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Adventní čas zpříjemní v Jindřichově Hradci 
nadílka koncertů, trhů a dalších akcí

Čas adventu je naplněn spoustou překrás-
ných setkání při koncertech a  akcích, které 
pořádá nejen město Jindřichův Hradec, ale 
i  řada jiných institucí a organizací. Následují-
cí výčet nejrůznějších kulturních počinů je do-
kladem toho, že se i letos mají Jindřichohrade-
čáci v předvánočním období na co těšit.
Muzeum Jindřichohradecka všechny srdeč-
ně zve na  adventní koncert dětských pěvec-
kých sborů Chvála zpěvu dne 3. prosince  
v 17.00 hodin do kostela sv. Jana Křtitele.

Na Masarykově náměstí vypukne 
po čertech dobrá zábava

V  sobotu 5. prosince v  odpoledních hodi-
nách je pro rodiny s dětmi připraven na Ma-
sarykově náměstí a v přilehlé části Husových 
sadů bohatý zábavný program s  čertovskou 
tématikou. Pekelně zábavné odpoledne na-

bídne tentokrát vystoupení zpěváka Standy 
Hložka, možnost hry karet s  čerty nebo vy-
stoupení taneční skupiny Cetare. V  rámci zá-
bavné akce budou oceněny vánoční stromeč-
ky z jindřichohradeckých škol a školek, a také 

KD Střelnice pořádá Adventní koncerty Jin-
dřichohradeckého symfonického orchest-
ru v neděli 6. prosince v 17.00 a v 19.30 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny. 
ZUŠ V. Nováka ve  spolupráci s  ROTARY CLU-
BEM a Společností přátel ZUŠ V. Nováka v Jin-
dřichově Hradci pořádá  Adventní bene�ční 
koncert pro o.s. OKNA v kapli sv. Maří Mag-
daleny ve středu 9. prosince v 17.30 hodin.

(pokračování na str. 14)

dojde na  slavnostní vylosování tří výherců, 
kteří se zapojili do  soutěže s  interaktivním 
průvodcem Jindřichovým Hradcem o hodnot-
né ceny v podobě tabletů. 

(pokračování na str. 2)
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SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem bylo uhádnout místo, kde byla pořízena uvedená fotogra�e. Správná odpověď z minulého čísla: sídliště Jitka - Otín
Výherkyní se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává: Hana Hladovcová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

Milí Jindřichohradečáci,
bezmála tři roky jste byli na  té-
to straně zpravodaje zvyklí sou-
těžit s námi o zajímavé ceny při 
poznávání míst na zveřejněných 

fotogra�ích. Listopadovým čís-
lem ovšem zmíněná fotosoutěž 
skončila. Nemusíte ale smutnit, 
v našem periodiku a na stejném 

 �Na Masarykově náměstí vypukne po čertech dobrá zábava
(pokračování ze str. 1)

Návštěvníci akce mají rovněž možnost přinést si vlastní ozdobu, kte-
rou následně umístí na vánoční strom na Masarykově náměstí. V jezír-
ku v Husových sadech čeká na děti nefalšované peklo a v závěru akce 
samozřejmě dorazí i  Mikuláš s  anděly, čerty a  sladkou nadílkou. Ná-
vštěvníci si mohou dopřát také pekelný čaj z  kotlíku a  další občerst-
vení. Pekelně zábavným odpolednem bude i v  letošním roce slovem 
a hudbou provázet moderátor Michal Arnošt. Akci, která potrvá zhruba 
od 14.00 do 17.00 hodin, pořádá město Jindřichův Hradec ve spolu-
práci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec.

Foto: wikipedie
Marcela Kozlová

místě pro vás chystáme od  led-
nového čísla soutěž novou. Po-
nese název „Poznáte osobnost 
na  obrázku?“ a  věnována bude 

výrazným personám v  historii 
Jindřichova Hradce. Významným 
natolik, že po  nich byla pojme-
nována některá z  ulic či lokalit 
našeho města. Nová soutěž by-
la připravena za výrazné pomo-
ci odborníků z Muzea Jindřicho-
hradecka Štěpánky Běhalové 
a Františka Fürbacha, kteří se au-
torsky podíleli rovněž na vydání 
knihy s  názvem Nezapomenu-
telné osobnosti v  historii města 
Jindřichův Hradec, stejně jako 
na  textové části publikace na-
zvané Jindřichohradecký Ulič-
ník. A právě tato dvě knižní díla 
vám mohou být velkými pomoc-
níky při odhalování totožnosti 
zveřejňovaných osobností. 
Pevně věříme, že si nová soutěž 
najde velké množství příznivců, 
jako tomu bylo u  soutěže před-
chozí a  přinese spoustu zajíma-
vých informací o  osobnostech, 
které se významnou měrou za-
psaly do  dějin našeho města. 
Přejeme všem čtenářům úspěš-
né pátrání a  příjemné chvíle 
s naším periodikem.

Redakční rada Jindřichohradeckého zpravodaje 

!!
 �Důležité upozornění!!!

Z technických důvodů je termín pro zasílání podkladů pro ledno-
vé číslo Jindřichohradeckého zpravodaje zkrácen. Příspěvky zasí-
lejte, prosím, nejpozději do úterý 8. prosince 2015 na adresu: 
kozlova@jh.cz, popř. na adresu: Informační středisko Město Jind-
řichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec, 377 01. Děkuje-
me za pochopení.

Redakční rada JH zpravodaje
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pořízeny díky projektu Auta bez bariér, který 
je �nancován z prodeje nákupních tašek v hy-
permarketech Globus, a to 1 Kč z každého pro-
daného kusu. 

 � Jihočeský kraj otevřel v Jindřichově 
Hradci dva domy s chráněným bydlením
Umožnit ženám se zdravotním handicapem žít 
běžný život a stát se součástí místních komu-
nit. To je cílem výstavby domů s  tzv. chráně-
ným bydlením, za  kterým stojí Jihočeský kraj. 
Nově jim k  tomuto účelu začne v  listopadu 
sloužit na  Jindřichohradecku a  Českobudějo-
vicku sedm domů, jejichž výstavba si vyžádala 
zhruba 58 milionů korun.  „Konkrétně se jed-
ná o dva domy s chráněným bydlením v Jind-
řichově Hradci, Lomnici nad Lužnicí a v Lišově. 
Jeden dům pak otevřeme v Třeboni,“ upřesni-

la první náměstkyně hejtmana Ivana Stráská. 
Bydlení v uvedených domech najde celkem 60 
klientek starších 18 let s mentálním, případně 
kombinovaným postižením, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Kraj tímto krokem naplňuje záměr zcela opus-
tit prostory zařízení v Pístině na Jindřichohra-
decku, kde tyto ženy dosud pobývaly. Vlastní 
název popsaného projektu je Chráněné byd-
lení naplno.  „Vypovídá to o tom, že tu klient-
ky budou žít svým vlastním životem – budou si 
vařit, uklízet i chodit nakupovat, zkrátka oprav-
du žít naplno, samozřejmě za patřičné podpo-
ry asistentek,“ nastínila Stráská s tím, že v sou-
časné době jsou domky zkolaudovány a  nyní 
se vybavují nábytkem a  dalším zařízením po-
třebným pro běžný chod domácnosti. Ohled-
ně uprázdněného objektu v Pístině kraj jedná 
s obcí o jeho dalším případném využití.

 �Uctili jsme památku  
válečných veteránů
Den veteránů si ve středu 11. listopadu 2015 
připomněli pietním aktem na městském hřbi-
tově v  Jindřichově Hradci zástupci radnice, 
vojáků, policie, veteránů a  občanských spol-
ků. Květinové dary účastníci položili k pomní-
ku obětem válek 19. století. 

 � Připomněli jsme si význam státního 
svátku 28. října
97. výročí zrodu Československé republiky 
jsme si v Jindřichově Hradci připomněli dvě-
ma vzpomínkovými akty. První se uskutečnil 
u Památníku letců, druhý u památníků v Mer-
tových sadech.  U  Památníku letců krátce 
o historii pohovořil Vladislav Burian, předseda 

Klubu historie letectví, v Mertových sadech se 
po položení věnců a zpěvu Pěveckého sboru 
Smetana ujal slova  starosta města Stanislav 
Mrvka. Na závěr zazněla večerka a státní hym-
na opět v podání výborného Pěveckého sbo-
ru Smetana. Děkujeme všem, kteří se pietních 
aktů zúčastnili. Zvláštní poděkování pak patří 
44. lehkému motorizovanému praporu, Čes-
koslovenské obci legionářské – Jednotě bra-
tra Stanislava Berana, Klubu historie letectví 
Jindřichův Hradec a Klubu výsadkových vete-
ránů při 44. lehkém motorizovaném praporu 
v Jindřichově Hradci.

 �Další auta bez bariér vyjedou do ulic
V rámci společného projektu Konta Bariéry a Glo-
bus ČR „Auta bez bariér“ byla v pondělí 2. listo-
padu v Jindřichově Hradci slavnostně předána 
dvě velkoprostorová auta organizacím, které 
se denně starají o lidi s handicapem. Auta jim 
pomohou řešit těžkou situaci s  dopravou je-
jich klientů, kteří potřebují k  lékaři, na  úřady 
či do  školy a  sami takovou možnost nemají. 
Od roku 2002, kdy Auta bez bariér poprvé vy-

razila do ulic, jich jezdí po celé České republice 
již čtyřicet čtyři! Vozy byly slavnostně předány 
v prostorách jindřichohradeckého Chráněné-
ho bydlení Okénko, které provozuje Občan-
ské sdružení Okna - jedna z organizací, které 
bude velkoprostorové auto pomáhat. V Jind-
řichově Hradci poskytuje lidem s  postižením 
práci v chráněné dílně a úspěšná je i prodej-
ní galerie. Druhé auto získalo 1. Centrum zdra-
votně postižených jižních Čech, o. s.   Zabývá 
se sociálními, kulturními a sportovními aktivi-
tami pro lidi s různými typy postižení. Dva vel-
koprostorové vozy Ford Tourneo Custom byly 

 � Svatý Martin přijel na bílém koni
Ve středu 11. listopadu 2015 se na náměstí Mí-
ru v Jindřichově Hradci uskutečnily první svato-
martinské slavnosti s  názvem Svatomartinské 
hodování. Slavnostní otevření první láhve letoš-
ního mladého vína se uskutečnilo v 11.00 ho-
din a z úst místního vikáře zaznělo tradiční po-
žehnání svatomartinským vínům.  Po  celý den 
měli návštěvníci možnost  ochutnat svatomar-
tinská vína a  svatomartinská menu připrave-
ná místními restauracemi. V  průběhu odpole-
dne vystoupil harmonikář Ondra Vácha, dětský 

Úvodník
Vážení spoluobčané,

zdravím vás v  posledním měsíci letošního roku. 
Na  úvod mám pro vás jednu příjemnou zprávu. 
Na listopadovém zasedání zastupitelstva města jsme 
se usnesli, že poplatek za svoz komunálního odpadu 
zůstane ve stejné výši, jako v předchozích letech, tudíž 
500 Kč. Další příjemnou zprávou je, že se po historicky 
téměř dvaceti a více letech zřejmě podaří schválit roz-
počet města již v prosinci a naše město se tak nebude 
muset řídit rozpočtovým provizoriem, jako tomu bylo 
v letech předchozích. Prosincovým projednáním roz-
počtu se snažíme vyjít vstříc sportovním a společen-
ským organizacím, které žádají o příspěvky na svou 
činnost z  grantových programů a  jsou na  přidělení 
těchto příspěvků zcela závislé. Rovněž zadávání zaká-
zek na opravy a výstavbu se tím zrychlí. Stavební �r-
my v případě příhodného počasí budou tak mít práci 
pro své zaměstnance již počátkem roku. Věřím, že se 
rozpočet podaří schválit ještě v tomto roce. 

Milí spoluobčané, prosinec je také plný krásných 
předvánočních akcí, jak se dočtete v tomto čísle zpra-

vodaje, a já se těším, až se s vá-
mi na některé z nich potkám. 
Přeji vám příjemné proži-
tí vánočních svátků, hlavně 
klid, pohodu a  pevné zdraví 

a v roce 2016 jen vše dobré.

Stanislav Mrvka 
starosta města

vodaje, a já se těším, až se s vá
mi na některé z nich potkám. 
Přeji vám příjemné proži
tí vánočních svátků, hlavně 
klid, pohodu a  pevné zdraví 

a v roce 2016 jen vše dobré.

UDÁLOSTI Z RADNICE

sbor NOVA DOMUS při 1. ZŠ a program zakon-
čila cimbálová muzika Notečka. Viděli jsme také 
přijet Martina na bílém koni, který ovšem bílou 
nadílku s sebou nepřivezl. Tradici svatomartin-
ských oslav v našem městě se rozhodl obnovit 
spolek Civis novus ve spolupráci s městem Jind-
řichův Hradec a místními podnikateli.

Karolína Průšová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Otevírací doba výstavního domu Stará radnice v prosinci 2015

so 5. 12. ne 6. 12. so. 12. 12. ne 13. 12. so 19. 12. ne 20. 12. pá 25. 12. so 26. 12. ne 27. 12.

vstupné: dospělí 60 Kč snížené 30 Kč rodinné (2 dospělí 
a 3 děti) 100 Kč děti do 6 let zdarma

Více informací na http://stararadnice.jh.cz E-mail: hudec@jh.cz Facebook: http://www.facebook.com/stararadniceJH
Telefon: 384 390 923, 702 148 770

 � KULTURNÍ DŮM STŘELNICE
Vánoční čas na Staré radnici
Přijměte pozvání k zastavení v předvánočním shonu a k návštěvě vý-
stavního domu Stará radnice na náměstí Míru a přidejte se tak ke dvě-
ma a půl tisícům návštěvníků, které si opravenou jindřichohradeckou 
dominantu prohlédly od jejího červnového otevření.
Při prohlídce tří stálých výstav se u  nás zabaví nejen rodiny s  dětmi. 
Ti nejmenší si mohou prohlédnout výstavu Pohádky nejen na večer, 
která je nově věnovaná knize Výletový den autorek Kateřiny Skořepové 
a Pavly Petrákové Slancové a říkadlům naruby. Návštěvníci zde zhléd-
nou večerníčkové pohádky, zahrají si pexeso, vymalují omalovánky ne-
bo si vyrobí vánoční přáníčka pro své blízké.
Výstava Expozice JHMD: Železnice hrou představuje průřez historií 
i současností Jindřichohradeckých místních drah. Děti i dospělí si zde 
mohou pohrát s  kopií řídícího pultu vlaku, zajezdit si s  motorovými 
vláčky, postavit si něco z technických stavebnic nebo se podívat na te-
levizní sestřih událostí ze života na úzkokolejce.

Pokud vás zajímá historie města u  Vajgaru, jistě vás kromě prohlíd-
ky památné obřadní síně Jana Kotěry zaujme také návštěva expozi-
ce Z dějin městské samosprávy, kterou jsme připravili ve spolupráci 
se Státním oblastním archivem Třeboň. Zde jsou k vidění například ko-
pie důležitých listin a privilegií z hradecké historie, informace o mužích 
v čele města nebo oceněný animovaný �lm o významných událostech, 
které z Jindřichova Hradce udělaly takové město, kterým dnes je.
Součástí budovy jsou také výstavní prostory Městské galerie, které si 
zájemci v  období mimo sezónu (1. 11. – 31. 3.) mohou pronajmout 
od 400 Kč/den.
Prosincovou otevírací dobu naleznete v tabulce u článku, další hlavní 
sezóna pak začíná v pátek 1. dubna 2016. 
Individuální prohlídky pro větší skupiny (MŠ, ZŠ) po domluvě na uve-
dených kontaktech.

