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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 � Významné stromy v našem městě
„Strom roste nejlépe v zemi svých předků.“
(John Ronald Reuel Tolkien, kniha Návrat krále)

I v našem městě, stejně jako na mnoha místech 
v republice, se 28. října, u příležitosti vyhlášení 
samostatného československého státu, vysa-
zují stromy. V tento den se v roce 1998 v pro-
storu před Jezuitskou kolejí (budovou muzea 
fotografie v Kostelní ul.) vysadily 3 habry, při-

čemž prostřední z nich jako „Strom republiky“. 
Výsadby se ujal tehdejší místostarosta měs-
ta Václav Königsmark. Záštitu nad tímto stro-
mem převzala 2. Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody z J. Hradce v čele s Vla-
dimírem Špidlou. Na  Nábřeží Ladislava Steh-
ny, u Památníku letců byla 28. října roku 2001 
vysazena lípa tisíciletí. Další významné stromy 
byly vysazeny v říjnu roku 2018, a to před bu-

 � Sociální odbor přijímá žádosti o podporu dětí a seniorů
Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec 
na  svém srpnovém zasedání rozhodlo 
o  zapojení města do  krajského dotační-
ho programu s  názvem "My v  tom Jiho-
čechy nenecháme II,“ který má pomoci 
rodinám s  dětmi do  dovršení 3 let věku, 
rodinám s  dětmi pobírajícím příspěvek 
na péči do dovršení 8 let věku a seniorům 
v nelehké životní situaci. Spoluúčast měs-
ta na  tomto projektu spočívá nejen v  je-
ho administraci, ale také ve finančním za-
pojení v oblasti podpory seniorům. Město 
Jindřichův Hradec polovinu příspěvku pro 
seniory přímo i zaplatí, odhadem to bude 
2,7 mil. Kč. 

Jak a kde o podporu žádat? 
Žádosti o finanční podporu mohou občané 
s trvalým bydlištěm v J. Hradci a  jeho míst-
ních částech podávat na  městském úřadu 
v  J. Hradci od  1. 10. 2022 do  15. 11. 2022 
osobně, datovou schránkou i e-mailem (nut-
ná naskenovaná podepsaná žádost včet-
ně příloh). Osobně je možné žádost podat 
na podatelně Městského úřadu v Jindřicho-
vě Hradci, ul. Klášterská 135/II nebo přímo 
na odboru sociálních věcí Městského úřadu 
v J. Hradci, pracoviště Janderova 147/II, Jind-
řichův Hradec, budova B I. patro.  Odbor so-
ciálních věcí bude dotační podporu admini-
strovat. 

Bližší informace mohou občané získat přímo 
od pracovnic odboru sociálních věcí:
kancelář č. 110: Sotonová Simona, 
384  351  303, mobil 725  782  007, e-mail: 
sotonova@jh.cz; Mgr.  Houšková Blanka, 
384  351  303, mobil 725  964  576, e-mail: 
houskova@jh.cz, 
kancelář č. 115: Rešlová Magda, 
384 351 312, mobil 725 964 577, e-mail: reslo-
va@jh.cz, Bc.  Tesařová Pavla, 384  351  312, 
mobil 725 964 580, e-mail: tesarova@jh.cz 
kancelář č. 114: Rýparová Zuzana, 
384 351 359, mobil 702 065 187, e-mail: rypa-
rova@jh.cz 
Více na www.jh.cz Zdeňka Šindelářová

dovou Švecových kolejí. V těsné blízkosti sochy 
plukovníka J. J. Švece, která byla ve stejný den 
slavnostně odhalena, byly vysazeny dvě lípy. 
Jedna z lip nesoucí označení „Strom svobody“ 
byla vysazena jindřichohradeckou jednotou 
Československé obce legionářské br. Stanisla-
va Berana. Druhá lípa byla vysazena jako „Lípa 
století republiky“ skupinou Přátel parku.

Petra Šelepová

 �Na trasy podzimního pedálu se vydalo 214 účastníků
V  sobotu 10. září se uskutečnila oblíbená 
akce Přes kopec na  Hradec aneb Jindřicho-
hradecký pedál. I  když počasí moc nepřá-
lo, přesto se na tři různě dlouhé trasy vyda-
lo dohromady 214 účastníků. Start i  cíl byly 
v parku pod gymnáziem. Organizátoři si opět 
připravili dvě cyklistické a  jednu pěší trasu. 
Všichni si mohli užít doprovodný program 

Agentury Duhovka zahrnující fotokoutek, te-
tování či zdobení obličeje třpytkami a  také 
malá a velká tombola. Hlavní cenou bylo jízd-
ní kolo, které z  rukou místostarosty Radima 
Staňka převzala paní Irena Korimová. Gratu-
lujeme a všem nadšeným sportovcům děku-
jeme za účast. 

Jana Říhová
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
psát tento úvodník je poněkud zvláštní, protože 
v  době uzávěrky říjnového zpravodaje bylo ještě 
před volbami. Vy už teď víte, koho si voliči do za-
stupitelstva města zvolili, a  možná už je i  jasné, 
kdo bude budoucím starostou. V  tuhle chvíli si 
to ale ani netroufám odhadnout. O Vaše hlasy se 
v letošních volbách utkalo 351 lidí ze třinácti stran 
a sdružení. Ať už volby dopadly jakkoli, chtěl bych 
poděkovat všem, kteří k volbám přišli a prokázali 
tak zájem o  to, jakým směrem se dál bude naše 
město ubírat. Moc si vážím toho, že jsem mohl po-
slední dva a půl roku stát v čele Jindřichova Hrad-
ce a podílet se na tom, aby se nám tady společně 
žilo dobře. V nadcházejícím složitém období bude 
potřeba všech lidí ochotných pra-
covat pro město. Doufám a vě-
řím, že se takové vedení města 
podaří dát dohromady a bude 
se pokračovat v  mnoha rozje-
tých projektech, které jsme 
začali. Mějte pěk-
né podzimní dny 
a hodně zdraví.

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Čtvrtek 1. září byl v Jindřichově Hradci prvním 
školním dnem v životě pro 276 kluků a holek. 
Na každé ze šesti jindřichohradeckých škol se 
otevřely dvě třídy prvňáčků. Kromě učitelek 
a ředitelů škol je vítali také představitelé měs-
ta. Starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák přál 
hodně štěstí dětem na 5. základní škole na síd-
lišti Vajgar, kde jich do lavic poprvé usedlo rov-
ných 50. "Hlavně přeji rodičům, aby na své dě-
ti měli hodně času, aby se jim věnovali a aby 
děti pak neměly problémy ve  škole, protože 
od toho to všechno začíná. A dětem přeji, ať se 
jim ve škole líbí, ať mají hodně kamarádů a ať 
chodí do školy rády," řekl starosta Jindřichova 

 �Do lavic jindřichohradeckých škol zasedlo 276 prvňáčků. Vítali je i představitelé města

Pravé prázdninové dobrodružství v  polovi-
ně srpna zažilo 30 dětí, které v běžném živo-
tě nemají na  růžích ustláno. Na  tradičním tá-
boře, který pořádá město Jindřichův Hradec, 
děti z nízkopříjmových rodin prožily deset dní 
plných nových zážitků. Letošní celotáborová 
hra měla název Youtubeři na  divokém zápa-
dě. Na Turistické základně jindřichohradecké-
ho domu dětí a  mládeže v  Radíkově děti na-
vštívil také starosta Jindřichova Hradce Jan 
Mlčák, který jim přivezl drobné dárky a sladko-
sti. Děti si se starostou se zájmem popovídaly 
a ukázaly mu, čím na táboře tráví čas. 

Eliška Čermáková

 �Děti z nízkopříjmových rodin si užily letní tábor. Navštívit je přijel také starosta Jan Mlčák

Hradce Jan Mlčák. Město jako každoročně vě-
novalo všem dětem v prvních třídách balíček 
s výtvarnými a psacími potřebami.

V  sobotu 27. srpna si více než sedm stovek 
diváků užilo zakončení letní kulturní sezó-
ny v našem městě ve velkém stylu. Na třetím 
zámeckém nádvoří se konala tradiční ope-
ra již podevatenácté. Tentokrát se orchestr, 
sbor a balet Divadla Josefa Kajetána Tyla z Plz-
ně spolu se sólisty z Národního divadla před-
stavil ve hře Georgese Bizeta Carmen. Operu 
na  zámku pořádalo město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci s Agenturou Croce Vratislava Kří-
že. Opera zazněla ve  francouzském originá-
le, letos poprvé ale byla doplněna titulky, a to 
v  českém a  německém jazyce.  Složení publi-
ka bylo mezinárodní, kromě řady návštěvní-
ků z Rakouska se na představení přijeli podívat 

 �Carmen diváky nadchla. Operu si nenechaly ujít ani delegace z partnerských měst

také zástupci partnerských měst Jindřichova 
Hradce, a to slovenské Dunajské Stredy a ma-
ďarského Sárospataku. Pro zahraniční delega-
ci byla večerní opera završením celodenní ná-

vštěvy v našem městě. Společně se starostou 
Jindřichova Hradce Janem Mlčákem se zahra-
niční partneři zúčastnili prohlídky Muzea foto-
grafie a moderních obrazových médií. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Říjen je pro jindřichohradecký bazén synony-
mem vstupu do  zimní sezóny. Svou činnost 
v tomto měsíci zahajují všechny sportovní klu-
by a organizace, které k tréninkům a plavecké 
přípravě využívají sportovní bazén se 6 draha-
mi. S chladnými dny pak tradičně narůstá i ná-
vštěvnost relaxačního bazénu s parní kabinou 
a vířivkami, stejně jako dětských bazénů.
Plavecký bazén Jindřichův Hradec zatím nemu-
sel přijmout žádná opatření ve smyslu drama-
tického snížení teploty vody v bazénech. Vedle 
přístupu společnosti Teplospol coby dodavate-
le energií sehrává svou roli rovněž skutečnost, 
že v  létě byla realizována technická opatře-
ní směřující k  efektivnějšímu využívání solární 
energie a město Jindřichův Hradec coby vlast-
ník bazénu na návrh provozovatele zajistilo dru-
hou etapu modernizace řídicího systému měře-
ní a regulace.

O kurzy bazénu je zájem. Překračuje jeho možnosti

Skutečnost, že od modernizace bazénu, jež zá-
sadně ovlivnila jeho další směřování a  rozšíři-
la jeho původní sportovní využití více do rovi-
ny relaxační a  aktivního trávení volného času, 
uplyne letos 13 let, připomene již tradiční vý-
tvarná soutěž pro děti. Vítězné obrázky budou 
celoročně vystaveny v prostorách vestibulu ba-
zénu. Více informací: bazen.jh.cz.
Plavecká škola Jindřichův Hradec působící pod 
hlavičkou Služeb města Jindřichův Hradec je 
nucena omluvit se všem zájemcům o  účast 
v  odpoledních kurzech plavání a  kurzech ko-
jenců a  batolat, které musí odmítnout. Bohu-
žel, i  přes poskytnutí v  součtu více než jedné 
tisícovky míst je zájem o naše kurzy ještě vyšší. 
Většina účastníků kurzů pokračuje v dalším ro-
ce a uspokojení zájmu zejména nových zájem-
ců tak překračuje kapacitní možnosti bazénu. 
Vedle pýchy nad tím, jak efektivně je městský 

bazén denně využíván, to s pokorou vnímáme 
i  jako ocenění dlouholeté systematické práce 
lektorek plavecké školy. Za projevenou důvěru 
všem děkujeme. Snímek je z červnových závo-
dů odpoledních kurzů, které tradičně dělají teč-
ku za školním rokem.
V neděli 18. září byl zahájen provoz saun v su-
terénu, který bude od 1. října rozšířen na další 
dny. Nejdéle od 1. listopadu zavládne v saunách 
denní provoz. Detailní přehled najdou zájemci 
na internetových stránkách bazénu.
Na závěr října připadají školní podzimní prázd-
niny a státní svátek 28. října. Od středy 26. října 
do neděle 30. října tak bude v prostorách vod-
ního komplexu platit otevírací doba 10:00 až 
20:00. Všechny bazény jsou v těchto dnech ve-
řejnosti k dispozici bez omezení.

