeRÁRNÍ A HISTORICKÝ ODKAZ 
MISTRA JANA HUSA
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 11 2015
MÁMe RÁDI ZVÍŘATA
Městská knihovna, pobočka Vajgar
Výstava potrvá do 30. 11. 2015
HÁČKOVANÝ SVěT PANeNeK
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 11. 2015
JH PATCHWORK
dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 12. 2015