Adam Hudec

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Upozornění
Dle sdělení Hasičského záchranné-
ho sboru Jihočeského kraje se na 
území Jihočeského kraje pohy-
bují osoby, které osobně obchá-
zejí domácnosti, zejména starší 
osoby, a nabízejí prodej nebo in-

stalaci požárních hlásičů domác-
ností a mnohdy se vydávají za pří-
slušníky Hasičského záchranného 
sboru. Tuto činnost neorgani-
zuje Hasičský záchranný sbor 
Jihočeského kraje a jeho pří-
slušníci se prodeje požárních 

hlásičů domácností neúčast-
ní. Pro další informace je důleži-
té uvést, že požární hlásiče jsou 
přínosné a při jejich správné in-
stalaci a užívání mohou v případě 
požáru v  domácnosti účinně va-
rovat spící osoby již v  počáteční 

fázi požáru, a tak ochránit zdraví 
a dokonce i životy takto ohrože-
ných osob. Cena hlásičů se pohy-
buje od 200 Kč, cena hlásičů oxi-
du uhelnatého od 400 Kč. 

Jana Říhová
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 � Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

1. 11. 2015 Pěknou paseku na-
páchal v  odpoledních hodinách 
muž (25 let) v centru města. Roz-

bil okno domu 
v Claudiusově 

ulici, pro-
k o p l 

dveře drogerie Teta na Masaryko-
vě náměstí a další škody napáchal 
i  v  prodejně v  Jarošovské ulici. 
Z každého místa ale včas uprchl, 
takže po  něm pátrala jak hlídka 
Policie ČR, tak i  hlídka městské 
policie. Shodou okolností na  lin-
ku 156 oznámila recepční z uby-
tovny Slovanu, že na  recepci má 

neodbytného muže, kte-
rý je snad i  pod vli-

vem alkoholu ne-
bo jiné návykové 
látky a ani po ně-
kolika výzvách 
nechce recepci 

opustit. Strážníci 
vyjeli na  místo, a  pro-

tože muž u sebe neměl žádný do-
klad, podle kterého by šla zjistit 
jeho totožnost, byl záhy předve-
den na obvodní oddělení policie 
a … trefa do černého. Muž odpo-
vídal popisu pachatele a po chvil-
ce se ke všemu přiznal. 

3. 11. 2015 Při kontrole veřej-
ného pořádku v  Nežárecké uli-
ci spatřila hlídka městské policie 
jí z místní znalosti dobře známé-
ho muže (40 let), po  kterém by-
lo Policií ČR vyhlášeno celostát-
ní pátrání. Hlídka muže na místě 
zadržela a předala přivolané hlíd-
ce Policie ČR. Muž byl podezřelý 
z trestného činu krádeže.

12. 11. 2015 Prostřednictvím ka-
mery městského kamerového 
dohlížecího systému (MKDS) byl 
v  dopoledních hodinách v  uli-
ci Jarošovské zjištěn ležící muž. 
Uvedený se povaloval po  chod-
níku a  marně se pokoušel vstát. 
Hlídka městské policie na  místě 
zjistila podnapilého bezdomovce 
(52 let), který si stěžoval na silnou 
bolest v  zádech. Uvedený muž 
byl zdravotní záchrannou služ-
bou převezen do  místní nemoc-
nice. Věc je v  řešení Městské po-
licie Jindřichův Hradec.  
 

Rudolf Gabriel, Petr Brabec

 �ODBOR ROZVOJE 
Restaurování centrálního kříže na hřbitově 
u sv. Václava v Jindřichově Hradci 
Na  konci října bylo dokončeno 
restaurování centrálního kříže 
na  hřbitově u  sv. Václava v  Jind-
řichově Hradci. V  rámci projektu 
došlo k demontáži litinových prv-
ků, jejich otryskání, pozinkování 
a novému nátěru včetně patino-
vání. Kříž byl omyt vodou a  by-
lo provedeno biocidní ošetření. 
Dále došlo k  odstranění začer-
nalých ploch a  krust, k  celkové-

mu zpevnění kamene, spárová-
ní, vyklínování a  narovnání kříže 
do svislé polohy. Byly provedeny 
retuše a  hydrofobizace kamene. 
Terén v  okolí patky byl upraven. 
Tento projekt byl spolu�nanco-
ván částkou 18  000 Kč z  progra-
mu Jihočeského kraje – Objek-
ty kulturního dědictví, opatření  
II. Obnova drobné sakrální archi-
tektury.

Restaurování kříže v ulici Pod Hradem 
v Jindřichově Hradci 
Koncem října bylo dokončeno 
restaurování kamenného kříže 
v ulici Pod Hradem v Jindřichově 
Hradci. V rámci projektu bylo pro-
vedeno  odstranění začernalých 
ploch a krust, omytí vodou,  bio-
cidní ošetření, celkové zpevnění 
kamene a  spárování. Bylo obno-
veno písmo, které bylo po dosa-
žení celistvosti zvýrazněno tma-
vou barvou. Dále byly provedeny 

retuše a  hydrofobizace kamene. 
Došlo k sesazení základního tva-
ru konzoly pro lucernu a  dopl-
nění vzpěrou pro zlepšení pev-
nosti a  odolnosti. Tento projekt 
byl spolu�nancován částkou 
23 000 Kč z programu Jihočeské-
ho kraje – Objekty kulturního dě-
dictví, opatření II. Obnova drob-
né sakrální architektury. 

Vladimír Krampecra

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Změna sídla Rodinné poradny od 1. 1. 2016
Od  1. 1. 2016 dochází ke  změ-
ně místa poskytování služby Ro-
dinné poradny, která dosud sídlí 
na adrese ul. Česká 1175/II, J. Hra-
dec (bývalá Manželská a  před-
manželská poradna).

Služby Rodinné poradny budou 
od 1. 1. 2016 poskytovány na ad-
rese Janderova 147/II, Jindřichův 
Hradec (budova Úřadu práce),  
3. patro. Provozní doba poradny 
se nemění.

V  souvislosti s  touto změnou 
bude v  měsíci prosinci 2015 
omezen její provoz a  nové ob-
jednávky na  konzultační hodi-
ny budou směrovány na  leden 
2016.

Kontakt pro telefonické objedná-
ní: 702 148 771, 724 363 260
Elektronický kontakt: 
tomsova.poradna@seznam.cz

Zdeňka Šindelářová

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Šestileté výročí
Plavecký bazén Jindřichův Hra-
dec, který vlastní město a  pro-
vozují Služby města Jindřichův 
Hradec, si v listopadu připomněl  
6 let od přelomové modernizace. 
Při této příležitosti byla vyhláše-
na a vyhodnocena výtvarná sou-
těž pro děti do 10 let. S úžasnými 
výtvory, které dávají nahlédnout 
do fantazie dětí, bude mít veřej-
nost možnost seznámit na začát-
ku roku 2016.

Mikuláš ve vodě
V  sobotu 5. prosince do  ba-
zénu srdečně zveme všech-
ny děti školního věku. Od   

10.00 do 11.30 hodin budou mít 
vstup zdarma a  čeká na  ně pro-
gram plný zábavy, který pro ně 
při příležitosti Mikuláše připraví 
tým pracovníků a  spolupracov-
níků bazénů. Důležitá je to zprá-
va pro rodiče, kteří mají v  této 
době do  bazénu vstup zakázán. 
Více informací aktuálně na www.
bazen.jh.cz nebo přímo v prosto-
rách bazénu. 

Dárkové poukazy
Váháte, jaký pořídit vánoční dá-
rek? Darujte pod stromeček ná-
vštěvy bazénu či sauny! Na  po-
kladně bazénu lze nepřetržitě  
7 dnů v  týdnu (po  celou dobu 

otevírací doby) zakoupit Dárko-
vý poukaz v hodnotě 300, 500 ne-
bo 1000 korun. Obdarovaný si po-
té sám zvolí, jaká forma návštěvy 
bazénů nebo saun mu bude vy-
hovovat.  

O Vánocích do bazénu
Jediným dnem, kdy bude mít 
Plavecký bazén Jindřichův Hra-
dec zavřeno, je Štědrý den. Od   
25. prosince zahájí opět nepře-
tržitý provoz 7 dní v  týdnu - při-
jít vykoupat se můžete i na Nový 
rok 1. ledna. Více aktuálních infor-
mací o  provozní době na  www.
bazen.jh.cz nebo aktuálně na   
telefonním čísle 384 321 236. 

Rok 2015 je u konce
Plavecký bazén Jindřichův Hra-
dec zažil z pohledu návštěvnosti 
další rekordní rok. Již v  polovině 
října byla překročena loňská ce-
loroční návštěvnost a  po  vyhod-
nocení prosincové statistiky bude 
jasné, zda se podaří pokořit ma-
gickou hranici čtvrt milionu ná-
vštěvníků za rok. 
Vedení bazénu děkuje jak všem 
pracovníkům bazénu za jejich ce-
loroční výkon a snahu, tak i všem 
návštěvníkům za  jejich přízeň. 
Budeme se na vás těšit i v novém 
roce 2016!

Marcela Kůrková

1. 11. 2015 Pěknou paseku na-
páchal v  odpoledních hodinách 
muž (25 let) v centru města. Roz-

bil okno domu 
v Claudiusově 

ulici, pro-
k o p l 

dveře drogerie Teta na Masaryko
vě náměstí a další škody napáchal 
i  v  prodejně v  Jarošovské ulici. 
Z každého místa ale včas uprchl, 
takže po  něm pátrala jak hlídka 
Policie ČR, tak i  hlídka městské 
policie. Shodou okolností na  lin
ku 156 oznámila recepční z uby
tovny Slovanu, že na  recepci má 

neodbytného muže, kte
rý je snad i  pod vli

vem alkoholu ne
bo jiné návykové 

nechce recepci 
opustit. Strážníci 

vyjeli na  místo, a  pro
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 � Projevujeme úctu zemřelým

Od 17. 10. 2015 do 11. 11. 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

Růžena KREJČOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 10. 1926 17. 10. 2015
Milan ŠOHAJ, Jindřichův Hradec 11. 7. 1946 17. 10. 2015
Marie KOMÁRKOVÁ, Otín 7. 12. 1927 17. 10. 2015
Jan CUKR, Jindřichův Hradec 10. 2. 1927 22. 10. 2015
Karel KRYZAN, Horní Pole 4. 4. 1937 25. 10. 2015
Stanislav STUDENÝ, Jindřichův Hradec 17. 1. 1950 29. 10. 2015
Vlastislav MAREK, Jindřichův Hradec 5. 6. 1954 31. 10. 2015
Karel KORANDA, Lásenice 10. 1. 1929 1. 11. 2015
Marie DERKOVÁ, Roseč 17. 11. 1927 1. 11. 2015
Miroslav ŽENÍŠEK, Jindřichův Hradec 8. 11. 1931 2. 11. 2015
Vladimír MÁLA, Nová Bystřice 28. 9. 1956 3. 11. 2015
Daniela RANFTLOVÁ, Studená 15. 10. 1938 4. 11. 2015
Věra ŠRÁMKOVÁ, Oldřiš 10. 7. 1932 4. 11. 2015

Jaroslav CHALUPSKÝ, Jilem 6. 12. 1928 6. 11. 2015
Jaroslav KUBÍČEK, Jindřichův Hradec 25. 3. 1941 7. 11. 2015
Jiří LOSOS, Libořezy  11. 2. 1949 7. 11. 2015
Václav BROM, Jindřichův Hradec 1. 2. 1948 8. 11. 2015
Jana POSPÍŠILOVÁ, Dolní Radouň 1. 2. 1977 8. 11. 2015
Eva ŠIMKOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 12. 1934 8. 11. 2015
Stanislav MAKOVIČKA, Stará Hlína 30. 3. 1929 8. 11. 2015
Jan KUBÍČEK, Jižná 12. 6. 1986 8. 11. 2015
Růžena CACHOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 8. 1927 10. 11. 2015
Milada HÁNDLOVÁ, Ratiboř 15. 12. 1925 10. 11. 2015
Marie JANKŮ, Jindřichův Hradec 16. 3. 1926 10. 11. 2015
Zdeňka  ZRZAVÁ, Jindřichův Hradec 25. 7. 1926 11. 11. 2015

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

POLICIE ČR  
Uniformované policisty bude řídit žena 

Dne 2. listopadu 2015 v budově policie v J. Hradci plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel krajského 
ředitelství policie Jihočeského kraje, uvedl do  funkce zástupce vedoucího územního odbo-
ru PČR J. Hradec, plk. Mgr.  Jarmilu Jakoubkovou, jež společně s vedoucím územního odboru 
plk. Ing. Josefem Hešem bude řídit jindřichohradeckou policii. Plk. Mgr. Jarmila Jakoubková byla 
ustanovena do funkce dne 1. listopadu 2015, kdy nahradila ve vedení jindřichohradecké policie 
plk. Mgr. Bc. Josefa Kroupu, jenž byl od tohoto data ustanoven vedoucím odboru pořádkové po-
licie s místem působiště Č. Budějovice. 

Prevence:
Silvestr a zábavná pyrotechnika
Konec roku provázejí bouřlivé oslavy Silvestra a nejrůznější ohňostroje. 
Zábavná pyrotechnika se stala velmi oblíbenou součástí těchto oslav.
  
Jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou? Kde a jak ji nakoupit? 
Jindřichohradečtí policisté doporučují:

Na trhu je v současné době nabízena široká škála nejrůznějších druhů 
dělových ran, raket a vystřelovacích efektů. Prodej i nákup pyrotechnic-
kých předmětů pro zábavné účely, které při dodržování návodu k pou-
žívání neohrozí výbuchem bezpečnost osob i majetku, mají svá přísná 
pravidla. Zásadně se u těchto výrobků musí dodržovat návod na oba-
lu, samozřejmě uvedený v českém jazyce, kde je zřejmý způsob i místo 
jejich odpalování, tj. použití. Výrobek musí být označen zkušební znač-
kou, klasi�kační třídou, do které jsou pyrotechnické předměty zařaze-
ny podle stupně jejich nebezpečnosti, a nesmí chybět ani údaj o do-
bě použitelnosti.
Víte, že prodej pyrotechnických výrobků ověřených na území EU pod-
léhá věkovému omezení? Tyto výrobky jsou označeny značkou CE a čís-
lem úřadu.

Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí dodávat ani jinak po-
skytovat osobám, které nedosáhly níže uvedené věkové hranice:
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1
b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2
c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3
d) 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo 
divadelní pyrotechniku kategorie T1.

Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná způsobilost!
Pyrotechnické výrobky ověřené podle staré právní úpravy lze uvádět 
na trh a prodávat podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb. a jsou označeny 
značkou pro pyrotechnické výrobky pod písmeny ČÚZZS. Vyhláška roz-
děluje tyto výrobky podle stupně nebezpečnosti do 4 tříd.

* Pyrotechnické předměty 1. třídy mohou být prodávány osobám mlad-
ším 18 let, pokud v návodu není stanoven zákaz prodeje těmto osobám 
(např. petardy Pirát, bouchací kuličky Čertíci, práskací šňůrky, atd.).
* Pyrotechnické předměty 2. třídy mohou být prodávány jen osobám 
starším 18 let (např. římské svíce, fontány, rakety, atd.).
* Pyrotechnické předměty 3. třídy mohou být prodávány jen osobám 
s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů.
* Pyrotechnické předměty 4. třídy, zde je nutné povolení místně pří-
slušného obvodního báňského úřadu, předměty jsou prodejné pouze 
osobám s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů. Tyto výrobky 
by neměly být volně dostupné!