Marcela Kůrková

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

V pondělí 12. září bylo na adrese Karlov 42 slav-
nostně otevřeno Kontaktní centrum Prevent. 
Tato nová sociální služba bude pomáhat závis-
lým lidem. Provoz centra v Jindřichově Hradci 
na tento rok město podpořilo rozhodnutím za-
stupitelstva částkou jeden milion korun. „Do-
sud tato sociální služba v našem městě chybě-
la, přestože je v  Jindřichově Hradci odhadem 

V Jindřichově Hradci se otevřelo první kontaktní centrum

víc než dvě stě zejména mladých lidí, kteří ma-
jí vážný problém s drogami. Důležité je, že za-
vedení služby podpořila i rada města a zastupi-
telé,“ řekl starosta města Jan Mlčák. Kontaktní 
centrum bude vést závislé lidi ke změně v jejich 
životě. Pomoc bude nejen materiální, ale také 
terapeutická a motivační.

Jana Říhová

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sdružení Arnika – Centrum pro podporu ob-
čanů, česká nezisková organizace spojující je-
dince usilující o lepší životní prostředí, pořádá 
v roce 2022 již dvanáctý ročník ankety Alej ro-
ku, soutěž o nejoblíbenější stromořadí v Čes-
ku. Do aktuálního ročníku soutěže se můžete 
zapojit i vy! Stačí, když zašlete 1-3 fotografie 
spolu s popisem stromořadí prostřednictvím 
nominačního formuláře na webu https://alej-
roku.cz/
Vaše oblíbené stromořadí můžete nomino-
vat do 26. 10. 2022, poté o vítězce rozhodne 
široká veřejnost v  internetovém hlasování. 
Výsledky ankety budou zveřejněny v polovi-
ně ledna 2023. Bude vyhlášeno 14 regionál-

Soutěžní anketa Alej roku 2022 hledá nejoblíbenější stromořadí v Česku!

ních vítězek a jedna celorepubliková Alej ro-
ku 2022. Na nominující vítězných alejí čekají 
ocenění, a to jak v podobě diplomů, tak dár-
kových balíčků od sponzorů. Nominující celo-
republikové vítězky vyhraje také hlavní cenu-
-let balonem. Patroni soutěže navíc vyberou 
tři nejkrásnější fotografie, které budou oce-
něny fotoaparátem nebo tiskárnou.
Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z vaše-
ho blízkého okolí nebo alej, kterou jste obje-
vili na svých cestách po české krajině a která 
vás zaujala pro svou krásu nebo příběh s  ní 
spjatý. Podělte se o krásu i s ostatními a nomi-
nujte je do ankety Alej roku 2022!

Ivana Nováková
Klokotská alej, Alej roku 2022 (nominovala: Jana 
Hralová, autorka fotografie: Kateřina Trsková)

Soutěžní anketa Alej roku 2022 hledá nejoblíbenější 
stromořadí v Česku!  

Sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanů, česká nezisková organizace spojující jedince 
usilující o lepší životní prostředí, pořádá v roce 2022 již dvanáctý ročník ankety Alej roku, soutěž o 
nejoblíbenější stromořadí v Česku. Do aktuálního ročníku soutěže se můžete zapojit i vy! Stačí, když 
zašlete 1-3 fotografie spolu s popisem stromořadí prostřednictvím nominačního formuláře na 
webu https://alejroku.cz/  

Vaše oblíbené stromořadí můžete nominovat do 26.10.2022, poté o vítězce rozhodne široká 
veřejnost v internetovém hlasování. Výsledky ankety budou zveřejněny v polovině ledna 2023. Bude 
vyhlášeno 14 regionálních vítězek a jedna celorepubliková Alej roku 2022. Na nominující vítězných 
alejí čekají ocenění, a to jak v podobě diplomů, tak dárkových balíčků od sponzorů. Nominující 
celorepublikové vítězky vyhraje také hlavní cenu-let balonem. Patroni soutěže navíc vyberou tři 
nejkrásnější fotografie, které budou oceněny fotoaparátem nebo tiskárnou.  

Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z vašeho blízkého okolí nebo alej, kterou jste objevili na 
svých cestách po české krajině a která vás zaujala pro svou krásu nebo příběh s ní spjatý. Podělte 
se o krásu i s ostatními a nominujte je do ankety Alej roku 2022! 

 

Klokotská alej, Alej roku 2022 (nominovala: Jana Hralová, autorka fotografie: Kateřina Trsková) 
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 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Dění v SENIOR centru v měsíci říjnu

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Během měsíce září byla provedena oprava povrchu příjezdové komunikace v areálu 4. mateřské školy v Jindřichově Hradci v Röschově ulici. Stavební 
práce provedla společnost STRABAG a.s., náklady na realizaci činily necelých 850 tis. Kč. Nový povrch přispěje zejména k vyšší bezpečnosti pro děti, ro-
diče i zásobující firmy. Opraveny byly i přípravné kuchyňky u jednotlivých tříd v 1. mateřské škole a ve 3. mateřské škole v Jindřichově Hradci. 

Kateřina Kubíčková

Stavební opravy v mateřských školách

V měsíci říjnu se budeme též scházet k pravidel-
ným volnočasovým aktivitám, provoz v SENIOR 
centru bude plně zachován. Všichni příznivci 
a zájemci jsou srdečně zváni. Nadále budeme 
cvičit kondiční cvičení v  křesílkách (posílení 
prevence výskytu nemocí stáří), trénovat pa-
měť (aktivita tréninku paměti probíhá zábav-

nou formou a je sama o sobě motivující), učit 
se základům práce na PC a hrát společenské 
a deskové hry. Program volnočasových aktivit 
je vyvěšen u vstupu do SENIOR centra. Zájem-
ci se mohou dotázat nebo přihlásit na tel. čísle: 
702 293 088 u Blanky Novotné.
Kromě pravidelných aktivit se ve středu 12. října 
2022 v 9:30 pořádá v SENIOR centru přednáška 
Poradenského centra Tábor a  jihočeské po-
bočky Tichého světa o  kompenzačních po-
můckách, Tiché lince a o tom, co dělat, když 
máme problémy se sluchem? Přednáška se bu-

de konat v SENIOR centru, Růžová 30/II, Jind- 
řichův Hradec. Přijít může kdokoli, kdo se chce 
o  této problematice 
dozvědět více.
Činnost SENIOR cent-
ra je podpořena z roz-
počtu Jihočeského kraje, dotačního progra-
mu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v  rámci 
realizace projektu „SENIOR centrum“. Přejeme 
všem krásný podzimní čas.

Zdeňka Šindelářová

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že v měsíci říjnu budou 
po městě a jeho místních částech přistavovány velkoobjemové kon-
tejnery na  odpad. Přistaveny budou jak kontejnery na  zeleň (tráva, 
listí, větve, květiny a  jiný odpad ze zahrady), tak kontejnery na  vel-
koobjemový odpad jako např. koberce, nábytek, vyřazené elekt-
rospotřebiče a  jiný podobný odpad, který nelze ukládat do  nádo-
by na směsný komunální odpad. Od  letošního roku jsou kontejnery 
na velkoobjemový odpad přistavovány na všechna stanoviště. Stano-
viště kontejnerů, druh přistaveného kontejneru a čas přistavení jsou 
uvedeny v tabulce. 

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad

Během října bude v  Jindřichově Hradci prováděna plošná deratiza-
ce.  Dojde k  ošetření kanalizační sítě, teplovodních kanálů, veřejných 
ploch a  vybraných objektů. Doporučujeme zajistit zvýšený dohled 
nad malými dětmi a  domácími zvířaty. Vzhledem k  tomu, že výskyt 
hlodavců je pravděpodobný i v okolí obytných domů, hospodářských 
stavení a na veřejných prostranstvích, vyzýváme občany ke spoluprá-
ci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, ob-
raťte se na tel.: 384 364 250.   Zároveň majitele pozemků a objektů 
vyzýváme, aby se k plánované deratizaci připojili a především v obyt-
ných domech rovněž deratizaci provedli.

Renata Severová

Upozornění na deratizaci

 Harmonogram svozu odpadů  

velkoobjemovými kontejnery

2022
          

 Druh

odpadu
 Datum stanoviště  kontejnerů

doba přistavení  

 od do  

   pozimní       

 

VO, Z  01.10.2022
Radouňka       - Náv. rybník 8:00 9:00  

                         - Na Kopečku 9:05 10:05  

 Zbuzany          - Družstevní 10:10 11:10  

          

 

VO, Z  01.10.2022

Otín                 - škola 11:30 12:30  

                         - u váhy 12:35 13:35  

                         - Jitka 13:40 14:40  

              - Bobelovka 14:45 15:45  

          

 

VO, Z  08.10.2022

Buk                  - u kapličky 8:00 9:00  

                         - Brož. zahrada 9:05 10:05  

 Matná 10:10 11:10  

 Děbolín 11:15 12:15  

          

 
VO, Z   08.10.2022

Políkno            - u bývalé školy 12:45 13:45  

 Horní Žďár 13:50 14:50  

          

 

VO, Z  15.10.2022
Dolní Radouň   - pískovna 8:00 9:00  

 Dolní Radouň   - náves 9:05 10:05  

 Dolní Skrýchov 10:10 11:10  

          

 
VO, Z  15.10.2022

Mládežnická      - bytovky 11:30 12:30  

 Křižovatka Nežárecká x Jakubská 12:35 13:35  

 
VO, Z  15.10.2022

Sládkův kopec - u hřiště 13:40 14:40  

 Stará cesta 14:45 15:45  

        

 

VO, Z  22.10.2022
Vajgar              - Řečička 8:00 9:00  

 Jáchymova      - parkoviště 9:05 10:05  

 Denisova         - u sběrny 10:10 11:10  

          

 

VO, Z  22.10.2022

Piketa              - Žid. hřbitov 11:30 12:30  

 Ruských legií   - hřiště vnitroblok 12:45 13:45  

 Vídeňská          - zahrádky cvičák 14:00 15:00  

          

 VO - velkoobjemový odpad      

 Z    - odpad ze zeleně      

      M Ě S T O  

      Jindřichův Hradec  

      tel. 384 351 165  
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5. srpna 
Zapálený Béda Trávníček, či spíše „uhlíř“, pro-
tože ve strouze, kde vypaloval trávu, skonči-
la i  hromada vyřezaných dřevin a  další byly 
nablízku připraveny, v době takového sucha, 
kdy na  obzoru nebyl ani mrak, natož lokál-
ní bouře, takového sucha, že by to v ateliéru 
Bedřicha Máry nerozmočilo ani sochu mar-
šála Rybalka a  ani by nezrezla špachtle… 
Za  takového počasí se v  pátek odpoledne 
pustil do  popsané činnosti v  Dolní Radou-
ni sedmačtyřicetiletý pán s  trvalou adresou 
v  Českých Budějovicích, který byl po  příjez-
du patroly kolegů, než oheň dohořel, obe-
známen s přestupkem proti požární ochraně 
s poučením, že ten bude předán po zadoku-
mentování příslušnému správnímu orgánu. 

6. srpna
Třiašedesátiletý bezdomovec, dlouhodobě 
opředený pavučinou démona alkoholu, byl 
v sobotu po ránu převezen za asistence kole-
gů, zdravotní záchrannou službou od restau-
race Sparta k hospitalizaci ve stavu, kdy i přes 
veškerou snahu neovládal své ochablé kon-
četiny. O  dva dny později již opět polehával 
ve  svém oblíbeném průchodu u  zmiňované 
restaurace a hodinu po poledni, krátce poté, 
co se o  své ranní „setkání“ podělila svědky-
ně nedaleko provozující živnost, byl nalezen 
hlídkou v  betonovém květináči bez známek 
života. Do příjezdu zdravotní záchranné služ-
by a Policie ČR bylo místo zajištěno proti vstu-
pu nepovolaných osob. 
7. srpna
V neděli, pár minut před půlnocí natankoval 
svou nádrž třemi promile, které proháněl pa-
ranoidním karburátorem. V  takovém stavu 
objevila hlídka rusky hovořícího muže, kte-
rý v tempu dostihového koně Peruána pobí-
hal po zahradě nájemního domku v Bezručo-
vě ulici v  utkvělé představě, že je usilováno 
o  jeho život a  o  svou bludnou představu se 
neváhal podělit s  kolegou na  lince tísňové-
ho volání, a že to nebyla právě nejlepší volba 
pocítil hned následující den, protože od maji-
telky „penzionku pro svobodné pány“ a zbyt-
ku nájemníků bylo zjištěno, že se spolubydlí-
cí s dávkou pravidelnosti napájí jako partyzán 

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

a když je v noci vzbudila hlasitá hudba a bod-
rý zpěv „Alexandrovce“ tak společně za-
chránili několik zbylých piv z  basy, kterou si 
na nedělní odpoledne Bělorus zakoupil, pro-
to začal vyvádět, a protože tuto tezi potvrdil 
i  přivolaný lékař s  konstatováním že příčina 
popsaného zdravotního stavu je pouze ode-
znívající opilost, vyfasoval „armádní pěvec“ 
po  vystřízlivění tisícovku pokuty za  rušení 
nočního klidu. 
12. srpna
Trestný čin poškození cizí věci byl předán or-
gánům činným v  trestním řízení po  zásahu 
šestadvacetiletého sociopata, plujícího bo-
hatýrským životem na  vlnách psychoaktiv-
ních látek, který v pátek krátce po šesté ho-
dině odpolední destruoval chladicí ventilátor 
na prodejně v Denisově ulici, jehož oprava si 
pro majitele potravin Za Babku, vyžádala in-
vestici za více jak 18.000 korun českých. 

18. srpna
Jak už to tak v životě bývá, vše začalo napros-
tou lapálií, v tomto případu odstavením obyt-
ného vozidla na parkovišti v Miřiovského ulici 
bez uhrazení stanoveného poplatku za  par-
kovné. Z trestného činu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí se bude zpovídat místní, vel-
mi dobře známá 36letá majitelka uvedeného 
vozidla s  vysloveným zákazem řízení moto-
rových vozidel, jejíž nenapravitelnost odha-
lila zpětná kontrola městského kamerového 
systému, která s  chirurgickou přesností vy-
dala svědectví o jejím dvoudenním brázdění 
jindřichohradeckých ulic a jako bonus přista-
nou na  jejím „oltáři“ dva přestupky, protože 
vozidlo dva roky nenavštívilo stanici technic-
ké kontroly a na zákonné pojištění se také tak 
nějak zapomnělo.

Petr Čermák
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 8. 2022 do 13. 9. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Jan KŘÍŽEK Jindřichův Hradec 28. 9. 1968 14. 8. 2022

Jan DOLEŽAL Jindřichův Hradec 21. 3. 1951 17. 8. 2022

Miloslav MASOPUST Jindřichův Hradec 7. 6. 1948 18. 8. 2022

Jaromír KURUC Horní Skrýchov 20. 8. 1953 21. 8. 2022

Marie BÖHMOVÁ Jindřichův Hradec 2. 2. 1942 22. 8. 2022

Drahoslava UHLÍŘOVÁ Jindřichův Hradec 11. 5. 1942 23. 8. 2022

Petr JEROUŠEK Nová Bystřice 19. 7. 1965 25. 8. 2022

Rudolf WELSER Nová Olešná 22. 1. 1942 27. 8. 2022

František MATĚJKA Rodvínov 16. 3. 1944 28. 8. 2022

František RŮŽIČKA Nová Včelnice 11. 7. 1945 28. 8. 2022

Věra HLADEČKOVÁ Kunžak 15. 9. 1953 28. 8. 2022

Gregor DUNKA Jindřichův Hradec 19. 8. 1955 29. 8. 2022

František RAČMAN Jindřichův Hradec 14. 10. 1939 5. 9. 2022

Monika RŮŽIČKOVÁ Jindřichův Hradec 23. 4. 1972 5. 9. 2022

Jiří SVOBODA Dolní Skrýchov 16. 2. 1930 7. 9. 2022

Oldřich PRINC Stráž nad Nežárkou 7. 11. 1940 8. 9. 2022

Marie LUDVÍKOVÁ Jindřichův Hradec 17. 9. 1967 8. 9. 2022

Jan ŠNELZER Kunžak 7. 9. 1944 8. 9. 2022

Jozef ARENDARČÍK Nová Bystřice 15. 5. 1953 9. 9. 2022

Jiří HARUDA Artolec 7. 3. 1950 11. 9. 2022

Bedřich SYROVÁTKA Jižná 29. 7. 1951 11. 9. 2022

Ladislav KLEMENT Nová Včelnice 23. 8. 1943 11. 9. 2022

Jaromír MIKOLÁŠEK Otín 4. 9. 1932 13. 9. 2022

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

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

 �Naše město vašima očima
Každý měsíc vám v  této rubrice přinášíme výběr těch nejlepších a  nejvíce „lajkovaných“ 
fotografií z našeho Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni. Město nad Vajgarem najde-
te na dalších úžasných fotografiích právě na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, 
kterou stojí za to vidět, označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni a my vám rádi 
snímek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví i v Jindřichohradeckém zpravodaji. Hezkou 
podívanou.

Eliška Čermáková Olga Mendel @czechbyheart 

Adam Hudec @chodec.adam Martin Kozák @drkozman
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kojích s kuchyní, všecky s veškerým 
příslušenstvím. Přihlášky jest nutno 
podati u místoředitele družstva, re-
stauratéra p. Fr. Kadlce.
Místní organisace 
Čsl. národní demokracie pořádá 
v pondělí 16. října t.r. v 8 hodin ve-
čer u Tuzarů členskou schůzi s pro-
gramem: „O posledních událostech 
na  radnici“. Členové přijďte co nej-
četněji! – Předsednictvo Čsl. N.D.
20. října 1922
Krajinská výstava v J. Hradci
V roce 1925 pořádán bude v Jindř. 
Hradci sjezd včelařů čsl. republiky. 
U příležitosti této významné událos-
ti pro město naše usneseno zástup-
ci různých korporací a  odborných 
organisací uspořádati v  J. Hradci 
krajinskou výstavu. K  tomu účelu 
zvoleny odbory pro vyhledání mís-
ta propagační, organizační atd., kte-
ré pracují ku zjištění možnosti po-

řádání výstavy. Poslední krajinská 
výstava pořádána byla v  J. Hradci 
v r. 1888 a doufáme, že i budoucí vý-
stava za  součinnosti všeho občan-
stva vydaří se plně jak ku prospěchu 
vystavovatelů, tak i  města našeho. 
Přiloží-li všichni poctivě ruku k dílu, 
pak jistě korunováno bude toto vý-
sledkem. 
Jsme spokojeni
Před nedávnem upozornili jsme 
na  nedostatečné osvětlení cesty 
k nádraží, zaviněné jedině nevhod-
ným umístěním žárovek. Stala se 
náprava, a  sice ještě vhodněji, než 
jsme si přáli. S díky kvitujeme.
Škoda času a peněz
Obec naše zavděčila se nám poříze-
ním na staré příjezdní silnici na sva-
hu k řece Nežárce několika pěkných 
laviček, které teprve před několika 

13. října 1922
Zahájení provádění pozemkové reformy 
na Jindřichohradecku
Dnem 1. října 1922 zahájil svou čin-
nost přídělový komisariát obvodo-
vé úřadovny Státního pozemkové-
ho úřadu v J. Hradci pro velkostatky: 
Jindř. Hradec E. Černína (dvůr sv. Ja-
kubský, Lišný, Tremenář, Nový Dvůr, 
Drahejška, Šimanovský, Holná, 
Jemčina, Velhartice a  Schönborn). 
Kardašová Řečice Karla Paara (dvůr 
Dráchov, Pleše, Kardašova Řečice). 
Přídělový komisař pan J. Sedlář, úřa-
duje v  domě rolnického družstva 
v J. Hradci. Návštěvní dny ve středu 
a v sobotu od 8 do12 hodiny.
Pokrokové organisace
pořádají zítra v sobotu o 8. h. večer-
ní u Kadlců veřejnou přednášku se 
světelnými obrazy Hříchy inkvisice. 
Sedadlo 3 Kč, K  stání studentstvo 
a vojsko 1 Kč.

P.T. pp. členy stavebního a bytového družstva 
Domov
upozorňuje představenstvo, že jest 
ještě k zadání několik domků a sice: 
3 domky o 1 pokoji s kuchyní a po-
kojem v podkroví a 1 domek o 2 po-

6. října 1922
Večírek na počest p. ředitele R. Plicky
Ve středu 27. září uspořádal profe-
sorský sbor zdejšího gymnasia ve-
čírek na rozloučenou se svým seni-
orem prof. Richardem Plickou, jenž 
povýšen panem presidentem re-
publiky na gymnas. ředitele, odchá-
zí na  své nové působiště do  Bran-
dýsa n. Labem. Sbor profesorský 
dostavil se in corpore, i některé P.T. 
choti profesorů a intimní přítelkyně 
rodiny p. ředitele Picky přišly a pří-
tomností svojí dodaly večírku lesku. 

Kašpárek 
z  loutkového divadla Národní jed-
noty pošumavské oznamuje všem 
svým přátelům a známým, že počí-
naje příští nedělí (8. října), zahajuje 
svou činnost divadelní. Letos poda-
řilo se mu nakvartýrovati se v chla-
peckých školách v  dolní místnosti 
vlevo od vchodu. Po proslovu hra-
je se výpravná báchorka Čarovné 
zvonky na zlatém vrchu ve 3 jedná-
ních. Začátek ve 4 hodiny. Vstupné: 
sedadlo 60 haléřů, stání 30 haléřů, 
bez omezení dobročinnosti.

Říjen roku 1922 probíhal v našem regionu v pracovním duchu. Právě tehdy začali naši předkové přemýšlet o velké 
krajinské výstavě, která se měla uskutečnit v roce 1925. Původně nevinný nápad na uspořádání výstavy vznikl při 
plánování sjezdu včelařů v Jindřichově Hradci v témže roce. Myšlenka na uspořádání velkolepé výstavy, které se 
nakonec v roce 1925 zúčastnil osobně i prezident republiky Tomáš G. Masaryk, se místním velice zalíbila a s téměř 

tříletým předstihem začali velkolepou událost organizovat. Během října nejenže stihli ustavit prozatímní výbor a uspořádat schůzi, ale také navrhnout 
místo pro výstavu a naplánovat listopadovou veřejnou schůzi na Střelnici. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

týdny odevzdala k „ochraně“ publi-
ka. K pohodlí umdlelých chodců po-
stavené zde sedátka stihl taký osud, 
jaký je udělen téměř všem lavičkám, 
ať kýmkoliv pořízeným. V poslední 
dny nějací vyškolení darebáci lavič-
ky ty valně poškodili a shodili ze sva-
hu na louku, kdež rozbité nalezeny 
byly. Takový ničema zasloužil by při 
nejmenším 25.