Občané, pozor!  
Při nákupu je třeba se zaměřit zejména na kvalitu nabízeného zboží. Předmě-
ty nesmí být poškozené, prohnuté, ani navlhlé. Pozor také při nákupu za po-
dezřele nízkou prodejní cenu. Nákup zábavné pyrotechniky je nejlépe pro-
vádět u autorizovaných prodejců. Tam je také záruka, že zboží, ještě než se 
dostane ke kupujícímu, je správně uloženo. Z důvodu používání bezpečné 
zábavné pyrotechniky, pokud je dodržen návod k použití, nemá již veřejnost, 
zejména mládež, potřebu vyrábět různé třaskavé směsi, které by měly za ná-
sledek těžké újmy na zdraví. Stejně tak je vyloženým hazardem si zahrávat při 
oslavách Nového roku s vojenským materiálem. Nejeden těžký úraz způso-
bilo i to, že pokud pyrotechnický předmět pro zábavné účely neexploduje, je 
bezpodmínečně nutné jej nechat 4-5 hodin bez povšimnutí (např. zahrabat 
do sněhu), nezkoumat, proč exploze nenastala. Další oblíbenou zábavou je 
spojování dvou a více různých druhů raket, ohňů či gejzírů s cílem dosáhnout 
většího světelného nebo zvukového efektu. Opak je pravdou. Odpálí se pou-
ze jeden předmět a ostatní se znehodnotí bez žádaného efektu.
Abychom mohli všichni společně a bezpečně vkročit do nového ro-
ku 2016, čtěte pečlivě návody na zábavných pyrotechnických pro-
středcích a  ostatním výbušninám se obloukem vyhněte. Alkohol 
rovněž konzumujte s mírou. Velkou pozornost je třeba věnovat ze-
jména dětem, neboť jsou to bytosti velice zvídavé a vše co se třpy-
tí, bliká a vydává všelijaké zvuky, je přitahuje jako magnet!

 Hana Millerová
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 6. listopadu 2015 se v refektáři Muzea fotogra�e a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou 
Blížilovou. Přivítány na svět byly tyto děti: Belušiaková Anna, Hrůša Oliver, Kara�ová Ema, Kopáček Jakub, Kratochvíl Mikuláš, Křivánek Jiří, Mach 
Tadeáš, Trávníčková Leontýna, Marounková Karolína, Pítra Lukáš, Svobodová Vanessa, Šandová Lucie, Špinglová Edita a Voda Karel.

Karolína Průšová

2. prosince 1915
75. pěš. pluku, s Bohem 
a na shledanou
Co dávno již bylo připravová-
no a přec vždy oddáleno, stalo se 
v  těchto dnech skutkem. Náš mi-
lý hrdinský pluk č. 75, naše pýcha  
a láska, opustil již město naše, ubí-
raje se na jiné stanoviště, kam vo-
lají jej zajisté vážné důvody vojen-
ské. Jednotlivé oddíly odjely již 
v pondělí, hlavní pak část naseda-

la do vlaku odpůldne v úterý. Čet-
ně vybraného obecenstva dostavi-
lo se na nádraží, aby rozloučilo se 
s milými a drahými příslušníky na-
ší domácí posádky. Upřímnému 
tisknutí rukou a vřelým pozdravům 
nebylo ani konce. Z  očí všech zá-
řila nelíčená láska, svědčící tomu, 
jak všem přirostl k srdci náš čacký 
pluk. Přesně ve 4 hod. 20 minut za-
pískl stroj a již hnuly se vozy. Za od-
jíždějícími voláme i my z plna srdce 

„S Bohem a na šťastnou shledanou!“ 
Ve středu v několika oddílech přibyl 
z Č. Budějovic pluk č. 101, jenž vystří-
dal náš domácí pluk. Doufáme, že  
i tomuto novému pluku u nás se bu-
de líbiti a že přátelský poměr k obe-
censtvu našemu, jaký dosud trval, 
ani nyní se nezmění a proto vítáme 
jej nejsrdečněji!

Školní slavnost v gymnasiu
Zdejší c.k. gymnasium oslaví den 
2. prosince, kdy Jeho Veličenstvo 

císař a král Frant. Josef I. před  
67 lety na trůn nastoupil. 

Pošlete obrazy do zákopů!
Od příslušníků pluku našeho, sto-
jícího ve sněhu a v  mrazu proti 
nepříteli, dochází nás naléhavá 
žádost, aby krajané doma vzpo-
mněli jich a zásilkami všelikých 
obrazů zpříjemnili jejich pobyt 
v  opevněných zákopech. Major 
Meissner píše doslova: 

(pokračování na str. 8)

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

V letech před první světovou válkou dýchala celý prosinec na čtenáře ze stránek týdeníku Ohlas od Nežárky 
vánoční nálada plná nabídek vánočních cukrovinek a pochutin a lákadel na koupi dárků ze zdejších vyhlá-
šených obchodů. Zprávy o mikulášských besídkách zdejších spolků střídaly zprávy o besídkách vánočních 
doprovázené pozvánkami na silvestrovské bály a oslavy. Válečná léta nabádala čtenáře Ohlasu, že nejlep-

ší dárky jsou předměty vydané úřadem pro válečnou péči, které měla na skladě firma Landfras syn. Velkoobchod s rybami pana Longina zase 
z důvodu nedostatku zaměstnanců zrušil prodejní místa na sádkách a v Blažejově. S posledním prosincovým číslem Ohlasu od Nežárky se roz-
loučil se čtenáři také Ferdinand Strejček, autor seriálu Jindřichův Hradec let osmdesátých, z něhož jsme vám přinášeli po celý rok krátké úryvky.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

„Stojíme na dalekém východě ja-
ko věrná stráž a obrana vlasti. Kol 
sebe vidíme jen sníh a sníh. Žádá-
me Vás tam doma, pošlete nám 
sebe nepatrnější obrázek, který 
by nám připomněl naše drahé 
Rakousko, vznešený rod panov-
nický a naše milé Čechy!“

Slavnost mikulášskou
v místnostech besedních pořádá 
Řemeslnicko-živnostenská Bese-
da v neděli dne 5. prosince 1915 
o půl páté hod. odpolední. 

17. prosince 1915
Dobročinnost
Dobroditelka dítek městské opa-
trovny, nepřejíc si býti jmenová-
na, darovala na podělení chu-
dých dítek 50 K. Paní J. Langrová, 
choť velkoobchodníka, darovala 
pro chudé dítky bílý vlněný kabá-
tek s čepičkou a střevíčky. Správa 
vyslovuje z  darů těchto nejucti-
vější díky. 

Vánoční nadílku
uspořádá Spolek paní sv. Ludmily 
v tělocvičně dívčích škol v J. Hrad-
ci v neděli dne 19. prosince 1915 
o 2. hodině odpol. Chovankám 
a žačkám spolku dostane se 
oděvů, obuvi a vánočních darů. 
P.T. členové spolku a jejich rodiny 
se žádají, aby hojně se súčastnili 
této domácí slavnosti. 

24. prosince 1915
Příšerný nález
V  úterý dne 14 t.m. při pořáda-
ném honu v  rev. lodhéřovském 
byl nalezen honci ve stráních lod-
héřovských směrem k  Mostečné 

oběšený muž, který následkem 
přehnilého popruhu ležel skrou-
cen pod stromem. Příšerný nález 
oznámen četnictvu. 

Krkavčí rodiče
je název znamenité humores-
ky, která je jednou ze tří velkých 
humoresek, jimiž je vyšperková-
no 51. číslo Humoristických Listů, 
v  němž ovšem i drobných vtipů, 
písniček a legrací je na kopy. Za 
30 h lze všude koupiti. 

Jindřichův Hradec let 
osmdesátých 
Dokončení
XXX. Návrat do přítomnosti
„Přijel jsem do Hradce poštou, za-
tím zřídila se tu dráha a tak odje-
du „železnicí“ Kolik mám ještě ča-
su do nejbližšího vlaku? Plné dvě 
hodiny. Dobrá. Koupím si tedy 
ještě nějakou specialitu hradec-
kou na cestu. Jako na zavolanou 
vychází právě tamhle od zámku 
„cukrmariandl“, „cukrová Mari-
ánka“ s  košíčkem pečlivě přikry-
tým růžovým ubrouskem s bílým 
pruhováním. Rozběhl jsem se jí 
naproti a taky Mariánka spatři-
vší mě ochotně belhá se ke mně 
odhalujíc již z dálky sladké zboží. 
Ach, zde několik černých koláčků 
s promáčknutým svrškem a zava-
řeninou uprostřed, jejichž výro-
bě jsem jako kluk tak často při-
hlížel a pranic mi nevadilo, že tu 
a tam sesula se do těsta celá prš-
ka šňupavého tabáku z tabatěrky 
nebo kapesníku páně Chejlavo-
va. „Jen si je vemou, mladej pa-
ne, jsou čerstvý!“ pobízí ochotná 

prodavačka, která mívala dvojí 
tvář, přívětivou pro slušné kon-
sumenty, přísnou pro rozpustilou 
mládež. Beru si tedy pět koláčků 
a ani se nezeptav na cenu, kladu 
na ruku Mariančinu malý stříbr-
ný šestáček. Vidím ještě, jak staví 
košík na zemi a pečlivě jej přikrý-
vá. „A co by sis ještě koupil“ pře-
mítám. Snad typickou polejvačku 
za dva krejcary, která vystačovala 
prostřednímu jedlíku na snídani, 
oběd a někdy i večeři? Či nějaké 
ovoce s Panské ulice u hokynářky 
Julky? Nebo snad nějakou stoče-
nou oplatku, jaké prodávaly bá-
by o prosebných procesích. Než 
počkejme! Tamhle u pana Doliá-
tora krásné homolky. Snad tedy 
ty? Ne, zklamaly by tě jako kdysi 
v dětství tvém, když jsi první oku-
sil po dlouhém, dlouhém touže-
ní. Vídával jsem totiž všude to-
lik homolek, nejen u prodavačů, 
než i za okny různých soukromní-
ků, bývaly tak svůdně něžně za-
růžovělé a jednou jsem o nich 
zaslechl, že jsou lepší než emen-
tálský sýr. A ten já k  smrti rád jí-
dal. Avšak všechny moje prosby, 
abych si směl nějaký ten báječný 
výtvor hradeckých lahůdkářů za 
rovný krejcar opatřiti, narážel na 
zásadní odpor mých rodičů, tvrdí-
cích, že jsou ty homolky uválené, 
špinavé atd., že bych se mohl z to-
ho rozstonat. Konečně se na mne 
štěstí usmálo. Chodil jsem na ho-
diny k  p. učiteli Kunstovnému  
a jednou jsem spatřil u něho na 
okně celou skupinu svůdně zarů-

žovělých předmětů svých tužeb. 
Pan učitel vyčetl patrně z  očí, co 
mám na srdci, a když jsem odchá-
zel z hodiny, vybral mi dvě homol-
ky, které se mu zdály nejlahodněj-
ší, a zabalil mi je do papíru. Nesl 
jsem si je domů jako Perseus jabl-
ka Hesperidek. Tentokráte svoli-
la maminka k  božskému požitku 
bez nejmenších námitek, Ale jaký 
úžas! Tvaroh, suchý tvaroh s kmí-
nem! A já nejídal rád ani tvaroh, 
ani kmín. „Moje“ dvě homolky stá-
ly pak dlouho v kuchyni na okně, 
až se nad nimi smiloval nějaký 
zub, nejspíše zub času….
Odcházím zvolna k  nádraží, po-
nořen v myšlenky a místo o�ciel-
ní Klášterskou, dávám se bezděky 
Jarošovskou. A hle! Najednou vi-
dím samé známé tváře, onde i ru-
ku radostně mi nastavenou, vlíd-
ný úsměv i přátelský pozdravům. 
Sám nestačím smekat a kloniti se 
vážným honoracím města. … 
Odjíždím opět… A k  tobě, krás-
ný skvoste českého jihu, památné 
město nad Nežárkou, ještě z dálky 
kynu a žehnám volaje slovy bás-
níkovými „Můj ráji dávno ztrace-
ný, buď zdráv!“

Ohlas od Nežárky a další regionální 
tituly můžete studovat v  knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

 � Skauti přivezou světlo z Betléma i do Jindřichova Hradce
Sdílení štěstí vám přinese pokoj. 
[Bible, Římanům 14, 17-19]
Připalování a šíření plamínku  
z Betléma se stalo již neodmys-
litelnou součástí adventní doby  
a symbolem příchodu Vánoc a na-
rození Ježíše Krista. I letos rozve-
zou skauti světýlko po celé České 
republice. V Jindřichově Hradci 
bude k připálení opět den před 
Štědrým večerem, 23. prosince. 
Letos se celá akce koná pod  
mottem „Sdílení štěstí vám přine-
se pokoj“.
„Vždyť království Boží není v tom, 
co jíte a pijete, nýbrž ve sprave-
dlnosti, pokoji a radosti z Ducha 
svatého. Kdo takto slouží Kris-
tu, je milý Bohu a lidé si ho váží.  
A tak usilujme o to, co slouží po-
koji a společnému růstu.“  [Bible, 
Římanům 14, 17-19].
Šíření světla přímo z Betléma je 
tradice započatá v roce 1986 ve 

studiu hornorakouského ORF  
v Linci. Do České republiky se pak 
tento novodobý vánoční zvyk do-
stal v roce 1989, kdy přivezli prv-
ní světlo čeští exiloví skauti právě  
z Rakouska. 
Plamínek zažehnutý v místě naro-
zení Ježíše Krista a nazvaný Svět-
lo přátelství putuje ve speciálním 
bezpečnostním obalu letecky  
z Izraele do Lince, odkud se pře-
dává do 25 zemí světa a také růz-
ným institucím, například Evrop-
skému parlamentu nebo OSN.
Přijměte tedy pozvání a přijďte si  
i vy letos světýlko připálit.
Kdy? 23. prosince 2015 od 
17.00 hodin na náměstí Míru
Zazpíváme si koledy, povíme si 
něco o Betlémském světle a pře-
devším rozšíříme světlo z Betléma 
do našich domácností. 
Srdečně vás zve Středisko Pětilisté 
růže Jindřichův Hradec, Skaut ABS.

Více na: www.betlemskesvetlo.cz
Na závěr si dovoluji vyslovit tuto 
prosbu:
Kéž bychom dokázali sdílet štěs-
tí se svými blízkými, nejen to své, 
ale i jejich. Kéž bychom dokázali 
přát ostatním jen to dobré. Kéž 

se dokážeme povznést nad po-
vrchnosti všedního dne. Kéž umí-
me přijímat to, co přichází. To vše 
ať nám připomíná právě světlo  
z Betléma. 

Eva Šojdelová
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 � Zámecké prostory ožijí čertovskou pohádkou
Čertovská pohádka aneb jak vo-
ják s čerty zápolil, tak zní název 
pohádky, kterou můžete zhléd-
nout v  Rytířském sále Státního 
hradu a zámku Jindřichův Hradec 
ve dnech 12. a 13. prosince 2015 
v 11.00, 13.00 a 14.00 hodin.
Chybět nebudou humor, kej-
klování a krásné kostýmy, udat-
ný voják a samozřejmě také čer-
ti. Dozvíte se, čeho se právě čerti 
bojí a co nemají rádi. Možná při-
letí i vládce pekel Lucifer. Ale bát 
se rozhodně nemusíte. My, čer-
ti z Čech, máme přísně zakázáno 
příliš strašit děti. Po představení 
na vás navíc čeká malá výstava 
nejen vánočních zvyků. 
Další informace o projektu Fa-
ber na www.penkavuvdvur.cz. 