27. října 1922
Komité spolků
Pro postavení pomníku padlým dů-
stojníkům a  vojínům, příslušníkům 
města J. Hradce požádala sl.  měst. 
radu, aby laskavě věnovala místo, 
kde by pomník mohl býti postaven. 
Jako nejvhodnější zvoleno místo 
nad lipovou alejí pod Novoměst. ka-
sárnami odhalenému, tak že by no-
vý pomník stál proti pomníku pad-
lých pětasedmdesátníků z  r. 1912. 
Mistr p.  Kabeš, jenž po  minulých 
týdnech postavil krásný pomník 
obětí války v Liboci u Prahy a v Ja-
novicích u Votic, vrátí se koncem říj-
na do J. Hradce a bude pracovati dle 
vyhoveného modelu na  pomníku 
našem. 
--------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohra-
decka:
hodiny pro veřejnost v  pondě-
lí a ve středu v čase 12:30−15:30, 
návštěvu objednávejte e-mailem 
nebo telefonicky: behalova@mjh.
cz, tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Počátek školního roku strávili vybraní žáci a pe-
dagogové Základní umělecké školy Vítězslava 
Nováka Jindřichův Hradec v  Neckargemündu. 
Šestidenní pobyt probíhal na základě partner-
ství s Musikschule Neckargemünd e. V. Hudební 
školy obou měst, stejně jako gymnázia, udržují 
vzájemné intenzivní vztahy mnoho let. Samot-

 �Pobyt žáků ZUŠ Jindřichův Hradec v Neckargemündu
ná města Jindřichův Hradec a  Neckargemünd 
pojí oficiální smlouva o partnerství z roku 1996.
Mladí umělci z Česka a Německa společně in-
tenzivně nacvičovali během celého týdne 
komponované hudební vystoupení. Celkové 
přípravy na  vystoupení však vyžadovaly mno-
hem více času. Jednotliví pedagogové a  žáci 

nacvičovali repertoár průběžně po  celý před-
chozí školní rok. První zářijový týden se tak ne-
sl ve znamení sklízení plodů dlouhodobé prá-
ce. Poslední den pobytu prezentovali umělci 
své dovednosti širokému publiku, ve  kterém 
nechyběl starosta Neckargemündu Frank Volk 
ani další představitelé veřejného života našeho 
partnerského města.
Nezůstalo však jen u  muziky a  tance. V  rámci 
programu navštívili žáci a  pedagogové obou 
škol významné místní památky, plavili se na ká-
noích po řece Neckaru, došlo na přátelský tur-
naj v bowlingu. Všechny tyto aktivity nabízely 
nespočet příležitostí ke vzájemné komunikaci, 
která se odehrávala v  anglickém i  německém 
jazyce. Pobyt tak přirozenou cestou umožnil 
prohloubit nejen umělecké, ale také jazykové 
a sociální kompetence účastníků, což předsta-
vuje jeden z největších přínosů mezinárodních 
výměnných pobytů. Za jejich organizaci a zdár-
ný průběh si zaslouží poděkování jak ředitelé 
obou škol, tak všichni zainteresovaní učitelé.

Petr Kolář

V Městské knihovně Jindřichův Hradec bylo ke konci září opět zahájeno 
studium Virtuální univerzity třetího věku organizované Českou ze-
mědělskou univerzitou. Pro zimní semestr 2022/2023 byl vybrán kurz 
Mistři evropského barokního malířství 17. století s osvědčeným lek-
torem Martinem Pavlíčkem. Zahájení a první videopřednáška proběhly 
29. září 2022 od 9:00. Do studia se však mohou stále ještě zapojit stávají-
cí studenti i noví zájemci, a to ve studovně městské knihovny nejpozději 
do 20. října 2022. Kurzovné činí 400 Kč. Bližší informace o studiu jsou do-
stupné na webových stránkách knihovny, dotazy ke studiu zodpovíme 
rádi osobně i telefonicky na č. 384 361 573. Těšíme se na Vás!

 �Virtuální univerzita třetího věku  
v Městské knihovně Jindřichův Hradec
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Hospicová péče sv. Kleofáše zve všechny, kte-
rým zemřel blízký člověk, do  prostor hospice 
v Husově ulici 156, a to v úterý 4. října od 10:00 
do 12:00. Zváni jsou všichni, kteří se vyrovnávají 
se ztrátou blízkého člověka a doléhá na ně samo-
ta a prázdnota, se kterou nechtějí být sami. Se-
tkání je příležitostí pro sdílení pocitů i zkušenos-
tí, vzájemné obohacení a  společné hledání síly 
a odvahy k novému vykročení. Součástí setkání 
může být i hudební doprovázení. 

Petra Pfeiferová

 � Setkání pro pozůstalé
„Díky těmto setkáním pro pozůstalé jsem na-
šla cestu z hlubokého smutku po ztrátě manžela. 
V  péči zkušených psycholožek jsem se cítila bez-
pečně a sdílení mého příběhu s ostatními mi ulevo-
valo od bolesti. Po roce docházení jsem si uvědo-
mila to, že pokud pro někoho truchlíme, znamená, 
že jsme měli to štěstí potkat člověka, kterého jsme 
milovali srdcem. Přijala jsem proces truchlení jako 
přirozenou součást života. Děkuji. “

Paní Jana z Třeboně

Hosty „XXIX. setkání letců“ v kostele sv. Jana Křtitele uvítal starosta města Jan Ml-
čák, za krajský úřad náměstek hejtmana Pavel Hroch a za Český svaz letectví Mi-
roslav Bína. Celodenní program moderoval Vladislav Burian.

(Foto: Vladimír Vondrka, KHL)

Pietní akt u Památníku letců zakončil oficiální část programu. Květiny k památní-
ku pokládají zástupci jindřichohradeckého 44. lehkého motorizovaného prapo-
ru a Klubu výsadkových veteránů za přítomnosti čestné vojenské stráže. 

(Foto: Vladimír Vondrka, KHL)

V sobotu 20. srpna 2022 se uskutečnilo již „XXIX. 
setkání československých letců v  Jindřicho-
vě Hradci“. Akce volně navázala na tradici přá-
telských setkání s československými válečnými 
letci z období 2. světové války. Letos město nad 
Vajgarem přivítalo především sportovní, vojen-
ské a dopravní piloty z řady míst naší vlasti.  
Akce byla zahájena v 10:00 v kostele sv. Jana Křti-
tele, kde hosty uvítal starosta města Jan Mlčák, 
za krajský úřad náměstek hejtmana Pavel Hroch 
a za Český svaz letectví Miroslav Bína. Moderáto-
rem celého dne byl Vladislav Burian. Nádherný 
církevní objekt rozezvučely tóny barokních var-

 �V Jindřichově Hradci se sešli příznivci historie letectví již po devětadvacáté
han, k nimž usedl sbormistr Tomáš Petrů. Sou-
částí programu bylo ocenění dlouholetých členů 
a spolupracovníků Klubu historie letectví.
Mezi 11:15 a 12:15 si v konferenčním sále Mu-
zea Jindřichohradecka hosté prohlédli výstavu 
věnovanou 80. výročí tragického skonu „čtvrté-
ho ze Tří králů“ Františka Peltána, rodáka z Jin-
dřichova Hradce. O jeho představení veřejnosti 
se zasadil mjr. Petr Pokovba. Součástí programu 
bylo premiérové promítání videodokumentu 
z autorské dílny Vladimíra Vondrky, který přiblíží 
expedici členů Klubu historie letectví Jindřichův 
Hradec do  nizozemského Bergen op Zoom, 

kde 23. června 2022 proběhlo slavnostní ulože-
ní ostatků pěti čs. válečných letců RAF osádky 
F/Sgt Viléma Bufky. Následně byl promítnut do-
kument Pavla Kofroně z  Jindřichohradecké TV 
připomínající loňské Setkání letců v Jindřichově 
Hradci. Program byl tradičně ukončen pietním 
aktem u Památníku letců na Nábřeží Ladislava 
Stehny. Akci uspořádal jindřichohradecký Klub 
historie letectví za  podpory města Jindřichův 
Hradec, Muzea Jindřichohradecka, 44. lehkého 
motorizovaného praporu a Čs. obce legionářské 
br. Stanislava Berana. 

Vladislav Burian

Od pátečního večera 7. října až do neděle 9. říj-
na bude v prostorách Základní umělecké ško-
ly v Jindřichově Hradci probíhat 21. ročník fes-
tivalu studentského a  autorského divadla. 
Do  Jindřichova Hradce zavítá vypravěč Mar-
tin Hak se svým příběhem O statečné babič-
ce Jarušce. Představení se bude konat v pátek 
7. října 2022, začátek v 19:30 v sále LDO v ZUŠ  
a je vhodné od 12 let. V rámci festivalu budou 
probíhat dílny novocirkusových technik, šer-

 �21. Dadainspirační dny
mu, vypravěčství, divadelní improvizace, práce 
s maskou a herecké průpravy. Dílny jsou urče-
ny všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Bliž-
ší informace o programové nabídce naleznete 
také na webových stránkách www.zus-jhradec.
cz. Festival za finančního přispění města Jind-
řichův Hradec a Jihočeského kraje pořádá ZUŠ 
Jindřichův Hradec a Společnost přátel ZUŠ Ví-
tězslava Nováka.

Vojtěch Maděryč Martin Hak: Příběh o nejlepším lučištníkovi
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Slunce se sklání dřív a  dřív, stromy se oblékají 
do zlaté a do České Kanady se nenápadně vplížilo 
to snad nejkrásnější období z celého roku... A k té 
příležitosti připravil Destinační management 
Česká Kanada fotografickou soutěž, zaměřenou 
na dálkovou pěší Stezku Českou Kanadou. Stez-
ka turistickou oblastí měří 118 kilometrů a je díky 
charakteru krajiny rozdělena do osmi etap. Začíná 
v Jindřichově Hradci a přes Novou Bystřici, Staré 
Město pod Landštejnem a Slavonice vás zavede 
až do Dačic. Každá z osmi denních etap je něčím 
specifická a je na ní rozhodně co objevovat.

 �Podzimní fotosoutěž se Stezkou České Kanady trvá do konce října
Zúčastnit se je vážně jednoduché a ceny jsou lá-
kavé.
Stačí jenom do  31. října 2022 pořídit na  tra-
se Stezky Českou Kanadou alespoň jednu fot-
ku, publikovat ji na instagramu a označit hasht-
agem #stezkaceskoukanadou. Na  snímcích 
může být kterékoliv místo, které se na stezce na-
chází, zveřejnit jich můžete libovolné množství. 
Tři vybraní výherci se mohou těšit na tyto ceny:
• 1. místo – Nocleh pro dvě osoby s  večeří 

a snídaní v penzionu Bejčkův mlýn ve Sla-
vonicích

• 2. místo – Nocleh pro dvě osoby v penzio-
nu Na 15. poledníku v Jindřichově Hradci

• 3. místo – Prohlídka freskového sálu ve Sla-
vonicích a dárkový balíček z cukrárny U Ma-
řenky ve Slavonicích

Podrobnosti o Stezce Českou Kanadou, jejích eta-
pách a podrobného průvodce ke stažení v PDF 
hledejte zde: www.ckanada.cz/Stezka - Na tom-
též webu najdete i podrobná pravidla celé foto-
soutěže. Inspirovat se můžete snímky na našem 
instagramu: www.instagram.com/ckanada.cz

Kateřina Brůžková

Jen těžko bychom si pro Podzimní koncert 
Jindřichohradeckého symfonického orchest-
ru mohli vybrat skladbu, která by byla opře-
denější větším množstvím tajemství, záhad 
a  spekulací, jako je Requiem Wolfganga 
Amadea Mozarta (KV 626). V neděli 23. říj-
na se opět sejdou jindřichohradecká hudeb-
ní seskupení -  JHSO, Chrámový sbor Adama 
Michny, YMCA Jakoubek, PS Smetana, aby 
pod taktovkou Petra Píši v  Proboštském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie proved-
la právě Mozartovo Requiem. Koncert začne 
v  19:00 a  jako sólisté se představí Eva Es-
terková, Michaela Králová, Daniel Matoušek 
a Martin Vodrážka. Vstupenky se budou pro-
dávat na místě. 

Ludmila Plachá

 �Podzimní koncert JHSO a jindřichohradeckých pěveckých sborů
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Motto: “Požáry ze čtyř stran hoří léto. Omamně kvetou akátové háje. 
Zelené barvy léta vítám na vinicích. Krvácí vlčí máky v obilí.“ 

(Jan Skácel)
Těmito krásnými slovy popsal brněnský básník Jan Skácel blahodárné da-
ry léta. A nádherně je zhudebnil Jiří Pavlica, protagonista vynikající skupiny 
Hradišťan. Tato báseň a píseň mne vždycky nabije pozitivní energií, radostí 
ze slunce a darů léta, které všichni moc potřebujeme. Slunce, teplo, květy, 
plody, rozjásaná příroda.
Dnešní malé ohlédnutí patří srpnovým aktivitám. Zcela novou zkušenos-
tí byla návštěva pracovnic chráněných dílen, spojená s prodejem výrob-
ků, na Kovářských slavnostech. Místem konání byl historií dýchající Buškův 
Hamr. Komorní, vlídná akce spíše přátelského charakteru.
Již tradiční setkání klientů sociálně terapeutických dílen se studenty FTVS 
Karlovy univerzity proběhlo koncem srpna. Den, plný her a tvoření, zakon-
čený luxusními chlebíčky a  buchtami proběhl ve  školicím středisku UK 
ve Dvorcích. Tvůrci programu – studenti, tvůrci pohoštění – zaměstnanci 
střediska, příjemci i dárci radosti – klienti. Děkujeme.
Vrcholem letních aktivit v Otevřených OKNECH bývá pobytová prožitková 
akce v Chlumu u Třeboně. Velký zážitek skupinového tvoření, muzicírová-
ní, dramatických scének i sportování jsme letos prožili již podevatenácté. 
Tentokrát s názvem „Prázdninová škola kouzel“. Týdenní akce se zúčastni-
lo 40 klientů ve věku od sedmi do šedesáti let, z jedenácti různých míst. 
Zázemí jim vytvořilo 21 dobrovolníků ve věku od 19 do 62 let… Skupi-
na nádherně promíchaná věkem, úrovní znalostí, dovedností, možností 
i nemožností. Lidé na vozíčku, lidé nevidomí, lidé s mentálním postižením 
spolupracovali se studenty, ajťáky, vojáky, pedagogy, sociálními pracovní-
ky. V každém ze zúčastněných se dostalo k životu malé, hravé dítě, které se 
nebálo malovat, bubnovat, běhat po hřišti, nechat se povozit na motorce, 
jet na laně přes řeku. Už léta  se na tuto akci moc těšíme. Dospělí i děti. My, 
kteří na chvíli opustíme své kanceláře, počítače, tabulky, rozpočty, kontro-
ly… A chvíli si hrajeme. Je to leckdy náročné – protože vedle her musí dob-
rovolníci zajistit také péči, asistenci, bezpečí lidí na vozíku, nevidomých, 
mentálně postižených. Ten týden s vysokým nasazením se ale dá zvlád-
nout a pocit spolupráce a sounáležitosti je opravdu k nezaplacení. Leč ná-
klady na tuto akci jsou vysoké – a proto sem patří velký dík městům a ob-
cím, které nás i letos podpořily: Jindřichův Hradec, Počátky, Nová Bystřice, 
Kunžak, Jarošov nad Nežárkou, Polště, Novosedly nad Nežárkou, Příbraz, 
Bohušovice, Horní Pěna, Plavsko, Paršovice.
A zcela nečekané dary k nám přišly skrze anděla na náměstí Míru. Umě-
lecký kovář a dřevosochař Jan Albrecht zde umístil svoji zajímavou sochu 
anděla a k ní kasičku. Kasička vydala své tajemství – 6 581 Kč. To jste daro-
vali vy, milí přátelé z Jindřichova Hradce, díky uměleckému dílu, které by-
lo motivací. 
Na závěr chci poděkovat všem – dobrovolníkům, studentům, kolegům, kli-
entům, podporovatelům, Prozřetelnosti. Léto bylo nádherné.

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Zoe
kočička, 7 let, kastrovaná 
Zoe je křízenka britské kočky, 
je hodná, zvyklá na pejsky i dě-
ti. Je velmi čistotná.
Kontakt - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Stroupek
kocourek, narozen cca 5/2022 
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce.
Stroupek je zvídavé a  hravé 
kotě. Je čistotný, chodí pečli-
vě na  kočičí záchod. Je zvyk-
lý na  jiné kočičky. Vhodný je 
do domu se zahradou.
Kontakt - 608 120 840 
(Nová Ves, Číměř)

Monroe
kočka, 2–3 roky, kastrovaná
Monroe je strašně milá a něžná 
kočička. Je to takové upředené 
štěstíčko. Je čistotná. Vzhledem 
k tomu, že je ráda venku, hledá-
me pro ni nový domov nejlépe 
v domku se zahrádkou.
Kontakt - 608 120 840 
(Nová Ves, Číměř) 

Robert
kocour, cca 1 rok, kastrovaný
Robert je velice hodný, vymaz-
lený kocourek. Je zvyklý i v ko-
lektivu ostatních koček, je čis-
totný.
Kontakt - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Mia
kočička, narozena cca 5/2022, 
kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce.
Mia je malá hravá holčička, co 
si velmi rozumí se svým koči-
čím parťákem Haďákem. Očič-
ka má vyléčená, je zbavená uš-
ního svrabu i  blech. Zbrklých 
psů se bojí, ale pokud jsou v kli-
du, sama přijde a  začne zkou-
mat. Na  záchůdek chodí spo-
lehlivě a uklízí i po ostatních.
Kontakt - 776 688 056 
(Jindřichův Hradec)

Romeo
kocourek, 2 roky, kastrovaný
Romeo je hodný, mazlivý ko-
courek. Při ošetřování byl trpě-
livý. I  přes hendikep chybějící 
zadní nohy bez problémů pou-
žívá kočičí záchod.
Kontakt - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

 �KRÁTKÝ POPIS LÉTA

Na  motorce se třemi koly se svezli 
i vozíčkáři, kteří by na běžné motor-
ce neudrželi rovnováhu.

Dobrovolnice Lenka a  Eliška  - a  ra-
dost z motorek.
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 � Z historie vzdělávání v Jindřichově Hradci

Tímto názvem druhé části našeho seriálu o  histo-
rii vzdělávání v Jindřichově Hradci je uvedena část 
výstavy „Žádný učený z  nebe nespadl“, která je 
ke  zhlédnutí v  prostorách knihovny Fakulty man-
agementu v  jejích provozních hodinách, více na: 
www.fm.vse.cz/oddeleni/knihovna. Seznamuje nás 
s nejstaršími vzdělávacími institucemi v našem městě.
Kolébkou školství a  významnými středisky 
vzdělanosti byly kláštery. Nejstarší školou v Jin-
dřichově Hradci byla minoritská škola, zřízená 
při klášteře minoritů u  kostela sv. Jana Křtite-
le. Měla dvě třídy a  vyučováno bylo předmě-
tům tzv. sedmera umění. Fungovala do  roku 
1564, kdy minorité Jindřichův Hradec opusti-
li a odešli do Jihlavy. Obdobou minoritské ško-
ly se kolem roku 1660 stala škola františkánská, 
zřízená při františkánském klášteře s  kostelem 
sv. Kateřiny. V nejstarším období až do přícho-
du jezuitů byla ve městě i škola městská (farní), 
která sídlila poblíž vchodu do  nejstaršího hra-
deckého hřbitova, tedy zhruba v místech, kde 
je dnes zadní vchod do prodejny tzv. Masných 

„Milý žáčku, uč se rád, budeš míti peněz káď “

krámů. V čele školy byl školní mistr (rektor, ba-
kalář). Kromě městské školy byla tehdy ve měs-
tě privátní škola pro německé chlapce, zřízená 
kolem roku 1540, kterou vedl německý písař 
a učitel Michal Frey. K české škole, vedené rek-
torem učitelem Matyášem Hořovským, přiby-
la v  roce 1604 škola německá, vedená bakalá-
řem Pavlem Jakešem. Vzdělání už v této době 
nebylo výsadou pouze dětí bohatých měšťanů. 
Nejchudší přespolní žáci, kteří chodili žebrotou 
po městských domech, byli nazýváni žebráčko-
vé čili mendíci. Přivydělávali si zpěvem při cír-
kevních obřadech, jejich úkolem bylo také za-
metání a topení ve škole. Od svých nejstarších 
počátků bylo školství v Jindřichově Hradci vždy 
podporováno i vrchností. Snad proto, že zatím-
co jiné vrchnosti si pro své syny najímali privát-
ní učitele, páni z Hradce i Slavatové posílali své 
syny do městské školy. K pilnějšímu učení byli 
žáci motivováni heslem mendíků: „Milý žáčku, 
uč se rád, budeš míti peněz káď“. Větší zájem 
o vzdělání vedl k rozvoji školství a vzniku mno-

ha nových škol. Na přelomu 16. a 17. století byla 
v Jindřichově Hradci i řada českých soukromých 
škol. Provozovali je privátní učitelé na  základě 
povolení vrchnosti. Ve městě takto vyučoval na-
příklad český literát Jan Stráňanský, rytíř Michna 
z  Otradovic, otec hradeckého varhaníka, nebo 
písař Burian Braumhauzský. Největší soukro-
mou školu provozoval Matouš Jan, který mohl 
vyučovat i dívky. Zastoupeny byly i učitelky - že-
ny. V letech 1690 - 1716 ve městě fungovala čes-
ká soukromá škola Lucie Denemarkové. Jakou-
si opozicí jezuitskému latinskému školství měla 
být škola na  dnešním Zakosteleckém náměstí 
(původně zvaném Hrneční trh, též Kozí plácek). 
Její výstavba byla z podnětu probošta Jana Kris-
tiána Khuna zahájena v  roce 1736. Vyučování, 
které začalo roku 1750 na principu triviální školy, 
skončilo během sedmileté války (1756-1763), kdy 
škola sloužila jako nemocnice. Kolem roku 1767 
fungovala ve  městě také soukromá tkalcovská 
škola Kašpara Dewertha. Po jejím zániku, někdy 
kolem roku 1772, zřídilo jindřichohradecké pan-
ství v Lišném dvoře tkalcovskou školu pro pod-
dané. S obtížemi fungovala až do roku 1880. Pět 
let po zrušení jezuitského řádu bylo v roce 1778 
rozhodnuto o zrušení zdejšího jezuitského gym-
názia. Dekretem Marie Terezie bylo nařízeno na-
hradit gymnázium hlavní německou školou, se 
spádovou oblastí táborského kraje. Škola byla 
umístěna do budovy bývalého semináře (dneš-
ní Muzeum Jindřichohradecka).

Hana Pelcová

Je to již devátý podzim v pořadí, kdy se mluví 
o Hospicové péči sv. Kleofáše. Řeč je o tradiční 
akci Týden pro hospic, která je spojena s osla-
vami Světového dne hospicové a paliativní pé-
če. Tento den připadá vždy na druhou říjnovou 
sobotu. Akce na  podporu mobilní hospicové 
péče se konají po  celém světě. Jejich společ-
ným cílem je podpořit diskuzi o tom, jak péče 
o  lidi na sklonku života funguje a  jaké jsou je-
jí možnosti. V Třeboni a v Jindřichově Hradci se 
v týdnu od 1. do 7. října můžeme společně se-
tkat na celé řadě benefičních akcí. Záštitu nad 
celým týdnem převzal starosta města Třeboně 
Jan Váňa a nad akcemi v Jindřichově Hradci sta-
rosta Jan Mlčák.

 �Pojďme mluvit o hospici
Letos odstartujeme již v sobotu 1. října bene-
fičním Během pro Kleofáše, který se uskuteční 
v  třeboňském lázeňském 
parku. Zájemci se mo-
hou registrovat na  webu 
www.behyprohospice.cz 
nebo na místě v den konání od 9:00. Připrave-
ny jsou trasy pro děti i dospělé. Ambasadorkou 
letošního běhu bude běžkyně Petra Augsteno-
vá. Přijďte strávit příjemné podzimní dopoledne 
pohybem a podporou dobré věci!
V pondělí 3. října se můžete těšit na příjemný 
večer s vystoupením JEZ JAZZ od 19:00 v Baru 
69. Středu zaplní po  celé republice fotografie 
papučí, neboť se uskuteční oblíbený Papučo-

vý den. Přijďte do práce či do školy v papučích 
a podpořte možnost těžce nemocných pacientů 
zůstat doma v kruhu svých blízkých až do kon-
ce. Fotografie v papučích můžete sdílet na so-
ciálních sítích pod hashtagem #papucovyden. 
Ve čtvrtek 6. října se od 17:00 uskuteční pro-
mítání oceňovaného dokumentu Jednotka in-
tenzivního života v  kině Střelnice. V  pátek se 
s vámi rádi potkáme na koncertě sboru KOS a Ja-
koubek v Divadelním sále zámku. 
Pro aktuální informace sledujte web Hospico-
vé péče sv. Kleofáše (www.kleofas.cz) nebo náš 
facebookový profil (www.facebook.com/hos-
pictrebon). Těšíme se na setkávání s vámi!