Vladimír Pěnkava

 � VEĎ MNE DÁL, CESTO MÁ…
…. až na patník poslední napíšu křídou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád… (Pavel Bobek)

 V Oknech cestujeme rádi již dva-
náct let. Jezdíme na  tábory, tr-
hy, přátelská setkání, soutěže ne-
bo vzdělávací akce. Jezdili jsme 
a půjčovali si auta, přívěsy, prosi-
li o výpomoc přátele i podnikate-
le. Vše, co jsme chtěli uskutečnit, 
to jsme uskutečnili – s pomocí ro-
din a přátel. 2. listopad 2015 byl 
pro naše cestování dnem vskut-
ku pohádkovým. Dostali jsme da-
rem nádherné velkoprostorové 
auto Ford Tourneo Custom. Au-
to je zcela nové, bylo darováno 
Kontem Bariéry ze společného 
projektu Konta Bariéry a  Globus 
s  názvem „AUTA BEZ BARIÉR“. 
Auto v  tento slavnostní den při-
jeli předat ředitelka Konta Bariéry 
Božena Jirků a Lumír Jung, ředitel 
Globus České Budějovice. Mno-
ho šťastných kilometrů s  novým 
autem popřál též starosta Jind-
řichova Hradce Stanislav Mrvka, 
který auto slavnostně pokřtil. Vel-
kou událost jsme oslavili společ-
ným obědem v Chráněném byd-
lení Okénko. Na  jeho přípravě si 
dali opravdu záležet klienti i  za-

městnanci chráněného bydlení. 
I  proto, že pomoc formou auto-
mobilu nebyla zdaleka první ani 
jediná. Konto Bariéry v minulosti 
přispělo na  počítač s  braillským 
řádkem pro nevidomého klienta 
Oken, dále na nájezdovou rampu 
do chráněného bydlení pro imo-
bilní klienty, rovněž na  vybavení 
chráněného bydlení. Život Oken 
je tak již po  mnoho let propo-
jen s pomocí této silné, pracovité 
a  transparentní nadace. Pro nás 
bylo velmi silným zážitkem setká-
ní s ředitelkou a několika pracov-
níky nadace. Společně strávené 
chvíle i  příjemné rozhovory nám 
daly řadu dobrých impulzů pro 
naši práci. Auto jsme rovnou po-
užili na zajímavý výlet do Příbrazi. 
Tamější Svatomartinské odpole-
dne – krásné setkání s přátelský-
mi lidmi, tancem, divadlem, trhy, 
pohoštěním, završené příjezdem  
sv. Martina na  bílém koni, bylo 
pro klienty Oken prvním zážit-
kem, díky autu snadno dosažitel-
ným. Moc se těšíme na další.
A aby radosti nebylo málo, přiví-

tali jsme do našich řad rovněž no-
vé dobrovolníky. Čtyři studentky 
FM VŠE se během dvoudenního 
výcviku připravily na  práci v  Pět 
P, další čtyři studentky – tento-
krát ze Střední zdravotnické ško-
ly, zavítaly do  řad dobrovolníků 
D-klubu. Beseda v galerii, pořáda-
ná Centrem pro rodinu Okénko, 
byla živá a  plně obsazená. A  tak 
nám barevné podzimní dny při-

nesly mnoho síly a  radosti pro 
dny adventní. Opět připravujeme 
výstavu našich výrobků do  OMC 
sv. Floriána, pozvání na  vánoční 
trhy na  zámku i  pozvání na  zají-
mavá setkání pro veřejnost i pro 
pěstouny – tentokrát s  temati-
kou rituálů a  vánočního tvoře-
ní. Na všechny spřízněné duše se 
velmi těšíme.

Drahomíra Blažková

 �Dětská kniha bude mít svůj den a čtenáři amnestii
Městská knihovna Jindřichův 
Hradec se připojuje k  celostátní 
akci a zve děti, rodiče a další zá-
jemce v úterý 1. prosince 2015 
od 12.00 hodin do dětského od-
dělení na akci „Den pro dětskou 
(audio)knihu“. 
Je připraven bohatý program pl-
ný zábavy a čtení, výtvarná dílna 

a vzhledem k tomu, že akce je vě-
nována tématu audioknih, nabíd-
neme také posezení u vánočního 
stromečku s poslechem pohádek 
na audioknihách. Zájemci mohou 
využít i  možnost nákupu vánoč-
ních dárků v podobě nových dět-
ských audioknih za  zvýhodně-
nou cenu, které budou k dispozici 

na hudebním oddělení.
Vánoční amnestie pro zapo-
mnětlivé čtenáře
Knihovna vyhlašuje vánoční am-
nestii pro zapomnětlivé čtenáře. 
V  termínu od 14. 12. do 30. 12. 
2015 lze vrátit půjčené doku-
menty bez platby pokut (poplat-
ků z prodlení).

Městská knihovna děku-
je všem svým čtenářům a  ná-
vštěvníkům za  přízeň, přeje 
klidné prožití vánočních svát-
ků a vše nejlepší do nového ro-
ku 2016.

Tomáš Dosbaba

ámecké prostory ožijí čertovskou pohádkou
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V PROSINCI 2015:

Merkur uvidíme koncem měsíce večer nad jihozápadem, Venuši a Mars najdeme ráno nad jihovýchodem. Jupiter je pozorovatelný ve druhé 
polovině noci a Saturn se objeví koncem roku opět ráno nízko nad jihovýchodem. Uran spatříme nad obzorem po většinu noci kromě jitra a 
Neptun již jen večer na jihozápadním nebi. Pozorovat Měsíc je velmi hezké, zvláště kolem první čtvrti; v tomto období Slunce osvětluje jen různě 
velkou část přivrácené strany. Povrchové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části povrchu tak vrhají do měsíční krajiny stíny a obraz v dale-
kohledu je prostorový a velice působivý. V době kolem úplňku je měsíční krajina naopak plochá a bez prostorových zvýraznění. Také ostatní ob-
jekty na obloze, jindy dobře viditelné, jsou přesvětlené a téměř nepozorovatelné. Měsíc projde 3. prosince poslední čtvrtí, 11. prosince novem,  
18. prosince první čtvrtí a 25. prosince nastane úplněk. Dne 5. prosince je Měsíc v odzemí (404 762 km), 21. prosince v přízemí (368 447 km).  
I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Spe-
ciálním dalekohledem na Hvězdárně pak uvidíte i protuberance a další děje na Slunci. Obloha na přelomu podzimu a zimy je, jako v každém ji-
ném ročním období, velmi pěkná, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti oblohy v prosinci 2015:

• 4. 12. v 5.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,3° jižně)
• 6. 12. ve 2.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 0,6° jižně; těsná kon-

junkce nastává pod naším obzorem, dvojice krátce po konjunkci pozorovatelná 
nad východním obzorem)

• 7. 12. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 0,0° jižně; zákryt Venuše 
Měsícem nepozorovatelný, Měsíc v blízkosti Venuše pozorovatelný večer 7. a 8. 12.)

• 14. 12. kolem 19. hodiny - maximum meteorického roje Geminid 
• 22. 12. 5.47 hodin - začátek astronomické zimy, zimní slunovrat; Slunce vstupu-

je do znamení Kozoroha
• 23. 12. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Měsíc 0,02° severně; 

zákryt Aldebaranu Měsícem pozorovatelný vysoko nad naším obzorem)
• 24. 12. v 1.00 hodinu – Mars v konjunkci se Spikou (α Vir; Mars 3,6° severně – 

planeta v blízkosti Spiky ve druhé polovině noci na východě a jihovýchodě)
• 29. 12. ve 3.00 hodiny - Merkur v největší východní elongaci (20° od Slunce)
• 31. 12. v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,1° jižně; Měsíc 

v blízkosti Jupiteru na ranní obloze)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v prosinci 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 �lmů 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!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 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.

 � Potraviny a oblečení pomáhají
Farní charita Jindřichův Hradec (Pravdo-
va 837/II, Jindřichův Hradec, 377 01) děku-
je jménem všech obdarovaných uživatelů 
minulým, přítomným, či budoucím dár-
cům potravin a oblečení, kteří tak pomoh-
li a pomáhají lidem v  nouzi. Farní charita 
Jindřichův Hradec redistribuuje darované 
potraviny a oblečení lidem bez ohledu na 
politickou příslušnost, národnost, či nábo-
ženské přesvědčení, kteří si z důvodu nepří-
znivé sociální situace nemohou výše uve-
dené věci pořídit sami. Charity po celém 

světě po staletí plní roli záchranného síta před upadnutím lidí do abso-
lutní chudoby, nicméně takováto role není možná bez vás, dárců, proto 
vám děkujeme a i nadále prosíme o solidaritu s lidmi v nouzi. 

Farní charita J. Hradec přijímá veškeré druhy oblečení, především pán-
ské oblečení a boty (tento druh oblečení je dlouhodobě nedostatkový).
Dále Farní charita J. Hradec přijímá trvanlivé potraviny, například těstoviny, rý-
že, luštěniny, polévky v sáčku, obiloviny, sůl, cukr, piškoty, müsly tyčinky, apod.

Provozní doba Charity:
Po:  7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin
Út:  7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin (terénní práce)
St:  7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin
Čt:  7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 (terénní práce)
Pá:  7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin

Lukáš 6:38: Dávejte, a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, a natře-
senou, a osutou dají v lůno vaše; touž zajisté měrou, kterouž měříte, bude 
vám odměřeno.

Matěj Chmel

 �Do literární soutěže jindřichohradecký Textík se můžete zapojit už pošesté

Potraviny a oblečení pomáhají

Nakladatelství Epika pod záštitou města Jindřichův Hradec a Jihočeského klubu obce spisovatelů vyhlašuje VI. ročník autorské literární soutěže jind-
řichohradecký Textík. Soutěží se v oboru próza, poezie a ilustrace.
Zadání literární části Textíku:
• do 14 let – poezie – O mamince
• do 14 let – próza – Jsem nejbohatší na světě 
• od 15 let – poezie – Žertovné verše
• od 15 let – próza – Rodinné tajemství
Zadání výtvarné části Textíku:
• ilustrace na téma: Koho mám rád/a (bez věkového omezení)

Uzávěrka soutěže je 15. 1. 2016.
Soutěžní texty zasílejte na email: textik@epika.cz. Výtvarné práce pře-
dat osobně na adrese Jan Medek – EPIKA, Miřiovského 678, 37701 
Jindřichův Hradec. Více informací na internetových adresách: www.
ANTIKVARIATY.biz, www.JHDAT.cz, www.textik.epika.cz, www.LITERAR-
NIMOSTY.cz, popř. na telefonu 608 820 546.

Jan Medek
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CHCETE NÁS?
Sarah, kříženka, fenka, 9 let, kastrovaná
Sárinka je veselá a velmi přítulná, i přes svůj věk je 
aktivní a těší se skvělému zdraví. Na vodítku cho-
dí hezky a bez problémů i na volno. S ostatními 
pejsky i kočičkami vychází dobře. Zbožňuje háze-
ní klacků a míčků. Doma je vzorná, když je sama, 
neštěká ani nevyje, nic neničí. Moc se bojí zvuků 
bouřky a ohňostrojů. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (J. H.)
 

Dorinka, kříženka, fena, 6 let, kastrovaná
Dorinka je fenečka střední velikosti (cca 13 kg). 
Ostatní pejsky i kočičky toleruje, ale je dominant-
nější povahy a jako jedináček by byla nejspoko-
jenější. K lidem, co zná, je velice kontaktní a cho-
dí za nimi jako ocásek, je mazlivá a hravá. Nyní je 
zvyklá žít v bytě, což jí velmi svědčí - je to klasický 
gaučák. V bytě je naprosto čistotná, neštěká. Ide-
ální by pro ni byl domeček se zahrádkou. Noví pá-
níčci by měli být trpěliví a poskytnout jí dostatek 
času na aklimatizaci v novém domově. Vhodná 
pro lidi se zkušenostmi s pejsky. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (J. H.)
 

Chlupáč, kříženec čau-čau, pes, cca 10 let, kastrovaný
Chlupáček je obrovské zlatíčko a velký mazlík. Je 
to úžasný psí dědoušek. Nevyžaduje již tolik pohy-
bu, ale na procházku si samozřejmě rád dojde. K 
ostatním pejskům, kočičkám a dalším zvířatům je 
naprosto nekon�iktní. Vhodný i k dětem. Je střed-
ní velikosti, váží 28 kg. Má citlivou kůži, potřebuje 
tedy pravidelně koupat (alespoň 1x týdně) a pra-
videlně stříhat. Je zvyklý v bytě, kde je moc spokojený. Je čistotný, ale vzhledem 
k jeho věku potřebuje častější venčení (cca po 6 hodinách). Ideální by pro něj byl 
domeček se zahrádkou, rád se vyvaluje na sluníčku. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (J. H.)
 

Joey, kříženec, pes, 3 roky, kastrovaný
Joey je hodný, mazlivý, přátelský pes. S ostatními 
pejsky vychází dobře, i když na některé psí klu-
ky si dovoluje. V bytě je čistotný. Hezky poslou-
chá na přivolání a tak není problém, aby chodil 
na volno. Miluje i děti.  
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (J. H.)
 

Pritta, kříženka, fena, cca 4-5 let, kastrovaná
Pritta je milá fenečka, která se cizích lidí bojí. V žád-
ném případě ale není zlá, pokud se na ni jde s kli-
dem, nechá se pohladit, pochovat a manipulovat se-
bou. Snáší i malé děti, jejich jekot jí již nevadí, jen to 
není mazílek pro děti. Pokud ale v rodině jsou a bu-
dou respektovat její plašší povahu, nic nebrání vzá-
jemnému soužití. V bytě je čistotná, nic neničí, na vodítku chodí dobře. Jelikož si 
nezažila nic dobrého a v podstatě žila jen ve smečce psů na dvoře, je hodně leka-
vá, ale stále pracujeme na seznamování s okolím. V autě jezdí hezky. S kočičkami 
vychází bez problémů, o další drobné zvířectvo (morčata, papoušci) zájem nepro-
jevuje a s ostatními pejsky vychází 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 (J. H.)
 

Beny, kříženec teriéra, 4 roky, kastrovaný
Ben je velice kontaktní a mazlivý pejsek. Povaho-
vě je to klasický teriér a proto potřebuje jasná pra-
vidla a pevnou ruku, poté z něj bude pohodový 
společník. Je čistotný, vhodný do bytu či domku 
se zahrádkou. S ostatními pejsky vychází dobře.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (J. H.)
 