Petra Pfeiferová
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KULTURNÍ SERVIS

 �Městská kultura  
Jindřichův Hradec zve

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na diashow Martina Loewa „AMERICKÝ SE-
VEROZÁPAD“ dne 10. října od  19.00 do  ki-
nosálu KD Střelnice.
Příběh velké cesty americkým státem Washing-
ton. Z velkoměsta Seattle přes deštné pralesy ná-
rodního parku Olympic ke štítům severního Kas-
kádového pohoří. Od  velkolepých kaňonů řek 
ve vnitrozemí k zasněženým sopkám St. Helens, 
Rainieri Baker. Jak se cestuje a stanuje s dvoule-
tým klukem?
Podrobněji: "Tato diashow vznikla na  základě 
dvou cest, při nichž jsem na americkém severo-
západě pobyl téměř dva měsíce. První cestu 
jsem podnikl během června, kdy v Kaskádovém 
pohoří ležely ještě mnohametrové vrstvy sně-
hu a  výlet se stal nečekaně zimním zážitkem. 
Druhou cestu jsem proto naplánoval na  začá-
tek září. Tou dobou je starý sníh už samozřejmě 
pryč a nový ještě nepadá. Horské louky se barví 
do nádherných podzimních barev. Všechno září 
paletou tónů od žluté, přes jasně rudou až po fi-
alovou. 
Nebe je blankytně modré, ledovce na vrcholcích 
hor křišťálově bílé a výhledy do dálek neuvěřitel-
ně čisté. Je to skutečná pastva pro oči i pro foto-
aparát. Diashow by tak klidně mohla mít podti-
tul Všechny barvy hor," nadšeně zve na diashow 
Martin Loew.
Více na www.promitani.cz

Martin Loew

Klavírní koncert v rámci Kruhu přátel hudby

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
v  rámci předplatného Kruhu přátel hud-
by na  „KLAVÍRNÍ KONCERT “ dne 13. října 
od 18.00 do kaple sv. M. Magdaleny.
Účinkuje Kateřina Potocká. Hře na  klavír se 
začala věnovat ve  čtyřech letech na  soukro-
mé ZUŠ v  Havlíčkově Brodě u  Blanky Ská-
lové. Ve  studiu pokračovala na  Konzerva-
toři P.  J. Vejvanovského v  Kroměříži pod 
vedením Martiny Schulmeisterové.  Od  ro-
ku 2018 je posluchačkou JAMU v Brně ve tří-
dě prof.  MgA.  Aleny Vlasákové. Již v  dětství 
se zúčastnila mnoha klavírních soutěží. Prv-
ní ceny si odnesla ze soutěží Karlovarská rů-
žička, z  Celostátní soutěže ZUŠ, opakovaně 
ze soutěže Prague Junior Note. Byla úspěšná 
také na soutěžích Amadeus, Virtuosi per mu-
sica di pianoforte nebo na soutěži Vítězslava 
Nováka. Během studia na konzervatoři získa-
la v  roce 2014  1. cenu a  titul absolutního ví-
těze na soutěži Pro Bohemia a zvítězila v Me-

zinárodní klavírní soutěži Vítězslava Nováka 
v Kamenici nad Lipou. Dále obdržela 2. cenu 
na Soutěži Nadace B. Martinů v Praze (2015), 
2. cenu na soutěži „Pianotalents“ Miláno, Itá-
lie (2013), nebo 3.cenu na Mezinárodní smeta-
novské klavírní soutěži v Plzni (2016). Během 
studia na JAMU získala další ocenění – 1. ce-
nu na mezinárodní soutěži Anemos a 2. cenu 
na soutěži Youth Academy Award (2019). V té-
mže roce zvítězila také na  mezinárodní sou-
těži v  Klosterneuburgu (Vídeň). Mezi její po-
slední úspěchy patří 1. ceny získané v  roce 
2021 na soutěžích Val Tidone, Citta di Barletta 
a Lams Matera Award (Itálie). Soustavně se vě-
nuje rovněž komorní hře a od roku 2019 půso-
bí na konzervatoři v Pardubicích v oblasti kla-
vírního doprovodu.
Program L. van Beethoven, F. Mendelssohn-
-Bartholdy, C. Debussy, S. Prokofjev.

Ivana Bačáková 

Diashow Martina Loewa
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Jindřichohradecký zámek vás srdečně zve 
na večer s jazzem a vínem, který se uskuteční 
dne 15. října od 20:00 v divadelním sále. Tě-
šit se můžete na Hamm Jazz a Darju Kuncovou. 
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v kan-
celáři zámku. 

Tomáš Krajník

 � Zámek zve na večer  
s jazzem a vínem

K poctě Adama Michny z Otradovic zazní v kapli sv. Maří Magdaleny jeho Loutna česká 

V sobotu 8. října se od 17:00 uskuteční v kapli 
sv. Maří Magdaleny koncert k poctě Adama 
Michny z Otradovic. V podání souboru Ensem-
ble Inégal zazní Michnův slavný cyklus třinácti 
písní Loutna česká. Provedení Loutny české do-
plní průvodním slovem profesor Petr Daněk, 

muzikolog a objevitel houslového partu k tomu-
to hudebnímu cyklu.
Adam Michna z Otradovic byl barokní básník, 
skladatel, hudebník, ale také sbormistr a varha-
ník v proboštském kostele v Jindřichově Hradci. 
Ve městě nad Vajgarem rovněž provozoval vin-

ný šenk a ve městě prožil také jako vážený občan 
a majitel domu celý svůj život. Mezi jeho nejslav-
nější díla patří hudební cykly Mariánská muzika, 
Svatoroční muzika a Loutna česká.
Loutna česká je soubor třinácti písní, jejichž 
podoba byla až do roku 2014 známá jen ze za-
chovaného varhanního partu, v únoru 2014 na-
lezl muzikolog Petr Daněk houslový part k  to-
muto dílu a podařilo se tak zrekonstruovat lépe 
doprovod k písním a doplnit instrumentální ri-
tornely, které písně spojovaly. Poprvé zazně-
la rekonstruovaná podoba díla v prosinci 2014 
v podání souboru Ensemble Inégal v Rytířském 
sále Velkopřevorského paláce v Praze.
Soubor Ensemble Inégal pod vedením diri-
genta a  varhaníka Adama Viktory interpretuje 
zejména barokní hudbu, získal  evropské reno-
mé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD 
nahrávkám a  stal se synonymem pro objevy 
z odkazu geniálního českého barokního sklada-
tele Jana Dismase Zelenky.  
Nenechte si ujít příležitost zažít atmosféru díla 
slavného jindřichohradeckého rodáka Adama 
Michny v podání špičkového hudebního usku-
pení v kulisách interiéru kaple sv. Maří Magda-
leny. 
Vstupenky na koncert jsou k dispozici v poklad-
ně KD Střelnice a on-line na www.kultura.jh.cz.

Jiří Kubát

Divadelní hra Jean-Marie Chevret „PUSŤTE MĚ VEN!“

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na divadelní hru Jean-Marie Chevret „PUSŤ-
TE MĚ VEN!“ dne 27. října od 19:00 do diva-
delního sálu Kulturního domu Střelnice. 
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny B. V režii Sa-
biny Remundové hrají Iva Janžurová a  Sabina 
Remundová. Herecká legenda Iva Janžurová si 
jako inscenaci ke  svému významnému život-
nímu jubileu příhodně vybrala výtečnou fran-
couzskou komedii, která nabízí opravdu mimo-
řádnou hereckou příležitost v podobě postavy 
velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de 
Guérande. Ta se doma chystá na odjezd do tele-
vizního studia, neboť na programu bude přímý 
přenos galavečera na  její počest. Už je vlastně 
na  odchodu z  bytu, téměř všechno připrave-
no, jen ještě musí spustit novou bezpečnost-

ní roletu na terasu a z vteřiny na vteřinu může 
být všechno jinak! Joce má najednou nekoneč-
ně prostoru pro mnohem otevřenější a sarkas-
tičtější bilanci, než jakou jí předepisoval scénář 
pořadu. Před očima jí defilují všechny důležité 

okamžiky jejího života, a to zdaleka nejen ty za-
lité sluncem. A  pozor, autor připravil pro Joce 
a  hlavně pro diváky této chytré komedie sku-
tečně překvapivý konec.

Ivana Bačáková 
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
11.–15. 10. 2022 – Jazz jde městem 2022
hudební sály, kluby, centrum města
Rozmanitost jazzových stylů, fúze s další-
mi uměleckými obory a tematicky zamě-
řeným doprovodným programem.

CHEB
19. 10. 2022 - Partička
od 20:00 v Kulturním centru Svoboda
Skvělá improvizační show v nové sestavě! 
Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal 
Novotný, Jakub Kohák, hudebník Mari-
án Čurko a moderátor Luděk Staněk vás 
vždy všechny rozesmějí. Každé předsta-
vení je originál, herci absolutně netuší, co 
je čeká v příštích vteřinách. 

KUTNÁ HORA
9. 10. 2022 – Až přijde kocour
Od 17:00 v Refektáři Galerie Středočeské-
ho kraje projekce restaurované verze fil-
mu „Až přijde kocour“ s  rozhovorem se 
spisovatelkou a  překladatelkou  Terezou 
Brdečkovou, jejíž otec Jiří Brdečka byl au-
torem scénáře k filmu.

LITOMYŠL
1.–3. 10. 2022 - ArchiMyšl    
Program při příležitosti Světového dne ar-
chitektury. Komentované prohlídky a pro-
jížďky, besedy nejen s architekty, výstavy.

POLIČKA
28.–29. 10. 2022 - Svojanovské stíny
Noční prohlídky na  hradě Svojanově při-
pomenou jeho tajemné pověsti a legendy. 

TELČ
29. 10. 2022 - Výlov Štěpnického rybníka 
Výlov rybníka z hráze Na Baště před vstu-
pem do  historického centra, prodej ži-
vých ryb a  rybích specialit, občerstvení. 
Od 8:00.
Zároveň na náměstí Zachariáše z Hradce 
probíhá farmářský a řemeslný trh.

TŘEBOŇ
7.–9. 10. 2022 – Výlov rybníka Rožmberk
Prodej ryb a  rybích specialit pod hrází. 
Doprovodný program v Třeboni – sobot-
ní trh na náměstí.

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

Zuzana Bedrnová

 � KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - říjen 2022
K I N O   S T Ř E L N I C E  Jindřichův Hradec  -  Ř Í J E N   2 0 2 2

1. 10. 17:30 BUKO 20:00 AVATAR     (obnovená premiéra)
sobota Komedie / Česko, Slovensko česky Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

2. 10. 17:30 SPOLU 20:00 TO NIC, DRAHÁ
neděle Drama / Česko česky Thriller / USA titulky

4. 10. 17:30 GOOD OLD CZECHS 20:00 BUKO
úterý Dokument / Česko, Slovensko česky Komedie / Česko, Slovensko česky

5. 10. 17:30 SPOLU 20:00 TYGŘI
středa Drama / Česko česky Drama, Sportovní / Švédsko, Itálie, Dánsko titulky

6. 10. 17:00 20:00 DOBRÝ ŠÉF
čtvrtek Dokument -následuje beseda s pracovníky hospice česky Komedie / Španělsko titulky

7. 10. 17:30 BUKO 20:00 TYGŘI
pátek Komedie / Česko, Slovensko česky Drama, Sportovní / Švédsko, Itálie, Dánsko titulky

8. 10. 17:30 SPOLU 20:00 AVATAR     (obnovená premiéra)
sobota Drama / Česko česky Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

9. 10. 17:30 BUKO 20:00 KDE ZPÍVAJÍ RACI
neděle Komedie / Česko, Slovensko česky Drama, Mysteriózní / USA titulky

11. 10. 17:30 BUKO 20:00 DOBRÝ ŠÉF
úterý Komedie / Česko, Slovensko česky Komedie / Španělsko titulky

12. 10. 17:30 ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE 20:00 JAN ŽIŽKA
středa Komedie / Francie dabing Historický, Drama, Životopisný / Česko dabing

13. 10. 17:30 CIRKUS MAXIMUM 20:00 AVATAR     (obnovená premiéra)
čtvrtek Komedie, Drama / Česko česky Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

14. 10. 17:30 ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE 20:00 KDE ZPÍVAJÍ RACI
pátek Komedie / Francie dabing Drama, Mysteriózní / USA titulky

15. 10. 17:30 WEBSTEROVI VE FILMU 20:00 CIRKUS MAXIMUM
sobota Animovaný, Rodinný / Česko, Slovensko česky Komedie, Drama / Česko česky

16. 10. 17:30 WEBSTEROVI VE FILMU 20:00 ÚSMĚV
neděle Animovaný, Rodinný / Česko, Slovensko česky Horor / USA titulky

18. 10. 17:30 CIRKUS MAXIMUM 20:00 JAN ŽIŽKA
úterý Komedie, Drama / Česko česky Historický, Drama, Životopisný / Česko dabing

19. 10. 17:30 CIRKUS MAXIMUM 20:00 ÚSMĚV
středa Komedie, Drama / Česko česky Horor / USA titulky

20. 10. 17:30 WEBSTEROVI VE FILMU 20:00 CIRKUS MAXIMUM
čtvrtek Animovaný, Rodinný / Česko, Slovensko česky Komedie, Drama / Česko česky

21. 10. 17:30 WEBSTEROVI VE FILMU 20:00 BLACK ADAM
pátek Animovaný, Rodinný / Česko, Slovensko česky Akční, Fantasy / USA titulky

22. 10. 17:30 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 20:00 IL BOEMO
sobota Komedie / Česko česky Drama, Životopisný / Česko, Itálie, Slovensko dabing

23. 10. 17:30 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 20:00 BLACK ADAM
neděle Komedie / Česko česky Akční, Fantasy / USA titulky

25. 10. 17:30 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 20:00 BĚŽNÁ SELHÁNÍ
úterý Komedie / Česko česky česky

26. 10. 17:30 PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE 20:00 BLACK ADAM
středa Komedie / V. Británie titulky Akční, Fantasy / USA titulky

27. 10. 17:30 PRINC MAMÁNEK 20:00 IL BOEMO
čtvrtek Pohádka, Komedie / Česko česky Drama, Životopisný / Česko, Itálie, Slovensko dabing

28. 10. 17:30 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 20:00 IL BOEMO
pátek Komedie / Česko česky Drama, Životopisný / Česko, Itálie, Slovensko dabing

29. 10. 17:30 PRINC MAMÁNEK 20:00 BLACK ADAM
sobota Pohádka, Komedie / Česko česky Akční, Fantasy / USA titulky

30. 10. 17:30 PRINC MAMÁNEK 20:00 SVĚTLONOC
neděle Pohádka, Komedie / Česko česky Drama, Horor / Slovensko titulky

K I N O   J U N I O R

1. 10. 15:00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 2. 10. 15:00 MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH
sobota Pohádka / Česko česky neděle Pásmo pohádek / ČSR česky

9. 10. 15:00 CVRČEK A SPOL 15. 10. 15:00 JEŽEK SONIC 2
neděle Pásmo pohádek / ČSR česky sobota Komedie, Rodinný / USA dabing

16. 10. 15:00 NEZBEDNÉ POHÁDKY 23. 10. 15:00 ČARODĚJNÉ POHÁDKY
neděle Pásmo pohádek / ČSR česky neděle Pásmo pohádek / ČSR česky

29. 10. 15:00 NÁMĚSÍČNÍCI 30. 10. 15:00 KRTEK VE SNU
sobota Animovaný / Německo dabing neděle Pásmo pohádek / ČSR česky

K I N O   S E N I O R

4. 10. 10:00 ŠARLATÁN 18. 10. 10:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
úterý Životopisný, Drama / Česko, Slovensko, Polsko česky úterý Komedie / Česko česky

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA                       
 (Týden pro hospic)

Drama / Česko, Maďarsko, Itálie 
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Probíhající výstavy:

ŘEMESLA A  POVOLÁNÍ - přeshraniční Čes-
ko-Rakouská výstava fotografií mnoha autorů 
uspořádaná součas-
ně v Muzeu fotografie 
v  Jindřichově Hrad-
ci a na zámku Otten-
stein v  Rastenfeldu 
v  Dolním Rakousku. 
(do 31. 10. 2022)
MARIO SIKORA: WOMEN - Nálož emocí, dra-
matických scén, nevšedních póz či lehký úsměv 
fotografových múz - snímky plné nezaměnitel-
né atmosféry představují autorovu současnou 
tvorbu zaměřenou na Fine Art a Conceptual, kde 
ženy hrají hlavní roli. Snímky oslovily zahraniční 
porotce a získaly řadu mezinárodních prvenství. 
Výstava je prodejní a veškerá vystavená díla jsou 
vám k dispozici v rámci limitovaných fotografic-
kých edic (do 31. 12. 2022).
ANTONÍN STŘÍŽEK: FOTOGRAFIE, AKVARE-
LY, KRESBY
Autor je od 80. let minulého století jedním z čel-
ných představitelů české postmoderní malby. 
Zpočátku mu fotografie sloužily jako skicář pro 
jeho malířskou práci. Později se stávají i samo-
statným uměleckým vyjádřením. V  jeho foto-
grafiích, které zobrazují, stejně jako jeho obra-
zy, věci obyčejné a důvěrně známé, je na první 
pohled zřejmá malířská zkušenost. Stejně ja-

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

ko obrazy přináší zamyšlení a  skrytý příběh 
(do 31. 12. 2022).
DŘEVORYTY
Výstava dvou autorů, které sice dělí generace, 
ale spojuje je více, než jen jedna z  nejstarších 
grafických technik. Jsou to:
ZDENĚK MÉZL (1934–2016), student V. Puk-
la a Silovského, často říkal, že svůj život dal „mi-
lé české knize". Ilustroval technikou, která se už 
dnes na  uměleckých školách pro svoji obtíž-
nost nevyučuje. V roce 2002 byl tento český ge-
niální umělec prohlášen za nejlepšího světové-
ho dřevorytce 20. století. (S. Brett, vydavatelství 
Primorse Hill press Londýn, An Engraves Glore 
– Wood Engrawing World Wide) Od roku 1956, 
kdy Mézl ilustroval svoji první knihu, jich dřevo-
rytem ilustroval ke stovce, spolu s množstvím Ex 
Libris. Poslední roky života vyměnil tuto techni-
ku za stejně výživnou a ironickou malbu neza-
měnitelného rukopisu a keramické unikáty.
ALICE KOSÍKOVÁ (1975), studentka chemic-
ké školy, objevila kouzlo a obtížnost dřevorytu 
ve výtvarném kurzu J. Dudka. V roce 2016 se ko-
nečně sešla se svým velkým vzorem Zdeňkem 
Mézlem. Nevyměnili si vizitky, ale grafiky – k po-
těšení na obou stranách, to mohu potvrdit, byla 
jsem u toho… Pavla Slancová, kurátorka výstavy 
(do 31. 12. 2022).
Připravovaná výstava:
RUDO PREKOP: PORTRÉTY UNDERGROUNDU
Portréty osobností z  neoficiální kulturní sféry, 

ze subkultury, z undergroundu. Klíčem k výbě-
ru aktérů je autorův subjektivní pocit úcty vůči 
portrétovaným. Jejich „zvěčnění“ je jeho osob-
ním holdem těmto lidem. Jedná se o jakýsi ob-
razový genofond. O  nestylizované studiové 
portréty lidsky výjimečných osobností a  jejich 
konfrontaci se starší i mladší rodovou linií. Tato 
putovní výstava je výstupem osmiletého pro-
jektu, který dokumentuje tuto unikátní sociální 
skupinu, doposud v  takovémto rozsahu obra-
zově nezmapovanou (cca 60 rodinných či sólo 
portrétů osobností, cca 130 autorských analogo-
vých snímků formátu 50 x 60 cm). Výstava bude 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 20. 10. 2022 v 17:00 
a potrvá do 31. 12. 2022.
FOTOKROUŽEK
Začátkem října opět zahájil svou činnost foto-
grafický kroužek pro děti a mládež (cca 12 - 19 
let). Zájemci se naučí základy fotografování, 
ovládání fotoaparátů (máme k zapůjčení v MF-
MOM), práci se světlem v profesionálním fotoa-
teliéru, fotografování v terénu, reportáž, úpravy 
fotografií a mnohé další dovednosti. Scházíme 
se jednou týdně v úterý nebo ve středu (2 pa-
ralelní běhy) od 15:30 do 17:00. Ukázky prací mi-
nulého - jarního fotokroužku jsou k vidění v mu-
zejní zahradě na  výstavě s  názvem PRVNÍM 
OBJEKTIVEM a  více fotografií, informací a  při-
hlášku na kroužek najdete na webu Muzea foto-
grafie www.mfmom.cz.

Martin Šole

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel zve 
v  měsíci říjnu na  již sedmé  páteční tvoření 
pro děti a dospělé v tomto roce, které je při-
praveno na 7. října od 13:00 do 18:00. Pro dě-
ti je přichystáno tvoření nejen s textilní temati-
kou. Malé návštěvníky nemine ani zasloužená 
odměna. Vstupné pro děti je zdarma, dospělí 
uhradí 20 Kč. 
Pro všechny návštěvníky jsou připraveny dvě 
výstavy. Na první výstavě Poezie nitě si pro-
hlédnou textilní umělecké výrobky od Sdruže-
ní textilních výtvarníků z Prahy, uvidí gobelíny 
a textilní miniatury od 11 autorů. V Domě gobe-
línů vystavují Jarmila Handzelová, Jarmila Hart-
lová, Ludmila Kaprasová, Stanislava Losová, 
Miluše Mikušová, Božena Pýchová, Jaroslava 
Těšínská, Marie Tomášová, Marie Vaňková-Ku-

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 
chynková, Radka Vodáková-Šrotová a Vlastimil 
Vodák. Některé šperky budou  i  k  prodeji.  Vý-
stava potrvá do 27. listopadu 2022. Druhou ote-
vřenou výstavou je výstava našich kurzistů, 
kteří pod vedením lektorky Milevy Müllerové 
na kurzu Tkaní tapiserie a pod vedením lektora 
Zdeňka Kubáka na kurzu Tkaní na stavu vytvo-
řili vlastní textilní díla. Své výrobky pravidelně 
obměňují a doplňují novou originální tvorbou.
V měsíci říjnu proběhne Navazující kurz na zá-
klady tkaní na  stavu, pod vedením lektora 
Zdeňka Kubáka. Kurz se uskuteční 8. a 9. října. 
Účastníci si vlastnoručně utkané výrobky od-
nesou domů.
Dům gobelínů se zapojí do  Dnů otevřených 
ateliérů společně s řadou jihočeských objektů 
v sobotu 8. října.