Cibela z.s. - www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec – www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 

 � Základní umělecká škola Vítězslava  
Nováka podporuje své žáky v dalším rozvoji
Základní umělecká škola svými ak-
tivitami rozšiřuje možnosti uplat-
nění zkušeností žáků a podporuje 
je v jejich dalším rozvoji. Za tímto 
účelem proběhlo několik akcí, kte-
ré obohatily kulturní život v  na-
šem městě, a několikrát žáci ZUŠ 
úspěšně reprezentovali naše měs-
to na akcích celorepublikového 
významu. 
V  říjnu škola za �nanční pod-
pory Jihočeského kraje a měs-
ta Jindřichův Hradec pořádala již  
14. Dadainspirační dny, kam zaví-
tal rekordní počet seminaristů, di-
vadelníků a zájemců o autorské 
a studentské divadlo. Celkem se 
jich letos sešlo 70. Účastnili se pě-
ti dílen, zhlédli šest představení  
a vytvořili velmi zajímavé výstupy 
z  dílen. Ve zkratce řečeno, letošní 
ročník se opravdu vydařil.
Žáci literárně-dramatického oboru 
byli vybráni na 26. celostátní dílnu 
středoškolské dramatiky a mladé-
ho divadla v  Bechyni, kde zahrá-
li dvě představení, která vznikla 
v loňském roce. Rovněž se účastni-
li tematických dílen a rozborových 
diskusí nad jednotlivými předsta-
veními, které v rámci přehlídky po-
zvané soubory zahrály.
Na přelomu října a listopadu se 
žákyně tanečního oboru vydaly 
s  choreogra�í “náct” na 29. celo-
státní přehlídku scénického tan-
ce mládeže a dospělých do Jab-
lonce nad Nisou. Tuto choreogra�i 
jste měli možnost zhlédnout na 
závěrečném vystoupení taneční-
ho oboru, které proběhlo v  červ-
nu tohoto roku. Mimo večerního 
vystoupení se tanečnice účastnily 
dílny pod vedením tanečníka, cho-
reografa a pedagoga Martina Vra-
ného.
Žáci měli možnost i se svými rodi-
či navštívit operu Antonína Dvořá-
ka Čert a Káča v Národním divadle. 

Tento zájezd spolu s jinými pro žá-
ky školy organizuje zapsaný spolek 
Společnost přátel ZUŠ Vítězslava 
Nováka, který se spolupodílí na or-
ganizaci a �nančním zajištění větši-
ny kulturních akcí, které pořádá na-
še škola.
V listopadu jsme s  �nanční pod-
porou města Jindřichův Hradec 
zorganizovali 0. ročník soutěžní 
přehlídky populárního zpěvu, kte-
rá byla určena žákům a pedago-
gům základních uměleckých škol 
v Jihočeském kraji. Záměrem bylo 
poskytnout příležitost, aby se žáci 
a pedagogové mohli setkat, před-
vést výsledky své práce a diskuto-
vat nad možnostmi a dalším roz-
vojem zatím málo vyučovaného 
hudebního oboru. 
Listopadový koncert Swinging sa-
xophones je již tradiční kultur-
ní událost, která předznamenává 
koncertní vystoupení v adventním 
čase. Mimo přípravy na tyto akce 
se v  hudebním oboru chystá de-
vět vybraných žáků na účast v pro-
jektu Asociace základních umě-
leckých škol a České �lharmonie. 
Vyvrcholením tohoto projektu je 
společný koncert České �lharmo-
nie a žáků základních uměleckých 
škol, který proběhne v  Rudol�nu  
v dubnu 2016 pod vedením šéfdi-
rigenta a uměleckého ředitele Čes-
ké �lharmonie Jiřího Bělohlávka. 
Před tímto slavnostním koncertem 
bude několik společných zkoušek 
a týdenní soustředění, kde se ce-
lý orchestr bude zdokonalovat ve 
společné souhře.
V prosinci pro vás chystáme hned 
několik koncertů, jejichž nabíd-
ku naleznete v  kalendáři města  
i v kalendáriu kulturních událostí ve 
zpravodaji. Podrobnější informace 
pak naleznete na našich webových 
stránkách www.zus-jhradec.cz

Vojtěch Maděryč    
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V  dubnu letošního roku navštívil 
Muzeum Jindřichohradecka Tho-
mas Will s  rodinou a  přáteli, syn 
amerického válečného letce, kte-
rý se díky řízení osudu nemohl 
zúčastnit letecké bitvy nad Jindři-
chohradeckem. Přežil tak 24. srp-
na 1944 sestřel své osádky B-24 

Liberator „Little Lulu“, z  jehož de-
setičlenné osádky devět mužů za-
hynulo poblíž obce Vlčice. Doku-
mentací osudů těchto letců se již 
řadu let zabývají členové Klubu 
historie letectví Jindřichův Hradec 
a  Muzeum Jindřichohradecka. 
Ve spolupráci s místním Aeroklu-
bem vznikla myšlenka uskutečnit 
„pietní let“, věnovaný právě ame-
rickým letcům z  Bitvy nad Jindři-

chohradeckem. Ten krátce před 
Dnem veteránů uskutečnili Mar-
tin Růžička, Vladislav Burian a Ru-
dolf Springer, a to se Zlínem Z-43. 
Během letu pořídili asi 20 minuto-
vý kamerový záznam, na  kterém 
jsou zdokumentovány lokality 
dopadu amerických bombardérů 

B-24 Liberator u Vlčic, Lomů a Čí-
meře, včetně míst dopadu se-
střelených německých stíhaček 
Fw-190 u  Otína, Vlčic, Kunžaku 
a  Bf-109 nad Kunžakem. Uprave-
ný dokument bude dárkem ame-
rickým veteránům 464. bombar-
dovací skupiny, který se stane 
součástí jejich archivu a  letecké 
expozice ve státě Ohio. 

Vladislav Burian

 �Američtí letci věnovali Muzeu Jindřichohradecka podepsanou skupinovou fotogra�i
Ve  středu 11. listopadu jsme si 
v  Jindřichově Hradci připomněli 
mezinárodní Den veteránů svě-
tových válek. Po  pietním aktu, 
který se uskutečnil od  11.00 ho-
din na  městském hřbitově, po-
kračovala do  13.00 hodin další 
slavnostní část programu. Cílem 
setkání v  muzejní expozici „Le-
tecká bitva nad Jindřichohradec-
kem - 24. 8. 1944“ bylo převze-
tí daru od  amerických veteránů  
15. letecké americké armády,  
464. bombardovací skupiny, 
účastníků bitvy nad naším regi-
onem 24. srpna 1944. Tito letci 
pořídili 22. srpna 2015 na  svém 
setkání v Leteckém muzeu v Day-
tonu skupinovou fotogra�i, kte-
rou podepsali a  zaslali jako dar 
Muzeu Jindřichohradecka. Akci 
v  USA zorganizoval syn americ-

kého válečného letce Carla Edwi-
na Willa, Thomas Will, který k  fo-
togra�i připojil také několik vět: 
„Jsem hrdý, že vám mohu zaslat 
tento vlastnoručně podepsaný dar 
od  válečných letců 464. bombar-
dovací skupiny 15. USAAF. Je pro 
nás potěšitelné, že společně sdílí-
me morální povinnost pamatovat 
si bojové nasazení a oběti těch, kte-
ří před více než 70 lety napomohli 
osvobodit vaši krásnou zemi. Děkuji 
vám všem za pokračující přátelství. 
Jsme rádi, že se tato slavnostní ak-
ce převzetí našeho daru uskuteční 
symbolicky právě v  Den veteránů. 
Bůh žehnej vaší zemi!“ Slavnost-
ního umístění pamětní fotogra-
�e do expozice muzea se zúčast-
nili místní vojenský kaplan npor. 
Drahomír Frübauer, starosta měs-
ta Stanislav Mrvka, ředitel Muzea 

Jindřichohradecka Jaroslav Pikal, 
velitel 44. lehkého motorizované-
ho praporu v  Jindřichově Hrad-
ci pplk.  Jan Štěpánek a  historik  

II. světové války v  muzeu Vladi-
slav Burian. 

Vladislav Burian
Foto: Jan Svobodný, archiv muzea

 � Přátelství stále mladé
Jindřichohradecké gymnázium 
rozvíjí partnerské vztahy s  několi-
ka zahraničními středními škola-
mi. Přátelství s  Gymnáziem Janka 
Kráľa ze Zlatých Moravců na  Slo-
vensku patří k  těm nejdelším, je-
ho počátky sahají až do roku 1956. 
V  průběhu téměř šedesáti let se 
uskutečnila řada společných akcí 
a  vzájemných návštěv. Ta posled-
ní proběhla ve dnech 8. až 10. říj-
na letošního roku. Skupina našich 
žáků a  pedagogů měla možnost 
si prohlédnout školu i  město Zla-
té Moravce, navštívit hornické mu-
zeum a historické centrum Banské 
Štiavnice, projít se areálem zám-
ku a  parku v  Topoľčiankách, kte-
ré často navštěvoval první česko-
slovenský prezident T. G. Masaryk. 
Žáci byli již tradičně ubytováni 
v  rodinách, měli tak možnost na-
hlédnout do  života svých sloven-
ských přátel. A jaké byly jejich po-
střehy a  dojmy? „Na  Slovensku se 
mi velmi líbilo. Se Slováky jsme se 

velmi rychle spřátelili. Jen, co jsme 
odjeli, začali jsme si s novými slo-
venskými přáteli dopisovat. Jediná 
chyba byla, že jsme tam byli pouze 
krátkou dobu.“ (G. Jírová, 6.A GVN). 
„Slovensko bylo krásné a  z  míst, 
která jsme navštívili, se mi nejví-
ce líbil hrad Hrušov. Se slovenšti-
nou jsem problémy neměla, rozu-
měla jsem téměř všemu. Slováci 
se o mě výborně starali, ochutnala 
jsem jejich typické jídlo – halušky.“ 
(Z. Illeová, 6.A). „Kdybyste to ne-
věděli, tak Slováci jsou strašně mi-
lí lidé…, kromě toho znají spous-
tu českých písniček a nestydí se je 
tou svou měkkou češtinou zpívat. 
Jsou skvělí a ty jejich kopce by vám 
vyrazily dech. Zkrátka a  dobře, 
příště jedem zas!“ (T. Vondrášková, 
3.C). Naše slovenské přátele přiví-
táme v Jindřichově Hradci v červ-
nu příštího roku. Městu Jindřichův 
Hradec děkujeme za  podporu při 
realizaci návštěvy Slovenska.   

 Jana Burianová

 � Vzpomínka věnovaná americkým letcům

Obec Vlčice a před ní bývalé pole pana Outěchy, na které dopadl 24. srpna 1944 
B-24 Liberator „Little Lulu“.  
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KULTURNÍ SERVIS

 � Evropské peníze pomáhají zkvalitňovat vzdělávání na středních školách
Střední odborná škola a  Střed-
ní odborné učiliště Jindřichův 
Hradec získalo další �nanč-
ní prostředky v  rámci projek-
tu Evropské unie. Dotace ve výši 
315  461 Kč je určena na  úhradu 
výdajů souvisejících s  realizací 
projektu Podpora kvality vzdělá-
vání na SOŠU Jindřichův Hradec, 
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0473. 
Díky tomu se podařilo dosud zre-
alizovat dvě ze tří klíčových ak-
tivit projektu, a  to zahraniční ja-
zykový kurz pro učitele, v  rámci 
kterého se pedagogická pracov-
nice naší školy zúčastnila dese-
tidenního intenzivního jazykové-

ho kurzu zaměřeného na  výuku 
anglického jazyka na Maltě.
Poté následoval zahraniční jazy-
kově-vzdělávací pobyt pro žáky, 
kterého se zúčastnilo 10 žáků na-
ší školy. Žáci měli možnost strávit 
celý pracovní týden v rakouském 
Edelhofu na zemědělské a odbor-
né škole, ve které absolvovali vý-
uku německého jazyka, navštívi-
li řadu zajímavých míst regionu 
– památek, kulturních událostí, 
odborných exkurzí. Program ce-
lého pobytu byl ze strany rakous-
ké vzdělávací instituce připraven 
na  velmi vysoké úrovni, o  čemž 
svědčí maximální spokojenost 

všech našich žáků včetně peda-
gogického doprovodu. Celý po-
byt byl hrazen z  �nančních pro-
středků projektu.
V  současné době škola realizuje 
poslední ze tří aktivit projektu, kte-
rými jsou Čtenářské dílny jako pro-
středek ke  zkvalitnění čtenářství 
a čtenářské gramotnosti. Prostřed-
nictvím této aktivity chce škola 
zvýšit zájem v  řadách žáků o  čte-

nářství a čtenářskou gramotnost.
Projekt byl zahájen 1. 7. 2015 
a končí 31. 12. 2015.
Získáním dalších �nančních pro-
středků v  rámci projektů Evrop-
ské unie může škola nabídnout 
svým žákům zajímavé a přínosné 
doplnění jejich studia, které by 
v rámci běžné výuky nebylo příliš 
dostupné. 

Romana Přibylová, Karel Chalupa

 �Na jindřichohradeckém zámku nebude ani letos chybět oblíbený adventní program
Adventní dny na  Státním hra-
du a  zámku v  Jindřichově Hrad-
ci se za  více jak 20 let pořádání 
staly pro mnohé milou předvá-
noční tradicí. I  v  letošním roce 
se budeme snažit vytvořit pro 
naše pravidelné i  nové návštěv-
níky příjemnou atmosféru. Ad-
ventní dny se konají o  víkendu 
12. a  13. prosince a  program 
pro veřejnost trvá po  oba dny 
od 10.00 do 17.00 hodin. Tak ja-
ko každý rok se tradičního tržiš-
tě budou účastnit prodejci známí 
i noví. Návštěvníci se mohou těšit 
na originální zboží a sladké i sla-

né pochutiny. V  provozu bude 
opět naše Černá kuchyně. Jistě 
nejen dětské návštěvníky potěší 
malý zvěřinec, výstava sokolnic-
ky cvičených dravých ptáků nebo 
lukostřelba na  II. nádvoří. K  pro-
gramu také tradičně patří ukáz-
ky uměleckých řemesel kovářství 
a  hrnčířství, tvůrčí dílny, pěvec-
ká, taneční i divadelní vystoupení 
a nedělní ekumenická bohosluž-
ba v  Kapli sv. Ducha. Podrobný 
program se nachází na  našich 
webových stránkách www.za-
mek-jindrichuvhradec.eu 

Tomáš Krajník

 � Advent v Domě gobelínů nabídne rukodělná řemesla i hudební vystoupení
Jindřichohradecký Dům gobelí-
nů nabídne o víkendu 12. a 13. 
prosince 2015 zábavu pro ma-
lé i  velké. V  sobotu a  v  neděli 
od  10.00 do  17.00 hodin, čeká 
na  všechny příchozí pestrý ad-
ventní program s řemeslnými díl-
nami. Návštěvníci uvidí restauro-
vání tapiserií, tkaní látek, předení 

na kolovrátku, plstění, paličková-
ní, patchwork, ruční tisk na textil, 
restaurování papíru, provaznictví, 
řezbářství a další řemesla. Restau-
rátorka a  konzervátorka papíru 
paní Halmlová nabídne originál-
ní papírové šperkovnice a  dal-
ší drobnosti z  papíru, výtvarnice 
Pavla Hovorková představí origi-

nální módu ve stylu steampunku, 
jindřichohradecký řezbář Jan Jir-
ka zasvětí příchozí do tajů řezbář-
ského řemesla, budějovická vý-
tvarnice Dana Vařilová představí 
tkané módní oděvy a  hedvábné 
šátky barvené přírodními barvivy, 
doplněné originálními paličkova-
nými šperky. K zakoupení budou 
půvabné adventní věnce zhoto-
vené trvalkovou školkou Floria-
nus, zájemci si vytvoří vánoční 
dekoraci pod odborným vedením 
lektorky Ateliéru ZaJGebr – ukáz-
ková přírodní zahrada. V  tvoři-
vých dílnách pod dohledem lek-
torů si budou moci děti i dospělí 
mnohá z nabízených řemesel sa-
mi vyzkoušet. Děti budou za  své 
dovednosti sbírat razítka a na po-
kladně muzea na  ně bude čekat 
drobná odměna. Vánoční atmo-
sféru dokreslí svými vystoupení-
mi v  sobotu i  v  neděli v  15.00 
hodin žáci hudebního oboru 
ZUŠ V. Nováka v  J. Hradci pod 
vedením pedagogů Kristiny Faj-

kusové a Hany Stráníkové. V pře-
stávkách mezi tvořením si přícho-
zí mohou odpočinout v  útulné 
kavárně Domu gobelínů a ochut-
nat některý z  výborných domá-
cích zákusků.