Dalším říjnovým kurzem je 
již sedmý kurz Tkaní tapi-
serie,  tentokrát pro pokro-
čilé a zkušené, kteří pracují 
dle vlastních návrhů, pod vedením lektorky pa-
ní Milevy Müllerové. Kurz proběhne 15. - 16 říj-
na. Na osmém kurzu Tkaní tapiserie ve dnech 
29. - 30. října se začátečníci naučí správně na-
vést osnovu, základy hladkého tkaní a  další 
tkalcovské techniky, naučí se pracovat podle 
pauzy se vzorem, osvojí si základní principy vý-
běru a míchání barev.
Dům gobelínů se těší na všechny návštěvníky 
v roce 2022, otevřeno je denně mimo pondělí 
od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 

Marie Havlová 

Mario Sikora Rudo Prekop Fotokroužek
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SPORT

Výročí 30 let si letos připomíná triatlonový 
klub TCV Jindřichův Hradec. V  roce 1992 ho 
spolu s dalšími příznivci triatlonu založil a do-
dnes v jeho čele stojí předseda klubu Jan Va-
něk (vpravo). Klubem, který aktuálně čítá 180 
členů, prošlo za  jeho dlouhou historii několik 
stovek sportovců. Vůbec nejúspěšnější repre-
zentant klubu František Linduška měl doslo-
va nadosah účast na olympiádě v Tokiu v roce 
2020. Aktuálně se klub může pochlubit slib-
nou dětskou základnou a  skupinou mladších 
a starších žáků, kteří patří ke špičce v České re-
publice. Na snímku z 15. ročníku Jindřichohra-
deckého aquatlonu, který TCV Jindřichův Hra-
dec pořádá, jsou se svými svěřenci trenéři Jan 
Vaněk, Stanislav Tripes, Tomáš Vaněk, Jan Dvo-
řák a Lucie Tischlerová. Chybí Jakub Rada.

Marcela Kůrková

 � Jindřichohradecký klub vychovává triatlonisty již 30 let

V sobotu 15. října a v neděli 16. října se v městské sportovní hale uskuteční Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu. 
Pořadatelem soutěže je SKOK J. Hradec, z. s. Slavnostní zahájení Mistrovství ČR bude 15. října v 11:00. Vyhlášení výsledků pak v neděli 16. října v 15:00.

Otakar Kinšt

 �Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu 

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK
Každý, kdo zvedá hlavu vzhůru a vnímá krásu 
nejen noční oblohy, je zván na hvězdárnu. Ta-
ké tento školní rok čeká děti objevování krás 
vesmíru. Povídat si budeme o  mlhovinách, 
galaxiích, planetách, Slunci… a hlavně se na-
učí poznávat noční oblohu a  na  ní se orien-
tovat. To vše díky velmi moderním zařízením 
hvězdárny a  planetária. Zabrousíme do  pří-

Hvězdárna a planetárium
buzných oborů, vyzkoušíme si fyzikální záko-
nitosti v praxi. Šíře témat je velká, ale vesmír 
je mnohem větší. Astronomický kroužek je 
určen pro děti od 4. tříd (mladší po dohodě). 
Více informací najdete na webu jindřichohra-
decké hvězdárny www.planetariumjh.cz ne-
bo na emailu zbysek.pragr@vkcjh.cz. 

Zbyšek Prágr

ÚKAZY NA OBLOZE V ŘÍJNU 2022
Planety se opět vracejí na večerní a noční ob-
lohu, kromě Venuše, která je nepozorovatelná. 
Merkur uvidíme ráno nad východním obzorem, 
Mars po většinu noci kromě večera, Jupiter sko-
ro celou noc kromě jitra, Saturn v první polovi-
ně noci, Uran po celou noc a Neptun po většinu 
noci kromě rána. Měsíc projde 4. 10. přízemím 
(ve vzdálenosti 369 359 km od Země), 17. 10. od-
zemím (404 288 km od Země), 29. 10. opět příze-
mím (368 320 km od Země). 3. 10. uvidíme Měsíc 
v první čtvrti, 9. 10. v úplňku, 17. 10. v poslední 
čtvrti. 25. 10. nastane nov, kdy bude u nás po-
zorovatelné částečné zatmění Slunce v  celém 
svém průběhu. Zatmění začíná v  11:13, maxi-
mální fázi uvidíme ve 12:17 a konec v 13:23 SELČ.
Hvězdárna a planetárium F. Nušla v Jindřichově 

Hradci bude pro bezpečné pozorování tohoto 
úkazu otevřena od 11:00 do konce úkazu, a pro 
další pozorování Slunce ještě dále do  15:00. 
Speciální brýle, určené k pozorování Slunce, lze 
zde na hvězdárně zakoupit za 59 Kč/ks.
Nikdy nepozorujte Slunce bez ochranných 
prostředků, mohli byste si přivodit vážné 
a nevratné poškození zraku!!!
Pozor, změna návštěvních hodin pro veřej-
nost v říjnu 2022:
Protože se již dřív stmívá, návštěvní doba za-
číná o hodinu dříve. Pořad v planetáriu: středa 
a  sobota od  19:00, pozorování večerní oblohy 
od 20:00. Neděle je beze změny, pořad v plane-
táriu od 14:00, pozorování Slunce od 15:00.
V noci 30. října končí letní čas (SELČ) a nastává 
opět pravý, pásmový, středoevropský čas (SEČ). 

Ručičky na hodinách ve 3:00 vrátíme zpět o ho-
dinu, tedy na 2:00.

Jana Jirků
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: MIMOŘÁDNÉ HISTORICKÉ UMĚLECKÉ A DOKUMENTAČNÍ HODNOTY
Výherkyní se stává: Anna Štefanová z Višňové. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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ČERNÁ VĚŽ–HLADOMORNA.
VĚŽ JE JEDNOU

Z NEJSTARŠÍCH STAVEB
ZÁMECKÉHO AREÁLU

PO ROCE 1220.
Z OCHOZU VĚŽE...
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci
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Ostatní akceMěstské akce

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

3. října, 19:00
JEZ JAZZ
Koncert jazzové kapely v  rámci 
Týdne pro hospic
Bar 69

4. října, 09:00
HRAVÉ DOPOLEDNE
Akce pro děti. Městská knihovna

4. října, 16:30
ŠPANĚLSKO ODSHORA PO ANDALUSII
Přednáška Aloise Sassmanna
Městská knihovna

4. října, 19:00
"LÁSKA A NENÁVIST"
Koncert Pavla Šporcla za  klavírní-
ho doprovodu Petra Jiříkovského. 
Umělecký přednes Bára Šporclová 
Kodetová
KD Střelnice

5. října
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KLEOFÁŠI
Husova 156

5. října
HRÁTKY S KNIHOU A SPOLEČNÉ ČTENÍ
Akce pro děti. Městská knihovna

6. října
VÝTVARNÁ DÍLNA
Akce pro děti. Městská knihovna

6. řijna, 17:00
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA
Promítání dokumentu s besedou
KD Střelnice, kinosál

7. října, 10:00
NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA A DÍLA 
NEDOSTUPNÁ NA TRHU
Přednáška Miloše Dvořáka
Městská knihovna

7. října, 19:00
KOS A JAKOUBEK
Koncert pěveckých sborů
Státní hrad a zámek, divadelní sál

ŘÍJEN 2022
Kulturní kalendář

7. – 9. října
DADAINSPIRAČNÍ DNY
21. ročník festivalu autorského 
a studentského divadla
Základní umělecká škola

8. října, 17:00
ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC 
– LOUTNA ČESKÁ
Koncert – účinkuje Ensemble Inégal
Kaple sv. M. Magdaleny

9. října, 16:00
"O CHALOUPCE Z PERNÍKU"
Divadlo KAPSA Andělská Hora. Diva-
delní pohádka. JUNIOR PROGRAM
KD Střelnice

10. října, 19:00
"AMERICKÝ SEVEROZÁPAD"
Cestovatelská diashow Martina Loewa
KD Střelnice, kinosál

12. října, 16:30
NORSKÉ LOFOTY 
– PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
Přednáška Lukáše Brychty
Městská knihovna

12. října, 18:00
PROČ SE LIDÉ ZABÍJEJÍ?
Přednáška v rámci Science Café
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

13. října, 08:30 – 15:30
BURZA ŠKOL
Fakulta managementu VŠE

13. října, 09:00 – 11:00
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ
Univerzita třetího věku
Městská knihovna

13. října, 18:00
KLAVÍRNÍ KONCERT
Účinkuje Kateřina Potocká. 
Koncert KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

14. října, 19:00
PĚVECKÝ SBOR SMETANA
Koncert ke 160. výročí založení PS 
Smetana
Kaple sv. M. Magdaleny

16. října, 15:00
LAPONSKÉ POHÁDKY
Divadlo potulného čajovníka. 
Pohádky na ZUŠ.
Základní umělecká škola

20. října, 16:30
PACHATELÉ A JEJICH OBĚTI ANEB KDYŽ 
VÁM ZASÁHNE DO ŽIVOTA TRESTNÝ ČIN
Přednáška Mgr. et Mgr. Karla Šubrta
Městská knihovna

22. října, 17:00
KOLLÁROVCI – CZ TOUR
Hudebně zábavná show
KD Střelnice

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

23. října, 19:00
W. A. MOZART – REQUIEM
Podzimní koncert JHSO
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

25. října, 17:00
VARHANÍ KONCERT
Sbormistr Tomáš Petrů
Kostel sv. Jana Křtitele

27. října 09:00 – 11:00
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ
Univerzita třetího věku
Městská knihovna

27. října, 19:00
JEAN–MARIE CHEVRET 
"PUSŤTE MĚ VEN!"
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny B.
KD Střelnice

Probíhající výstavy:

ŘEMESLA A POVOLÁNÍ 
– HISTORICKÁ I SOUČASNÁ 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstav potrvá do 31. 10. 2022

POEZIE NITĚ 
– Dům gobelínů 
– Výstava potrvá do 27. 11. 2022

VÝSTAVA KURZISTŮ TKANÍ TAPISERIE 
– Dům gobelínů 
– Stálá výstava

VÝSTAVA FILMOVÝCH KOSTÝMŮ Z PO-
HÁDKY TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
– Státní hrad a zámek J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

ŠERKA, ŠÁŠÍ, MĚCHURA 
– TO JE NAŠE KULTURA 
– Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul.
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022

NEČTU! POSLOUCHÁM – PRŮVODCE 
BÁJEČNÝM SVĚTEM AUDIOKNIH 
– Městská knihovna 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

OBJEVTE SKAUTING 
– Městská knihovna 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

FRANTIŠEK PELTÁN – ČTVRTÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ 
– Muzeum Jindřichohradecka 
– Výstava potrvá do 2. 10. 2022 

JINDŘICHŮV HRADEC SOBĚ 
– Muzeum Jindřichohradecka 
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023

HRNÍ NÁMĚSTÍ – MÍSTO PAMĚTI 
– Muzeum Jindřichohradecká 
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023

  7. 11.
  8. 11.

13. 11. 

15. 11. 
20. 11. 
21. 11. 
25. 11. 

26. 11. 

VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ – KINO STŘELNICE
„STŘÍPKY ZE ŽIVOTA DVOŘÁKOVA“ – KONCERT KPH – LOUTNA A AKORDEON 
– KAPLE SV. M. MAGDALENY
„JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE“ – DIVADELNÍ POHÁDKA 
– KD STŘELNICE 
„LADY OSKAR“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
SENIOR KLUB – KD STŘELNICE
„KAKTUSOVÝ KVĚT“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
SLAVNOSTNÍ VEČER PŘI PŘÍLEŽITOSTI PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ OBČANŮM 
– KD STŘELNICE
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 2. 11. 
  5. 11. 
  6. 11. 
19. 11. 
20. 11. 

25. – 27. 11. 
26. 11. 
28. 11. 

ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – PROBOŠTSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULÁRNÍHO ZPĚVU ZUŠ – KD STŘELNICE
MIA NOSÍ PRADU – POHÁDKY NA ZUŠ
PŘEDVÁNOCE POD KLOBOUKEM – ZAHRADNÍ CENTRUM
ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – PROBOŠTSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
13 LET OD MODERNIZACE BAZÉNU
LÁSKA A PÁREČKY – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – KD STŘELNICE

POZVÁNKY na listopad