Zároveň mají návštěvníci posled-
ní možnost prohlédnout si v tom-
to roce kromě expozic Domu 
gobelínů dvě zajímavé výstavy. Je 
to výstava unikátní tapiserie s ná-
zvem ČESKOSLOVENSKÝ LEN PRO 
NEW YORK a  výstava JH PATCH-
WORK. Vystavené artefakty, jako 
jsou deky, polštáře, tašky, kabel-
ky, šaty a artquilty, lze i zakoupit.

Srdečně vás zveme k příjemně strá-
venému adventnímu dopoledni či 
odpoledni s  kreativním zážitkem, 
nudit se u nás rozhodně nebudete.

Otevřeno: do 13. prosince 2015 
denně mimo pondělí, 
10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.

Rita Škodová

Evropské peníze pomáhají zkvalitňovat vzdělávání na středních školách
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 � Kulturní dům Střelnice zve na koncert a do divadla
Kulturní dům Střelnice vás sr-
dečně zve na  Vánoční koncert 
Moravanky Jana Slabáka dne  
9. prosince v 19.00 hodin do di-
vadelního sálu. 
Moravanka Jana Slabáka je ori-
ginální moravská dechová kape-
la, jež byla založena v  roce 1971 
jejím kapelníkem, trumpetistou 
Janem Slabákem. Její repertoár 
vychází především z  moravské-
ho folklóru, jmenovitě z  folklóru 
pocházejícího z  oblasti Slovác-
ka, neboť zdejší folklór je velmi 
osobitý, vitální i  temperament-
ní. V  současnosti na  koncertních 
pódiích s Moravankou zpívají Da-
niela Magálová, Břetislav Osička 

a  Ivana Slabáková, která je i mo-
derátorskou duší kapely.
Hlavním zdrojem popularity ka-
pely je osobitý sound a  švih, 
s nímž Moravanka každou sklad-
bu hraje a  který je vlastní spíše 
jazzovým kapelám než dechov-
kovému orchestru. Moravanka 
Jana Slabáka svými instrumenta-
cemi i  osobitým pojetím vyvola-
la renesanci české dechové hud-
by nejen doma, ale i v zahraničí. 
Právě zahraniční novináři ji licho-
tivě nazývají „královnou české de-
chovky“.
Kulturní dům Střelnice pořádá di-
vadelní komedii Isabelly Margaul-
tové „SBOHEM, ZŮSTÁVÁM“ dne 

17. prosince v 19.00 hodin v di-
vadelním sále. Divadlo Kalich. 
V  režii Antonína Procházky hrají: 
Iva Janžurová, Jana Paulová, Pa-
vel Zedníček, Jaromír Dulava/An-
tonín Procházka.
Komedie o  tom, jak šeredně se 
mýlíme v  okamžicích, kdy si my-

slíme, že jsme neporazitelnými 
pány situace a svůj život svíráme 
pevně v rukou. Odpověď na otáz-
ku, kdo je oběť a  kdo šťastný ví-
těz, se v  tomto příběhu mění  
každou chvíli.

Ivana Bačáková

 � Adventní čas zpříjemní v Jindřichově Hradci nadílka koncertů, trhů a dalších akcí
(pokračování ze str. 1)
KD Střelnice srdečně zve na  Vánoční koncert 
MORAVANKA Jana Slabáka ve  středu  
9. prosince v 19.00 hodin do divadelního sálu.
Státní hrad a zámek zve všechny na Adventní 
dny v  sobotu a  neděli 12. a  13. prosince 
od  10.00 do  17.00 hodin na  III. nádvoří 
Státního hradu a zámku.

Město Jindřichův Hradec zve všechny na tradiční 
Vánoční trhy v sobotu a neděli 12. a 13. pro-
since od  10.00 do  17.00 hodin v  prostorách 
Masarykova náměstí a náměstí Míru. 

V  Muzeu fotogra�e a  moderních obrazových 
médií bude probíhat Adventní fotografování 
v  historických kostýmech v  sobotu  
12. prosince v době od 10.00 – 17.00 hodin 
a v  neděli 13. prosince v  době od   
10.00 do 15.00 hodin. 

Dům gobelínů připravil Advent v  Domě 
gobelínů v sobotu a v neděli 12. a 13. pro-
since od 10.00 do 17.00 hodin.

Muzeum Jindřichohradecka zve všechny 
na Adventní koncert vokálního souboru 
X-TET v  sobotu 12. prosince v  18.00 
hodin do kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v minoritském klášteře.

KD Střelnice pořádá Adventní koncert 
Trumpet Tune v  neděli 13. prosince  
v 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Hudební škola YAMAHA pořádá Vánoční 
koncert žáků školy v  pondělí 14. prosince 
od 17.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 

Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 
746 pořádá pro rodiče dětí a veřejnost vánoční 
koncert dne 15. prosince v 17.00 hodin v kapli 
sv. Maří Magdaleny.  

Muzeum fotogra�e a  MOM vás zve 
na  vánoční koncert Petra Přibyla a  jeho 
hostů Čas radosti, veselosti dne 15. prosince 
v 19.00 hodin.

ZUŠ V. Nováka pořádá Vánoční koncert žáků 
ZUŠ v  kapli sv. Maří Magdaleny ve  středu 
16. prosince v 18.00 hodin.

Muzeum Jindřichohradecka zve všechny 
na Vánoční koncert pěveckého sboru 
Smetana ve čtvrtek 17. prosince v  19.00 
hodin do kostela sv. Jana Křtitele.

KD Střelnice pořádá Vánoční galakoncert 
v neděli 20. prosince v 19.00 hodin v kapli 
sv. Maří Magdaleny v  podání sopranistky 
Lenky Turčanové a  Československého 
komorního dua Pavla Burdycha na housle 
a Zuzany Berešové na klavír.

23. prosince od  17.00 hodin si přijďte pro 
Betlémské světlo na náměstí Míru.

KD Střelnice pořádá Vánoční koncert YMCA - 
PS Jakoubek a hosté v sobotu 26. prosince 
v  16.00 a  v  18.00 hodin v  kapli sv. Maří 
Magdaleny.

Ivana Bačáková

str. 14 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz

Kulturní dům Střelnice zve na koncert a do divadla



KINO
STŘELNICE

prosinec 2015 www.jh.cz
2. 12. 17:30, 20:00
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
Rodinný/ČR/3D
3. - 4. 12. 17:00, 20:00
MOST ŠPIÓNŮ
Drama, Thriller/USA/2D
5. - 6. 12. 17:30
HODNÝ DINOSAURUS
Animovaný/USA/3D
5. - 6. 12.  20:00
SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
Akční, Krimi/USA/2D
9. 12. 19:00
MONTY PYTHON A SVATÝ GRÁL
Komedie/V.Británie/2D
10. 12. 17:00, 20:00
MARŤAN
Dobrodružný, Sci-Fi/USA/2D
11. 12. 17:30, 20:00
OTCOVÉ A DCERY
Drama/USA, Itálie/2D
12. - 13. 12. 17:30
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Komedie/ČR/2D
12. - 13. 12.  20:00
VICTOR FRANKENSTEIN
Drama, Horor/USA/2D
16. 12. 19:00
EJZENŠTEJN V GUANAJUATU (ART kino)
Životopisný/koprodukce/2D
17. - 20. 12. 17:00, 20:00
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Dobrodružný, Sci-Fi/USA/3D+2D
22. - 23. 12. 17:30
MALÝ PRINC 
Animovaný/Francie/3D
22. - 23. 12.  20:00
KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
Horor, Komedie/USA/2D
27. 12. 17:30, 20:00
TRABLE O VÁNOCÍCH
Komedie/USA/2D
28. 12. 15:00
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Pohádka/ČSSR, DDR/2D
28. 12. 17:00, 20:00
V SRDCI MOŘE
Dobrodružný, Drama/USA/3D
29. - 30. 12. 17:30, 20:00
PADESÁTKA
Komedie/ČR/2D
2. - 3. 1. 2016 17:30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
Animovaný/Rusko/3D
2. - 3. 1. 2016  20:00
BOD ZLOMU
Akční, Krimi/Německo, USA, Čína/2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)
6. 12.
VÁNOČNÍ PÁSMO I.
Pásmo pohádek/ČR/35mm
13. 12.
HVĚZDA BETLÉMSKÁ I.
Pásmo pohádek/ČR/35mm
20. 12.
KRTEK O VÁNOCÍCH
Pásmo pohádek/ČR/35mm
27. 12.
DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Pásmo pohádek/ČR/2D

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

v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

 � Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ - 25. 12. 2015 
Tradiční, vánočně laděný dvojkoncert
Městská hudební síň, účinkují Jaroslav Svěce-
ný a Václav Uhlíř.
 
CHEB - 28. 11. 2015 – 26. 12. 2015
Vánoční trhy na náměstí
Volně přístupné ledové kluziště tržiště s  de-
sítkami dřevěných stánků s vánočním zbožím 
a  občerstvením, Ježíškova dílna a  další akce 
pro děti, bohatý doprovodný program s  vy-
stoupeními populárních interpretů. 

KUTNÁ HORA - 26. 12. 2015
Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba
Chrám sv. Barbory, 15.30 hodin, tradiční kon-
cert v  podání Učitelského smíšeného pěvec-
kého sboru TYL Kutná Hora.

LITOMYŠL - 29. 11. – 20. 12. 2015 
Andělské adventní neděle na  zámeckém 
návrší v Litomyšli  
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přináše-
jí čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, 
prohlídek, výstav a dílen.

POLIČKA - 8. 12. 2015
Pocta Martinů
Velký sál Tylova domu v Poličce od 19.00 ho-
din, slavnostní koncert k 125. výročí narození 
Bohuslava Martinů, účinkují Ensemble Marti-
nů & Jan Šťastný. 

TELČ  - 4. 12. 2015 
Mikuláš v Telči na náměstí 
Od 13.00 hodin vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi, vánoční trh, čertování, Matějovo ko-
ledování, zpívání dětí u  stromečku, příchod 
Mikuláše s čertovskou družinou, rozsvícení vá-
nočního stromu a osvětlení města.

TŘEBOŇ - 5. 12. 2015
Čertovské rojení 
Od  16.00 hodin Masarykovo náměstí. Přiletí 
andělé i čtyři desítky čertů, démonů a dalších 
pohádkových bytostí z  bavorských lesů. Vá-
noční melodie zahrají a zazpívají jihočeští Ne-
zmaři. Připraven je pro každého malého Miku-
láše, čerta a anděla malý dárek.  

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

Zuzana Bedrnová

 � VYBRANÉ PROSINCOVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
MOST ŠPIÓNŮ (Bridge of Spies)
Drama, Thriller/USA/CinemArt/2D

Dokázal by jediný člověk zastavit světovou vál-
ku? Svět po  obou stranách železné opony se pro-
padá do šílené paranoie. Uplynulo už více než de-
set let od porážky nacistického Německa a  lidstvo 
teď ohrožuje studená válka, napětí mezi USA a SSSR 
je téměř hmatatelné. Když v  roce 1957 FBI zatkne 
Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského špióna 
žijícího v  New Yorku, strach a mocenská nedůvěra 
se ještě více vystupňují. Americká vláda osloví Ja-
mese Donovana (Tom Hanks), uznávaného práv-
níka z Brooklynu, aby se chopil Abelovy obhajoby. 
Přes počáteční obavy jeho i  rodiny a  odmítání tak 
nepopulární kauzy se Donovan nakonec rozhod-
ne Abela zastupovat. Chce zajistit, aby byl podro-
ben spravedlivému soudu.  O tři roky později je nad 
sovětským vzdušným prostorem sestřelen americ-
ký průzkumný letoun U-2 a jeho pilot Francis Gary 
Powers (Austin Stowell) je zajat a odsouzen k deseti 
letům vězení. CIA se obává, že Powers bude krutými 
výslechy a tvrdými vězeňskými podmínkami přinu-
cen k odhalení přísně tajných informací. CIA proto 
osloví Donovana a přesvědčí jej, aby se stal členem 
záchranné mise. Donovan se vydává do  Berlína, 
kde má za úkol vyjednat výměnu Abela a Powerse. 
Nedlouho po svém příjezdu se dozví i o americkém 
studentovi, který byl zatčen ve východním Berlíně. 
Navzdory pokynům CIA soustředit se pouze na se-
střeleného pilota, Donovan se rozhodne vyjednat 
propuštění obou - pilota i studenta, protože odmí-
tá v této zemi kohokoliv opustit. Velká hra začíná …
Hrají: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Al-
da, Austin Stowell, Domenick Lombardozzi, Sebas-
tian Koch, Michael Gaston
Režie: Steven Spielberg
Hrajeme: 3. a 4. 12. 2015     od 17:00 a 20:00

MALÝ PRINC (The Little Prince)
Animovaný/Francie/A-Company/3D

Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichá-
zí první celovečerní animovaná adaptace slavného 
díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední 
postavou je malá holčička, kterou se její maminka 
snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán 
naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný sou-
sed, letec, který holčičce představí neobyčejný svět, 
jenž mu před dávnou dobou představil Malý princ. 
Ve  světě, kde vše je možné, začne pro malou hol-
čičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, 
na které znovu objeví své dětství a zjistí, že skuteč-
ně můžeme vidět jen srdcem.
Režie: Mark Osborne
Hrajeme: 22. a 23. 12. 2015              jen od 17:30

Zdroj:    www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.a-company.cz
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 � Již v prosinci si můžete zajistit divadelní předplatné na jaro příštího roku
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řadu let uvádí divadelní představení a nabízí možnosti předplatného na divadelní sezónu – JARO 2016 
a KPH 2016.

Pro předplatné skupiny A jsme pro vás připravili 6 představení (leden – červen 2016)

Divadelní agentura Háta – Marc Camoletti - „Byt na inzerát“
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve  svém pařížském 
bytě pokoje. A  tak spolu na  jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, 
malířka Jacqueline a  služebná Marie-Louisa. O  tom, že soužití žen takto 
rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí expozice hry.
V režii Marie Lorencové hrají: Adéla Gondíková/Jana Zenáhlíková, Ivana 
Andrlová/Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková/Vlasta Žehrová, Lucie 
Svobodová/Olga Želenská, Martin Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek 
Pantůček, Martin Sobotka/Filip Tomsa 

Divadlo Bez zábradlí – Ronald Harwood -  „Garderobiér“
Kdysi hvězdný shakespearovský herec a  despotický principál kočovné 
společnosti, který si říká Sir, je u  konce s  dechem. Celý svůj život zasvětil 
divadlu. Teď ho ale zrazuje paměť, zdraví. Po boku mu však stojí jeho věrný 
garderobiér Norman, který nejenže o  svého pána oddaně pečuje, ale 
zároveň mu pomáhá sehrát jeho poslední velkou roli. 
V  režii Karla Heřmánka hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Barbora 
Kodetová, Dana Syslová, Eva Josefíková, Zdeněk Dušek, Karel Heřmánek 
jr./Martin Kubačák 

Divadlo Radka Brzobohatého – Zoltán Egressy - „Postaven(i)í 
mimo hru“
Komedie o  fotbalu, kamarádství a  lásce k  jedné ženě. Děj se odehrává 
ve  fotbalové šatně během ligového zápasu, kde rozhodčí nejsou jen 
rozhodčími, ale především lidmi.     
V  režii Romana Štolpy hrají: Miroslav Hrabě, Ernesto Čekan/Roman 
Štolpa, Roman Štolpa/Petr Semerád

Divadlo na Jezerce – Petr Jarchovský a Jan Hřebejk - „Musíme si pomáhat“
Velmi úspěšná okupační komedie, jejímž smutným hrdinou je 
maloměstský penzionovaný úředník Josef Čížek, který pod tlakem 
okolností schová ve svém bytě mladého židovského uprchlíka. Situaci mu 
značně komplikuje zejména čechoněmecký kolaborant Prohaska, který 
nadbíhá jeho půvabné ženě Marii. 
V  režii Jana Hřebejka hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková, Miroslav 
Vladyka, Václav Chalupa, Martin Sitta, Zdeněk Hruška, František Staněk

Umělecká agentura Gardes – Jaroslav Sypal - „Kšanda“
„Nelítej příliš vysoko, všimnou si toho….“
Divadelní komedie pojednává o  příběhu lidské hamižnosti s  nečekaným 
rozuzlením. 
V režii Rostislava Kuby hrají: Jaroslav Sypal, Michaela Kuklová, Tereza Šefrnová, 
Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Milan Pitkin, Miroslav Šimůnek/Petr Jančařík
          
Divadelní společnost Kašpar – Vladislav Vančura - „Rozmarný večer“
Zájezdová podoba legendárního představení „Rozmarné léto.“ Večer plný 
písní a scének ze slavné letní komedie. Tak tedy: Vejděte na říční plovárnu 
Antonína Důry, shlédněte představení potulného kouzelníka Arnoštka, 
poznejte hospodu U  čtrnácti pomocníků – navštivte městečko Krokovy 
Vary! Stanete se svědky události, které nikdo nečekal, ale každý po  nich 
toužil! Léto je tady, komedianti se blíží a co s načatým večerem? „Lampy, 
kouzelný klobouk a strmý provaz – jak je to krásné býti kadeřavým!“   
V režii Petra Hrušky hrají a zpívají: Jan Potměšil, Jitka Nerudová, Tomáš 
Stolařík, Irena Kristeková, Jan Zadražil, Miloslav Tichý, Eliška Boušková, 
Jakub Špalek, Zdeněk Dočekal. 

Pro předplatné skupiny B jsme pro vás připravili 3 představení (leden – červen 2016)

Divadlo Kalich – Fabrice Roger-Lacan „Ani spolu, ani bez sebe“
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili 
každý na  jiné planetě. Ona   - renomovaná psycholožka, on -   manažer 
marketingu. Shodnout se dokážou jen na  jediném: že toho druhého 
prostě nemůžou vystát. Nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak známo, 
protiklady se přitahují!
V režii Lídy Engelové hrají: Jana Paulová a David Suchařípa

Agentura MR – Jean Cocteau „Lidský hlas“
Básnické monodrama ženy, která je opouštěna svým mužem. Osamělé 

monology a zoufalá telefonická spojení, bez naděje, bez víry, bez konce? 
V režii Borise Hybnera hrají: Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková

Divadlo Ungelt – Keith Hu� „Deštivé dny“
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. 
Drsní chlapíci Denny a  Joey jsou přáteli od  dětství, které oba strávili 
na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. 
V  americké a  zároveň světové premiéře této hry hrály mladé policisty 
světové �lmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman.  
V režii Janusze Klimszi hrají: Richard Krajčo a David Švehlík

Pro předplatné Kruhu přátel hudby 2016 (leden – prosinec 2016) jsme v rámci abonentních koncertů připravili koncerty klasické hudby 
s těmito interprety:

Gabriela Demeterová – housle

Lukáš Klánský - klavír

Pražské komorní trio – Michal Rezek – klavír, Tomáš Strašil – 
violoncello, Robert Pacourek - klarinet

Dechové kvinteto PKF – Jiří Ševčík – �étna, Vladislav Borovka – hoboj, 
Jan Brabec – klarinet, Václav Fürbach – fagot, Jan Musil – lesní roh

Kvarteto města Brna a trubka piccolo – Lubomír Čermák – 1. housle, 
Karel Hejl – 2. housle, Bohuslav Fišer – viola, Martin Švajda – violoncello, 
Vlastimil Bialas – trubka piccolo    

Trio bel canto – Beata Blašková Zádrapová – soprán, Milan Vaněček – 
�étna, Libor Janeček - kytara 
 

Změna programu vyhrazena.

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

Prodej předplatenek začíná dne 17. 12. 2015 v pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474) a potrvá do 27. 12. 2015 (neplatí pro majitele předplatného 
„podzim 2015„ a KPH 2015).

Radim Staněk
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SPORT
 � Kdy za sportem?

 �Muzeum fotogra�e a MOM zve na adventní program                                                             
Muzeum fotogra�e a moderních 
obrazových médií nabízí v  pro-
sinci návštěvníkům ke  zhlédnu-
tí výstavu Foto Iuventars, v  po-
lovině roku rozšířenou unikátní 
expozici Moc médií, ale též tvor-
bu řady místních fotografů – ko-
lekci snímků Vlastimila Sítaře na-
zvanou Chvála basketbalu, další 
působivé fotogra�e rozmanitých 
žánrů a  témat ostatních členů 
Spolku Fokus Jindřichův Hra-
dec, ukazující mimo jiné i  zná-
má místa Jindřichova Hradce 
a  jeho okolí, a  nově výstavu Jiří-
ho Vetýšky Krajina krásou odě-
ná, přibližující pro změnu obdi-
vuhodnou krajinu a  obyvatele 
Podkarpatské Rusi. K  posledně 
jmenované výstavě, jejíž vernisáž 
se uskuteční v  úterý 1. 12. od   
17.00 hodin, proběhne ve čtvr-
tek  3. 12. od 18.00 hodin ve spo-
lupráci s  kavárnou Fotocafé do-
provodná tematická přednáška. 

Také letos se budou moci rodiny 
i jednotlivci o adventu nechat vy-
fotografovat v  muzejním fotoa-
teliéru v  zapůjčených historic-
kých kostýmech. Akce připadá na  
12. a 13. 12., je však nutné tele-
fonické objednání předem. Nad-
to lze využít v  sobotu 12. 12. 
v 11.00 a ve 14.00 hodin nabíd-
ky komentovaných prohlídek.
Prosincový program 2015 Muzea 
fotogra�e a  moderních obrazo-
vých médií přináší dvě novinky; 
příznivci hudby starých mis-
trů a  vánočních koled jistě uví-
tají možnost poslechnout si 
v  úterý 15. 12. od  19.00 hodin 
v  reprezentativních prostorách 
prvního podlaží muzea vánoční 
koncert violového virtuosa Pet-
ra Přibyla a jeho hostů, pojmeno-
vaný příznačně Čas radosti, vese-
losti… Ti, kdo rádi fotografují, se 
mohou zapojit do adventní foto-
gra�cké soutěže s názvem Jindři-

chohradecký advent ve fotogra�i, 
o níž se více dozvědí na webové 
adrese www.mfmom.cz v  sekci 
ostatní program.         
Výstavy jsou přístupné až do 
30. 12. denně kromě pondělí 
a o svátcích v době 10.00–12.30, 
13.00–17.00 hodin, na  Štědrý 
den je zavřeno. Návštěvníci, kte-
ří předloží na  pokladně muzea 
zde uvedený kupón, získají pa-
desátiprocentní slevu na  vstup-

ném. Otevřen je takto i  muzejní 
shop s  pestrým výběrem odbor-
ných fotogra�ckých publikací, ka-
lendářů, pohlednic či autorských 
tisků. Zájemci zde koupí rovněž 
vstupenky na vánoční koncert, je-
jichž předprodej zajistí paralelně 
i hotel Vajgar. 
Všem svým příznivcům přejeme 
poklidný adventní a  vánoční čas 
a příjemný závěr roku.     

Eva Florová

Šachy – TJ Slovan JH – I. jihočeská divize
kolo 4. JH – Bechyně ne 29. 11.
kolo 5. Č. Krumlov – JH ne 13. 12.
Šachy – TJ Slovan JH B – II. jihočeská divize – skupina A
kolo 4. Týn n./V. – JH B so 5. 12.
kolo 5. JH B – Sezimovo Ústí so 19. 12.
Šachy – TJ Slovan JH C – III. jihočeská divize – Východ
kolo 4. ŠA VŠTE ČB – JH C so 28. 11.
kolo 5. JH C – H. Stropnice B so 12. 12.
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor B
kolo 9. JH A – Studená B pá 27. 11. 18:30
kolo 8. JH A – Hluboká B so 28. 11. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž C
kolo 8. N. Včelnice A – JH B so 28. 11. 15:00

kolo 9. Studená C – JH B ne 29. 11. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I.
kolo 10. Studená D – JH C st 2. 12. 19:00
Stolní tenis – Jitka JH + SK JH 1930 D – okresní přebor II.
kolo 10. JH D – Kunžak B so 28. 11. 10:00
kolo 11. Jitka – Chlum A pá 4. 12. 19:00
kolo 11. JH D – Dačice B so 5. 12. 10:00
kolo 12. Třeboň C – JH D po 7. 12. 19:00
kolo 12. Kunžak B – Jitka JH pá 11. 12. 18:00
Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III.
kolo 11. JH E – Dačice C so 5. 12. 10:00
kolo 12. Lomnice B – JH E st 9. 12. 18:00
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga – skupina C
kolo 11. JH – Litomyšl ne 13. 12. 13:00

kolo 11. H. Králové – JH ne 13. 12. 16:00
Florbal – FK Slovan JH – dorostenky Liga – skupina 5
kolo 6. JH – SK Jihlava ne 13. 12. 11:30
kolo 6. Štíři ČB – JH ne 13. 12. 14:00
kolo 7. Světlá n./S. – JH ne 3. 1. 09:00
kolo 7. JH – Tábor ne 3. 1. 11:30
Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga – skupina 5
kolo 6. JH – Světlá n./S. ne 13. 12. 12:00
kolo 6. H.Brod/Tábor – JH ne 13. 12. 15:00
Florbal – FK Slovan JH A – muži Regionální liga – skupina 5
kolo 10. H. Brod B – JH ne 29. 11. 13:30
kolo 10. Nové Město na M. – JH ne 29. 11. 16:30
kolo 12. JH – Tábor so 12. 12.
kolo 12. Lišov – JH so 12. 12.

Muzeum fotogra�e a MOM zve na adventní program                                                             
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 � Letem sportovním světem

Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga
kolo 9. Třeboň – JH B so 28. 11. 10:30
kolo 9. JH B – Písek B so 28. 11. 13:30
kolo 11. JH B – Štíři ČB B so 12. 12.
kolo 11. JH B – Cosa Nostra ČB so 12. 12.
kolo 14. Písek B – JH B so 2. 1. 
kolo 14. JH B – Frymburk so 2. 1. 
Florbal – FK Slovan JH Blue + Red – ml. žáci Jihočeská liga – 3+1
kolo 5. JH Blue – Dačice ne 29. 11. 09:00
kolo 5. JH Red – Štíři ČB ne 29. 11. 09:30
kolo 5. Dačice – JH Red ne 29. 11. 10:10
kolo 5. Štíři ČB – JH Blue ne 29. 11. 10:40
kolo 5. JH Blue – JH Red ne 29. 11. 11:50
kolo 8. Milevsko Ž – JH Red ne 13. 12. 09:00
kolo 8. Milevsko P – JH Blue ne 13. 12. 09:30
kolo 8. JH Red – Milevsko P ne 13. 12. 10:10
kolo 8. JH Blue – Milevsko Ž ne 13. 12. 10:40
kolo 8. JH Red – JH Blue ne 13. 12. 11:20
Florbal – FK Slovan JH bílí +blue – elévové Jihočeská liga
kolo 13. Strakonice – JH bílí so 5. 12. 09:15
kolo 13. JH blue – Tábor so 5. 12. 09:30
kolo 13. JH blue – JH bílí so 5. 12. 10:00
kolo 13. Písek – JH blue so 5. 12. 10:30
kolo 13. JH bílí – Tábor so 5. 12. 10:45
kolo 13. JH blue – Strakonice so 5. 12. 11:00
kolo 13. JH bílí – Písek so 5. 12. 11:15
Házená – TJ Házená JH – ženy I. liga
kolo 10. JH – Poruba B so 5. 12. 13:30
kolo 11. Kobylisy – JH so 12. 12. 13:00
Házená – TJ Házená JH – starší dorostenky I. liga – Západ
kolo 11. Kobylisy – JH so 12. 12. 17:00
Házená – TJ Házená JH – mladší dorostenky I. liga – Západ
kolo 10. JH – Háje Praha so 5. 12. 11:30
kolo 11. Kobylisy – JH so 12. 12. 11:00
Házená – TJ Házená JH – mladší žákyně liga Vysočiny
kolo 7. Pardubice – JH so 28. 11. 09:00
kolo 7. H. Brod – JH so 28. 11. 10:30
kolo 7. Ledeč n./S. – JH so 28. 11. 12:00
kolo 7. Velké Meziříčí – JH so 28. 11. 13:30
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší dorost extraliga – skupina B
kolo 11. Blatná – JH so 5. 12. 11:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. liga
kolo 16. Most B – JH ne 29. 11. 14:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší žáci MČR – JIH
kolo 12. JH – Prachatice so 28. 11. 10:30
kolo 13. Blatná – JH so 5. 12. 13:00
Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH
kolo 11. JH – Kamenice n./L. F pá 27. 11. 17:30
kolo 12. Start Jihlava – JH so 5. 12. 09:00

kolo 13. JH – N. Včelnice pá 11. 12. 17:30
Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži II. liga – Západ
kolo 18. JH – Kolín so 28. 11. 18:00
kolo 19. Jablonec n./N. – JH st 2. 12. 18:00
kolo 20. JH – Klášterec n./O. so 5. 12. 18:00
kolo 21. Pelhřimov – JH so 12. 12. 18:00
kolo 22. JH – Písek st 16. 12. 18:00
kolo 23. JH – Řisuty so 19. 12. 18:00
kolo 24. H. Brod – JH st 30. 12. 18:00
kolo 25. JH – Klatovy ne 3. 1. 18:00
kolo 15. JH – Boskovice pá 27. 11. 17:00
kolo 16. Chrudim – JH ne 29. 11. 11:00
kolo 17. JH – Krkonoše pá 4. 12. 17:00
kolo 18. Třebíč – JH ne 6. 12. 10:30
kolo 19. H. Brod – JH ne 20. 12.
kolo 20. JH – Písek ne 27. 12. 16:30
kolo 18. JH – Písek ne 29. 11. 16:30
kolo 15. M. Boleslav B – JH so 28. 11.
kolo 18. JH – Liberec B ne 29. 11. 11:00
kolo 16. JH – Benátky n./J. ne 6. 12. 11:00
kolo 17. Kolín B – JH čt 10. 12. 16:00
kolo 19. Třebíč – JH ne 20. 12. 17:00
kolo 20. JH – Pardubice B út 22. 12.
kolo 21. Krkonoše – JH so 2. 1. 
kolo 13. JH – Rokycany so 28. 11.
kolo 14. Strakonice – JH so 5. 12.
kolo 15. JH – Č. Budějovice so 12. 12.
kolo 16. Tábor – JH út 22. 12.
kolo 17. JH – Písek so 2. 1. 
kolo 16. KLH JH – Rokycany so 28. 11.
kolo 16. SLH JH – Domažlice ne 29. 11. 09:45
kolo 17. Strakonice – KLH JH so 5. 12.
kolo 18. KLH JH – Motor ČB so 12. 12.
kolo 19. KLH JH – Vimperk so 19. 12.
kolo 20. Tábor – KLH JH út 22. 12.
kolo 21. KLH JH – Písek so 2. 1. 
Lední mini hokej – SLH HC Střelci JH – přípravka ČSLH – 4. třída

Linec (Rak.) – JH žlutí so 28. 11. 13:45
Soběslav – JH modří so 28. 11. 13:45
Linec (Rak.) – JH modří so 28. 11. 15:00
Soběslav – JH žlutí so 28. 11. 15:00
Veselí n./L. – JH modří so 5. 12.
Strakonice – JH žlutí so 5. 12.
Strakonice – JH modří so 5. 12.
Veselí n./L. – JH žlutí so 5. 12.
Písek – JH žlutí so 12. 12.
Sušice – JH modří so 12. 12.
Písek – JH modří so 12. 12.
Sušice – JH žlutí so 12. 12.

Lední mini hokej – SLH HC Střelci JH – přípravka ČSLH – 2. třída
Motor ČB – JH žlutí ne 29. 11. 13:15
Sušice – JH modří ne 29. 11. 13:15
Motor ČB – JH modří ne 29. 11. 14:15
Sušice – JH žlutí ne 29. 11. 14:15

Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL
kolo 14. JH – Brno so 28. 11. 18:00
kolo 16. JH – Děčín so 5. 12. 18:00
kolo 17. JH – Prostějov st 9. 12. 18:00
kolo 18. Opava – JH so 12. 12. 18:00
kolo 19. JH – USK Praha st 16. 12. 18:00
kolo 20. Ostrava – JH so 19. 12. 17:30
kolo 21. JH – Ústí nad Labem út 29. 12. 18:00
kolo 22. Pardubice – JH so 2. 1. 17:00
Tipsport Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga – skupina B
kolo 10. JH B – Poděbrady so 5. 12. 14:00
kolo 11. JH B – Josefov ne 6. 12. 10:00
kolo 1. Tábor – JH B so 19. 12.
kolo 12. JH B – Tábor ne 20. 12. 11:00
Basketbal – BK Lions JH – junioři liga U19 – skupina A
kolo 10. JH – Žižkov so 28. 11. 15:00
kolo 11. JH – Vyšehrad ne 29. 11. 09:00
kolo 1. Tábor – JH so 12. 12.
kolo 12. JH – Tábor ne 13. 12. 09:00
Basketbal – BK Lions JH – kadeti liga U17 – skupina B
kolo 10. JH – Kroměříž so 5. 12. 12:00
kolo 11. JH – Olomouc ne 6. 12. 06:00
kolo 1. Pelhřimov – JH so 19. 12. 16:00
kolo 12. JH – Pelhřimov ne 20. 12. 09:00
Basketbal – BK Lions JH – mladší žáci liga U14 – skupina A
kolo 10. JH – Klatovy so 5. 12. 16:00
kolo 11. JH – Klatovy B ne 6. 12. 12:00
Basketbal – BK Lions JH M – mini žactvo oblastní přebor 
U13 – skupina E
kolo 2. Strakonice D – JH M so 28. 11.
kolo 2. JH M – Písek H so 28. 11.
kolo 1. JH M –Písek H so 12. 12.
kolo 1. Strakonice D – JH M so 12. 12.
Basketbal – BK Lions JH M – mini žactvo oblastní přebor 
U12 – skupina A
kolo 6. JH M – Písek hoši B so 5. 12. 08:30
kolo 6. JH M – Písek hoši B so 5. 12. 10:15
Basketbal – BK Lions JH M – mini žactvo oblastní přebor 
U11 – skupina B
kolo 5. Pelhřimov H – JH M ne 29. 11.
kolo 5. Pelhřimov H – JH M ne 29. 11.
kolo 3. JH M – Písek H ne 13. 12. 11:00
kolo 3. JH M – Písek H ne 13. 12. 12:45

BADMINTON
Tradiční  „Vánoční pohár 2015“ čtyřher se 
uskuteční v  neděli 13. prosince v  sokolov-
ně Tělovýchovné jednoty Slovan v  jindřicho-
hradecké Jarošovské ulici. Turnaj, v  němž se 
společně prezentují ženská, smíšená a  muž-
ská dua, bude zahájen rozcvičením a prezencí 
v 12.30 hodin. O 30 minut později už budou 
k vidění první soutěžní smeče.

CYKLISTIKA
Tradičně přivítají nový letopočet v Jindřicho-
vě Hradci příznivci kolečkářského sportu. 
V pátek 1. ledna v 10.00 hodin totiž odstartují 
z Masarykova náměstí k již 58. ročníku „Novo-
roční vyjížďky 2016“. Nesoutěžní akce je urče-
na pro každého, protože trasa bude nejenže 
nenáročná, ale její délka bude uzpůsobena 
počasí a výkonnostnímu složení pelotonu.

Přání
„Každý rok je jiný, vlastně i každý den, přestože si to třeba 
neuvědomujeme. Pokud je vše, jak má být, nepřemýšlíme 
nad tím. Jestliže jsou hodiny, dny, měsíce a celý rok plné 
pouze pozitivních zpráv a příjemných stereotypů, je život 
krásný. Nechť je váš veškerý čas v novém letopočtu 2016 

přesně právě takový.“
Váš Roman „Kulich“ Pišný

Podrobnější informace najdete na: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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KŘÍŽOVKA

 �Milé čtenářky, milí čtenáři,
zdá se to být neuvěřitelné, že již uběh-
lo dvanáct měsíců od chvíle, kdy jsme 
za vámi přišli s přáním příjemně proži-
tých Vánoc a všeho nejlepšího do ro-
ku 2015. Během zmíněných dvanácti 
měsíců se v našem městě a jeho okolí 
odehrála řada významných událostí 
z  oblasti kultury, vzdělávání, investic 
či sportu. Chceme věřit, že o drtivé vět-
šině z nich jste se dočetli také v našem 
periodiku, jehož hlavním smyslem 
vždy bylo, je a bude informovat Jind-

řichohradečáky o všem důležitém, co 
se ve  městě nad Vajgarem odehrálo 
a především o tom, co se chystá. 
Právě končící rok 2015 přinesl radost 
a  splněná přání, stejně jako smutek 
a  zklamání. Pro některé z  nás zna-
menal každodenní starosti bez vý-
razných změn, jiným doslova převrá-
til život naruby. A přesně o tom naše 
životní putování je. Ani jediný den, je-
dinou minutu či vteřinu nejde vrátit 
nebo změnit, žijeme teď a tady, svou 

přítomností utváříme minulost i  bu-
doucnost. Adventní i vánoční čas jsou 
skvělou příležitostí k  tomu, abychom 
si tento fakt uvědomili. Zkusme se po-
vznést nad malichernosti všedních 
dnů a více než peněženky raději oteví-
rejme svá srdce. Ani ten nejdražší dá-
rek totiž nemůže nahradit pohlazení 
a  vroucné objetí od  těch, na  kterých 
nám záleží.
Milé čtenářky, milí čtenáři, během 
prosince na  vás čeká celá řada kul-

turních a společenských akcí. Věříme, 
že si z pestré nabídky vyberete a že si 
společná setkání jaksepatří užijete.
Děkujeme za  přízeň, kterou jste Jin-
dřichohradeckému zpravodaji v  le-
tošním roce věnovali. Přejeme vám 
příjemné prožití adventních dnů, po-
kojné, na lásku a úsměvy bohaté Vá-
noce a spoustu dobrých zpráv a udá-
lostí vám i vašim blízkým v roce 2016.

Redakční rada Jindřichohradeckého zpravodaje
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Kulturní kalendář – PROSINEC 2015 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. prosince, 12:00 - 18:00 hod.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Městská knihovna

1. prosince, 17:00 hod.
KRAJINA KRÁSOU ODĚNÁ
Vernisáž výstavy fotografa Jiřího Vetýšky
Muzeum fotogra�e a MOM

1. - 31. prosince
ADVENT V OKÉNKU
Výstava výrobků chráněných dílen 
Prodejní galerie Okénko

2. prosince, 18:00 hod.
KONCERT HARFENISTKY 
MARTINY FRYČOVÉ
FotoCafé, Kostelní 20/I

3. prosince, 17:00 hod.
CHVÁLA ZPĚVU
Adventní koncert dětských pěveckých sborů
kostel sv. Jana Křtitele

3. prosince, 18:00 hod.
BESEDA SPOLKU PŘÁTEL 
PODKARPATSKÉ RUSI
FotoCafé, Kostelní 20/I

4. prosince, 18:00 hod.
OCHUTNÁVKA VÍN, SÝRŮ 
A ZELENINOVÝCH ŠŤÁV 
A OVOCNÝCH MOŠTŮ
FotoCafé, Kostelní 20/I

5. prosince, 9:30 - 11:30 hod.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Dům dětí a mládeže

5. prosince, 14:00 - 17:00 hod.
PEKELNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Masarykovo náměstí 

5. prosince, 14:00 - 18:00 hod.
NA SKLE MALOVANÉ
Předvánoční setkání pro pěstouny
Pražská 104

5. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují Jižani, KD Střelnice

6. prosince, 16:00 hod.
„ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ“
Divadlo Krapet. Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

6. prosince, 17:00 a 19:30 hod.
ADVENTNÍ KONCERT 
JINDŘICHOHRADECKÉHO 
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
kaple sv. Maří Magdaleny

6. prosince
KURZ PALIČKOVÁNÍ
Dům gobelínů

7. prosince, 19:15 hod.
OD ADVENTU KE TŘEM KRÁLŮM
Členská schůze ZO ČZS J. Hradec
Dům dětí a mládeže, Růžová ul.

8. prosince, 10:00 - 17:00 hod.
BABIČČINO VÁNOČNÍ KOUZLO

Muzeum fotogra�e a MOM

12. - 13. prosince
ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů

12. - 13. prosince
ADVENTNÍ DNY
Státní hrad a zámek

12. - 13. prosince
VÁNOČNÍ TRHY
Masarykovo náměstí, náměstí Míru

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

13. prosince, 19:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT 
TRUMPET TUNE
kaple sv. Maří Magdaleny

14. prosince, 17:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
HS YAMAHA
kaple sv. Maří Magdaleny

14. prosince, 19:00 hod.
RODINA KVĚTŮ A JEJICH VZTAH 
K JINDŘICHOVU HRADCI
Přednáška k 50. výročí úmrtí historika 
umění Prof. Jana Květa
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

15. prosince, 17:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
ZŠ JAROŠOVSKÁ
kaple sv. Maří Magdaleny

15. prosince, 19:00 hod.
ČAS RADOSTI, VESELOSTI
Vánoční koncert Petra Přibyla a jeho hostů
Muzeum fotogra�e a MOM

16. prosince, 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
kaple sv. Maří Magdaleny

17. prosince, 19:00 hod.
ISABELLE MERGAULTOVÁ 
„SBOHEM, ZŮSTÁVÁM“
Divadlo Kalich. Divadelní předplatné 
skupiny A. 
KD Střelnice

17. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA
Ve spolupráci s PS Jakoubek 
a Chrámovým sborem Adama Michny
kostel sv. Jana Křtitele

18. prosince, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak a hosté
Gymnázium V. Nováka

18. prosince, 20:00 hod.
OPENPARTY
koncert, KC Jitka

19. prosince, 16:00 hod.
ÚZKOKOLEJKA V SOLAROGRAFII
Vernisáž výstavy a promítání �lmu
Kavárna Kolonial, Na Hradbách 48

Prodejní výstava
Dům s pečovatelskou službou, Růžová 
ulice

8. prosince, 16:30 hod.
AUTOSTOPEM ROZMANITOU SÝRIÍ
Přednáška Lubora Drahoňovského
Městská knihovna

8. prosince, 18:00 hod.
OBĚTI ŽELEZNÉ OPONY 
NA JINDŘICHOHRADECKU
Přednáška v rámci cyklu SCIENCE CAFÉ
FotoCafé, Kostelní 20/I

9. prosince, 18:00 - 21:00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
PRO DOSPĚLÉ
Dům dětí a mládeže

9. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MORAVANKA 
JANA SLABÁKA
KD Střelnice

9. prosince, 17:30 hod.
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO OTEVŘENÁ OKNA
kaple sv. Maří Magdaleny

9. prosince, 18:00 hod.
LÉČIVÁ MOC LNĚNÉHO OLEJE
Přednáška Veroniky Frýblové, veřejné 
setkání Clubu 21
FotoCafé, Kostelní 20/I

10. prosince, 16:00 hod.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Setkání Jindřichohradeckého sdružení 
sociálních aktivit.
KD Střelnice

10. prosince, 16:30 hod.
ŽIVOT A DÍLO SVĚTOVÉHO 
PEDAGOGA JANA AMOSE 
KOMENSKÉHO
Přednáška Josefa Hrdinky
Městská knihovna

10. prosince, 18:00 - 20:00 hod.
RITUÁLY NEBO CO NÁS MŮŽE 
V ŽIVOTĚ PODPOŘIT
Diskuzní pořad pro veřejnost
Prodejní galerie Okénko

10. prosince, 19:00 hod.
VEČER PRO ŽENY
FotoCafé, Kostelní 20/I

12. prosince, 17:00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ AKORDEONOVÝ 
KONCERT
kostel sv. Jana Křtitele

12. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT VOKÁLNÍHO 
SOUBORU X-TET
Na programu: černošské spirituály 
s vánoční tématikou
kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v minoritském klášteře

12. - 13. prosince
ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH

20. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ GALAKONCERT
Účinkuje Lenka Turčanová - soprán, 
a Československé komorní duo - Pavel 
Burdych (housle) a Zuzana Berešová (klavír)
kaple sv. Maří Magdaleny

22. prosince, 20:00 hod.
LUCIE BÍLÁ - VÁNOČNÍ KONCERT 
koncert, KC Jitka

23. prosince, 9:00 hod.
SOUTĚŽ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÉ 
PUŠKY PRO DĚTI
Dům dětí a mládeže

23. prosince, 17:00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Zpívání koled, povídání o Betlémském světle
náměstí Míru

25. prosince, 21:00 hod.
TLUSTÁ BERTA A TOTÁLNÍ NASAZENÍ
koncert, KC Jitka

26. prosince, 16:00 a 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT YMCA 
PS JAKOUBEK
kaple sv. Maří Magdaleny

26. prosince, 21:00 hod.
CHRISTMAS TEKK NOSTALGIA
koncert, KC Jitka

28. prosince, 10:00 - 16:00 hod.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
Dům dětí a mládeže

Probíhající výstavy:

ČESKOSLOVENSKÝ LEN PRO NEW YORK 
Dům gobelínů 
Výstava potrvá do 12. 6. 2016
BETLÉMY OLDŘICHA RYČLA 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 30. 12. 2015
NEJHRADEČTĚJŠÍ Z MALÍŘŮ - JIŘÍ KAUCKÝ 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 6. 1. 2016
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
PALIČKOVANÉ OBRÁZKY 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 1. 2016
INTUITIVNÍ OBRAZY 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 1. 2016
LABUTÍ JEZERO 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 1. 2016
MÁME RÁDI ZVÍŘATA 
Městská knihovna, pobočka Vajgar 
Výstava potrvá do 30. 12. 2015
HÁČKOVANÝ SVĚT PANENEK 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 12. 2015
JH PATCHWORK 
Dům gobelínů 
Výstava potrvá do 13. 12. 2015

POZVÁNKY NA LEDEN
Městské akce:

Ostatní akce:

•   1. 1.  NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
• 17. 1.  SENIOR KLUB
• 19. 1.  „BYT NA INZERÁT“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 24. 1.  „KLUK Z PLAKÁTU“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 26. 1.  SPORTOVEC ROKU • 24. 1.  FESTIVAL JEDEN SVĚT – DOKUMENTÁRNÍ FILMY

• 29. 1.  „ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
• 30. 1.  XXIV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA


