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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 �NEJstarší stromy
„Až bude pokácený poslední strom, až bude po-
slední řeka otrávená, až bude chycena poslední 
ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.“ 

(indiánské přísloví)

Každý z nás určitě někdy v životě spatřil a s úža-
sem obdivoval nějaký prastarý strom. Ať už to 
byla lípa u kapličky nebo mohutný dub na hrá-
zi rybníka. Ale víte, kde roste a jak je starý ten 
nejstarší strom na světě? Takový strom je starý 
neuvěřitelných 9500 let a roste ve Švédsku. Byl 
objeven zcela náhodně učitelem zeměpisu, 
který ho pojmenoval po svém psovi “Old Tjik-
ko” a  překvapivě to není žádný vzácný druh, 
ale smrk ztepilý. Smrk je vysoký pouhých 5 m 
a během svého života znovu a znovu regene-
ruje z jednoho kořenového systému. Oficiálně 
nejstarším neklonovaným stromem na  světě 
je exemplář americké borovice dlouhověké. 
Borovice je stará 4853 let a dostala jméno Me-
tuzalém. Roste v Kalifornii a kvůli její ochraně 
drží americká lesní správa přesné místo růs-
tu v  tajnosti. Unikátní jírovec pojmenovaný 

Tis Vilémovice.

“Hundred Horse” je nejen nejstarším svého 
druhu ale současně i největším stromem své-
ho druhu na světě. Roste na Sicílii, jen pár kilo-
metrů od sopečného kráteru Etny a jeho stáří 
je 4000 let. Drží navíc ohromný rekord v Gui-
nessově knize – vůbec největší obvod stro-
mu na světě 57,9 metrů. Nejstarším stromem 
v České republice a zřejmě i ve střední Evropě 
je tis rostoucí v  zámeckém parku ve  Vilémo-
vicích na Vysočině. Jeho stáří je odhadováno 

 �Antikvartet Dušana Vančury zazpívá u rozsvíceného vánočního stromu  
Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na  jindřichohradeckém náměstí 
Míru se v letošním roce uskuteční po dvoule-
té covidové přestávce v sobotu 26. listopadu 
v 18:00. Před samotným rozsvícením vánoč-
ního stromu zazní slova starosty města. Jin-
dřichohradecký probošt Ivo Prokop vánoční 
strom požehná. Slavnostní program vyvrcho-
lí koncertním vystoupením Antikvartetu 
Dušana Vančury.
Skupina založená Dušanem Vančurou v roce 
1962 a obnovená po padesáti letech nečinnos-
ti v roce 2013 v současnosti vystupuje ve slo-
žení Zuzana Vančurová, Magdalena Jung- 
wirthová, Tomáš Vávra a Jiří Mašek. Repertoár 

Strom Metuzalém.

kapely se pohybuje napříč žánry, sahá od kla-
sické čtyřhlasé sborové literatury přes lidové 
písně a  spirituály až k  soudobým skladbám 
s  texty Dušana Vančury. Dušan Vančura byl 
zakladatel a  kapelník skupiny, dlouhodobý 
člen Spirituál kvintetu, zpěvák, aranžér, kon-
trabasista a  pianista. Je autorem řady textů 
nejen pro Antikvartet a  Spirituál kvintet, ale 
také pro bratry Nedvědy, Františka Nedvěda, 
Hradišťan a další interprety.
Akci pořádá Městská kultura Jindřichův Hra-
dec ve spolupráci se společností Služby města 
Jindřichův Hradec. 

Jiří Kubát a Antikvartet Dušana Vančury

Old Tjikko - Švédsko.

na 2000 let. Dle pověsti nalezli tento tis v roce 
1210 benediktini kolonizující oblast a jako jedi-
ný z okolních stromů jej nechali růst, neboť tis 
považovali za symbol smrti.

Petra Šelepová

Hundred Horse - Sicílie.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
podzim je v  plném proudu a  Vánoce a  konec ro-
ku se blíží mílovými kroky. I v měsíci listopadu vás 
zdravím z pozice starosty, protože v době uzávěrky 
zpravodaje ještě nebylo rozhodnuto, kdo bude na-
še město vést nyní. Je po volbách a jednání o ko-
alici běží na  plné obrátky. Volbu nového vedení 
města ale oddálil návrh na neplatnost voleb, kte-
rý byl podán ke Krajskému soudu v Českých Budě-
jovicích. Soud teď musí rozhodnout, zda volby pla-
tí nebo ne a v polovině října ještě výsledek znám 
nebyl. Ať už soudní řízení a  ustavující zastupitel-
stvo dopadne jakkoli, přeji všem obyvatelům, aby 
v čele Jindřichova Hradce zasedli schopní lidé, kte-
rým na našem městě a  jeho obyvatelích opravdu 
záleží. I v tomto čase, kdy není nové vedení zvole-
no, ale pracujeme naplno. Je totiž potřeba připra-
vit návrh rozpočtu na příští rok. To je vždy náročný 
úkol, ale letos je o to těžší, že musíme počítat s ná-
růstem cen energií a  tím pádem provozních ná-
kladů. Investiční peníze příští rok půjdou zejmé-
na do  nutné modernizace čističky odpadních vod 
a  prioritou dál zůstávají opravy silnic. Uvidíme, 
kdy a  v  jaké podobě se podaří rozpočet schválit. 
Na  závěr bych vás chtěl pozvat na  slavnostní ve-
čer uspořádaný k  příležitosti předání 
ceny starosty Křišťálová růže, 
který se uskuteční 25. listopa-
du v  Kulturním domě Střelni-
ce. Vstup je zdarma, a navíc se 
můžete těšit na  hudební záži-
tek v  podání Melody 
Makers. Mějte hez-
ké podzimní dny.

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  pondělí 3. října před jednáním rady měs-
ta předal starosta Jan Mlčák pamětní medai-
le města Jindřichův Hradec bývalému řediteli 
Gymnázia Vítězslava Nováka Miloslavu Vokáčo-
vi a řediteli jindřichohradecké policie Josefu He-
šovi. Kromě stříbrné medaile dostali ocenění 
také pamětní list, dárkový koš a  nechyběl zá-
pis do  pamětní knihy města.  „Miloslavu Voká-
čovi  byla pamětní medaile udělena u  příležitosti 
70. narozenin jako výraz ocenění mimořádných 

 �Novými držiteli pamětních medailí města jsou Miloslav Vokáč a Josef Heš

Jak provést masáž srdce, co dělat při autone-
hodě nebo, jak správně ošetřit tepenné krvá-
cení. Nejen to se na školení ve čtvrtek 6. října 
v  sále Kulturního domu Střelnice učilo přes 
80 zaměstnanců města Jindřichův Hradec. Zá-
klady první pomoci je totiž důležité si pravi-
delně připomínat a také se seznámit s novými 
postupy či doporučeními zdravotníků. Školení 
pro úředníky připravil Oblastní spolek České-
ho červeného kříže Jindřichův Hradec. 

Eliška Čermáková

 � Zaměstnanci města absolvovali kurz 
první pomoci

zásluh v  oblasti středního školství, kultury a  me-
zinárodních vztahů na úrovni místní samosprávy, 
zejména města Jindřichův Hradec,“ popsal sta-
rosta Jan Mlčák.  „Plukovníku Josefu Hešovi bylo 
ocenění uděleno u  příležitosti odchodu do  civil-
ního sektoru, jako výraz ocenění mimořádných 
zásluh v  oblasti bezpečnosti, kdy významným 
způsobem přispěl k  fungování policejního sboru 
a bezpečnosti ve městě, jakož i celém regionu,“ vy-
světlil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. 

Město Jindřichův Hradec získalo hned tři první 
místa v soutěži spolku Kvalikom, který každo-
ročně hodnotí komunikaci radnic s veřejnos-
tí. Jako nejlepší v  Jihočeském kraji v  katego-
rii měst nad 10 000 obyvatel byl ohodnocen 
náš facebookový profil, web města i  Jindři-
chohradecký zpravodaj. „Sociální sítě mají vý-
hodu rychlého a prakticky bezplatného dosahu, 

 �Nejlepší facebook, web i zpravodaj.  
Jindřichův Hradec bodoval v krajském kole soutěže Kvalikom

přičemž město Jindřichův Hradec této výhody 
velmi dobře využívá ve  prospěch obyvatel. Ti 
jsou prostřednictvím Facebooku informováni 
o důležitých organizačních záležitostech, o kul-
turně-společenském životě včetně aktivit spol-
ků, sportovních klubů a  podobně. Publikovány 
jsou i  praktické informace, krizové informace, 
ale i rozličný odlehčený obsah,“ uvádí Kvalikom 
v  hodnocení. Jindřichohradecký zpravodaj 
pak je podle Kvalikomu pojat originálně a kre-
ativně. Naplňuje požadavky na  praktičnost, 
ale i edukativní a zábavní funkci, čímž je pro 
čtenáře atraktivní. „Zpravodaj hodnotíme dlou-
hodobě jako jedno z  nejkvalitnějších periodik, 
které municipality v ČR vydávají. Je na  něm vi-
dět opravdu velký kus práce, dlouhé hodiny la-
dění a důkladná práce grafika i redakce,“ dopl-
ňuje Kvalikom v hodnocení. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

V pátek 23. a v sobotu 24. září se po celé repub-
lice konaly volby do zastupitelstev obcí a měst. 
V Jindřichově Hradci lidé vybírali 27 zastupitelů 
ze třinácti kandidujících uskupení. Do zastupi-
telstva se nakonec dostalo osm stran. 
Nejvíce hlasů získalo AN0 2011 (5 mandátů), 
druzí skončili Nezávislí pro Hradec (5 mandátů), 
třetí Hradec srdcem a  rozumem (4 mandáty), 
čtvrtá ODS (3 mandáty), pátí STAN (3 mandáty), 
šestí Společně s Piráty (3 mandáty), sedmí SPD 
(2 mandáty) a osmí SNK ED a nezávislí kandidá-
ti (2 mandáty).  
Potřebnou pětiprocentní hranici nepřekročili Ji-
hočeši 2012 – Za lepší Hradec, PATRIOTI JH, Od-
povědně pro Hradec, Koalice KSČM, DOMOV 
a nejméně hlasů získala ČSSD.
Volební účast byla v Jindřichově Hradci 42,27 %.
Svolání ustavujícího zastupitelstva zkompli-
koval návrh na  neplatnost voleb a  neplatnost 

Jindřichův Hradec má nové zastupitelstvo. Nejvíc mandátů získa-
lo ANO a Nezávislí pro Hradec

volby kandidátů v  Jindřichově Hradci poda-
ný u Krajského soudu v Českých Budějovicích. 
Soud si proto v rámci řízení o návrhu na neplat-
nost voleb vyžádal od Městského úřadu Jindři-
chův Hradec volební dokumentaci. V době uzá-
věrky listopadového vydání zpravodaje nebylo 
rozhodnutí soudu známo.

Do konce října mohli lidé nominovat jakékoli 
osobnosti na cenu starosty města Křišťálová 
růže. Z návrhů pak starosta vybere oceněné 
v pěti kategoriích – věda a vzdělávání, kultu-
ra a zájmová činnost, sport, podnikání a soci-
ální služby a humanitární oblast. 
Kdo se svojí celoživotní prací nebo mimo-
řádnými činy zasloužil o  rozvoj Jindřichova 
Hradce? Jména letošních laureátů Křišťálové 
růže se dozvíme během slavnostního veče-
ra 25. listopadu od 19:00 v Kulturním domě 
Střelnice. 
O  hudební zážitek se postarají Melody Ma-
kers s  Vojtěchem Havelkou a  Rozálií Havel-
kovou. Vstup na slavnostní večer je zdarma. 

Jana Říhová

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, spo-
lečenská odpovědnost, nebo ochrana život-
ního prostředí za něco moderního a  líbivého, 
s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních le-
tech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se li-
dé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice 
nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská 
odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, 
že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně 
změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha 
místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na  svých pan-
stvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo 
zakázáno hospodařit a  obdělávat půdu. Nej-
starším chráněným územím v  Česku a  záro-
veň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žo-

Buďme zodpovědní, mysleme ekologicky

Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Cibe-
lou z.s. hledá nové domovy kočičkám, které 
byly nalezeny na území města Jindřichův Hra-
dec a místních částí. Většinou se jedná o koťa-
ta, kterých se někdo zbavil tak, že je vyhodil 

Kočky k adopci

fínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 
na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašo-
váním chráněných území, je potřeba dělat víc. 
Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit 
energie, nejen z důvodu ekonomických, ale ta-
ké proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. 
V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, bu-
dovy dostaly zateplení, řada firemních materiá-
lů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme 
jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i  města a  obce. 
Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpo-
čtů přispívají na zachování linkových autobusů 
a  vlaků, nahradily veřejné osvětlení za  úspor-
nější světla, podporují místní firmy, motivu-
jí spoluobčany k důslednému třídění odpadů. 

Recyklace může pro obce znamenat důležitou 
úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec 
předat specializované firmě, která si nechá 
za  jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr 
elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zce-
la zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a je-
jich následná recyklace se vyplácejí hned dva-
krát: umožňují totiž opětovně využít materiály 
a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získa-
né z recyklace jsou levnější než nová těžba. Na-
víc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (na-
příklad rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elek-
trozařízení pro naše město zajišťuje kolektiv-
ní systém EKOLAMP, který v  České republi-
ce vytváří hustou síť sběrných míst, zajišťuje 
přepravu sběrných nádob do recyklační firmy 
i  samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří město 
Jindřichův Hradec finanční prostředky, které 
bychom jinak museli utratit za likvidaci nebez-
pečných odpadů.

na  ulici a  nechal svému osudu. Aktuální se-
znam všech kočiček, které hledají nový domov, 
najdete na stránkách města: www.jh.cz, odbor 
správy majetku města, kočky k adopci, a dále 
na  facebookových stránkách města. Pro bliž-

ší informace je možné také zavolat na  tel. č.: 
603  219  149. Na  svůj nový domov čeká třeba 
Michaelka, kterou někdo odhodil v  papírové 
krabici v Políkně. Je čistotná, nechá se chovat 
a mazlit. Podmínkou adopce je budoucí kastra-
ce. Artuš a Alan se u nás narodili březí kočičce, 
která se po smrti majitele potulovala v ulici Pod 
Hradem. Kocouři jsou zvyklí na kočičí záchod, 
na kočičí společnost i na lidský kontakt.

Renata Severová

Kdo dostane Křišťálovou růži?
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Na snímku z října je Julinka Koubková ve Vaničko-
vém centru, kterou při „plavání“ podpořila i starší 
sestřička.

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Začátek školního roku byl ve 4. mateřské škole 
v Jindřichově Hradci zaměřen na adaptaci nově 
příchozích dětí, pro které paní učitelky připravi-
ly řadu aktivit.  
Děti si s  radostí užívaly první dny, poznáva-
ly nejbližší okolí, zvelebovaly školní zahrádku, 
hrabaly listí, plely záhonky, opékaly špekáčky, 
podílely se na podzimní výzdobě, tvořily z pří-
rodnin a na závěr navštívily výstavu ovoce a ze-
leniny ve 3. základní škole v Jindřichově Hrad-
ci, kde si mohly zasoutěžit a zúčastnit se kvízů 
týkajících se tohoto tématu. 

Podzimní měsíce ve školce

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Do 4. listopadu mohou děti doručit své výtvo-
ry do výtvarné soutěže, kterou Plavecký bazén 
Jindřichův Hradec a  Služby města Jindřichův 
Hradec vyhlásily při příležitosti výročí třinácti 
let od modernizace bazénu. 
Významný milník v historii městského zařízení, 
které se v roce 2009 rozrostlo o vyhledávanou 
relaxační část s parní kabinou a vodními atrak-
cemi, připomene bazén veřejnosti ve  čtvrtek 
17. listopadu, v den státního svátku. V 9:00 do-
jde ke slavnostnímu vyhlášení výtvarné sou-
těže a od 10:00 do 13:00 se ve vodě i na souši 
budou odehrávat hry a  soutěže pro děti. Ba-
zény zůstanou v den státního svátku otevřeny 
do 20:00. 
Ze strany rodin s malými dětmi roste s chladný-
mi dny zájem o  využívání bazénů. S  ohledem 
na intenzivní využití pro výuku předškoláků, kur-
zy kojenců a  batolat a  nejmladší sportovce je 

Bazén připomene třináct let od modernizace

konkrétně provoz dětského bazénu pro veřej-
nost v pracovních dnech omezen. Naopak bez 
omezení, a to denně od 6:30 do 21:00, je od pon-
dělí do  pátku k  dispozici relaxační bazén, kde 
rovněž najdou vyžití právě například i maminky 
s  malými dětmi. Ideální příležitostí pro návště-
vu rodin s dětmi pak představují pátky kdykoliv 
od 12:00 a víkendy, kdy má veřejnost k dispozi-
ci celý bazénový komplex včetně dětských bazé-
nů se skluzavkou. Aktuální informace o provozu 
jednotlivých bazénů najdete na: bazen.jh.cz. 
I v  listopadu pokračuje oblíbené Sobotní kou-
pání pro děti do  1 roku s  rodiči. Zájemci mo-
hou exkluzivně využívat zázemí dětských ba-
zénů před otevírací dobou, a to každou sobotu 
od 9:00 do 10:00. Ve Vaničkovém centru v sute-
rénu se pak budou odehrávat další lekce pro dě-
ti od 3 do 6 měsíců. Informace najdou zájemci 
na výše uvedených webových stránkách bazénu.

Se slábnoucími teplotami roste zájem také 
o sauny v suterénu. Ty jsou od druhé poloviny 
října otevřeny pro veřejnost každý den od 14:30 
do 21:00, a to v tradičním režimu: pondělí a stře-
da muži, úterý a čtvrtek ženy, ostatní dny sauny 
společné. Ve čtvrtek 17. listopadu, v den státní-
ho svátku, budou sauny „společné“, a to rovněž 
od 14:30 do 21:00.

Marcela Kůrková

 �ODBOR ROZVOJE

V  průběhu měsíce října 2022 začaly práce na  opravách chodníku 
ve Schwaigrově ulici. Předmětem akce je konkrétně odstranění původ-
ního povrchu, úprava podkladu, oprava (doplnění) obrubníků a vybudo-
vání nového povrchu z asfaltového betonu. Dle smlouvy o dílo by oprava 
měla skončit 11. listopadu letošního roku.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice
Náklady dle smlouvy o dílo: 3.518.395,09 Kč včetně DPH 

Karel Hron

Chodník ve Schwaigrově ulici prochází rekonstrukcí

1. třída  
Nevlídné a uplakané podzimní počasí neodra-
dilo děti od  činností ve  venkovním prostředí. 
Spadané žaludy, listí a  větvičky se proměnily 
v kouzelné houby a domečky pro skřítky. 

2. třída 
V prvních týdnech se děti ujistily, že je sice každý 
jiný a jedinečný, ale společně ve třídě tvoří doko-
nalý celek. I naše planeta Země není ve vesmíru 
jediná. Děti prozkoumávaly nekonečný vesmír 
a tajemství planet či hvězd. Jako se ve třídě vy-
tvářejí kamarádství, tak ve vesmíru vzniká mno-
ho zajímavých souhvězdí, která na noční obloze 
nabízejí nezapomenutelná představení. 

Lenka Antušková
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16. září
Samozvaný strážce veřejného pořádku (22 let), 
kterému pánbůh nenadělil víc než abúzus, a to 
nejen v podobě závislosti na alkoholu, úřadoval 
v pátek u vjezdu do pěší zóny Jarošovské ulice. 
Zde mělo premiéru divadelní představení hodné 
jeho intelektu, kterého pobral asi tak jako kofo-
la alkoholu. Hned v úvodní scéně skočil do ces-
ty řidiči oktávie, který jen tak tak zastavil, načež 
následovalo nasednutí na  kapotu stopnutého 
vozu, to vše doprovozeno vysvětlením řidiči, že 

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE
se nachází v pěší zóně, kam jet nemůže. Závěr 
představení proložil pěstním výpadem, čímž po-
mačkal řidičovy brýle. Tomu se nakonec podaři-
lo „činoherního umělce“ před příjezdem hlídky 
kolegů umravnit a předat do spárů spravedlnos-
ti. Zpovídat se bude co nevidět z přestupků pro-
ti občanskému soužití, proti majetku a také proti 
provozu na pozemních komunikacích.
18. září
Pomocnou ruku s následnou náručí díků podalo 
naše „četnictvo“ majitelce (25 let) mobilního te-
lefonu, pátrající prostřednictvím svého manžela 
po přístroji v pořizovací ceně 32.000 Kč, jenž zmi-
zel z její pozornosti, když jej v rozkvetlé sobotní 
noci půjčovala v  nálevně na  Nábřeží Ladislava 
Stehny bujaré společnosti. Díky lokalizátoru, kte-
rým iPhony disponují a  trpělivosti kolegů, kteří 
s obětavým manželem obcházeli partaj po par-

taji jeden z  domů na  sídlišti Vajgar, se podařilo 
ne právě levný přístroj ve čtyři hodiny odpoled-
ne objevit u jedné z dam z vybrané společnosti 
uvedené putiky. Dotyčná, ještě zahalena do zá-
voje probdělé noci, byla hlídkou zrovna probuze-
na a o cizím telefonu v kapse bundy údajně vů-
bec nevěděla.
20. září 
V úterý, padesát minut po hodině nočního klidu, 
zaneřádila slečna (19 let) fiakr jako feldkurát Katz, 
a protože jakkoli odmítala svou účast na potřís-
něném interiéru zánovního Passatu s  vysvětle-
ním, že už to tam bylo, když do taxíku nastoupi-
la, nevšimnuv si, že část obsahu žaludku zůstal 
i  na  jejích kalhotách, v  momentu, kdy paličatě 
odmítla své dílo uklidit, pohár trpělivosti řidiče 
přetekl a požádal o pomoc naši jednotku. Kole-
gové ve  Schwaigrově ulici provedli dechovou 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Listopadové dění v SENIOR centru

V měsíci listopadu se budeme též scházet k pra-
videlným volnočasovým aktivitám, provoz v SE-
NIOR centru bude plně zachován. Všichni příz-
nivci a zájemci jsou srdečně zváni.
Nadále budeme cvičit kondiční cvičení v kře-
sílkách (posílení prevence výskytu nemocí 
stáří), trénovat paměť (aktivita tréninku pa-
měti probíhá zábavnou formou a je sama o so-
bě motivující), učit se základům práce na PC 
a hrát společenské a deskové hry.
Program volnočasových aktivit je vyvěšen 
u vstupu do SENIOR centra. Zájemci se mohou 

dotázat nebo přihlásit na  tel. č: 702 293 088 
u Blanky Novotné.  
Kromě pravidelných aktivit přijede v  úterý 
15. listopadu 2022 od 9:00 do 11:00 do SENI-
OR centra Poradenské centrum Svazu nesly-
šících a nedoslýchavých z Tábora. Do SENIOR 
centra může přijít kdokoli, kdo potřebuje v této 
oblasti poradit (seznámit se sluchadlem, jeho 
ovládáním, jak se o sluchadlo starat, dozvědět 
se o čištění koncovek v ultrazvukové čističce či 
vyměnit hadičku k individuální tvarovce).
V pondělí 21. listopadu 2022 v 10:00 pořádá 
SENIOR centrum přednášku na téma Bylinky, 
na které vystoupí Zuzana Kořínková. Přijít může 
každý, kdo se chce o bylinkách dozvědět více. 
Přednáška se bude konat v prostorách SENIOR 
centra v Růžové ulici č. 30/II, Jindřichův Hradec.

Dále bychom vás rádi informovali o účasti SENI-
OR centra na Sportovní lize seniorů v Jindři-
chově Hradci, která se 
konala 26. října letošní-
ho roku v  Tělocvičně 
TJ Slovan. Senioři zá-
polili v pěti disciplínách, a to hod na koš, člun-
kový běh, střelba na  branku florbalovou holí, 
hod kroužkem na kužel a šipky. Všem seniorům 
se sportování v místě bydliště velmi líbilo.
Činnost SENIOR centra je podpořena z  rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpora 
služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. 
o  sociálních službách v  rámci realizace projektu 
„SENIOR centrum“.
Přejeme všem krásný podzimní čas.

Zdeňka Šindelářová

 �MAS ČESKÁ KANADA

MAS Česká Kanada o.p.s. byla založena 24. srp-
na 2012. Její území nyní tvoří 67 obcí na Jindři-
chohradecku, Dačicku, Soběslavsku a Táborsku 
rozprostírajících se na ploše 1 073 km2 a s  té-
měř 57 tisíci obyvateli. Za období svého trvání 
MAS podpořila a spolupodílela se na realizaci 
řady projektů v celkové výši téměř čtvrt miliar-
dy korun.
„V  průběhu let se jasně ukázalo, že činnost MAS 
má smysl a  MASka má své nezastupitelné mís-
to v  životě podnikatelů, neziskových organizací 
i obcí, na jejichž území působí. Kdybychom část-
ky, které do území právě díky MASce přišly, sečet-
li, tak je to více než 210 milionů korun. Tyto peníze 
byly následně rozděleny na více než 200 projektů. 
I když ne všechno bylo vždy růžové a bezproblé-
mové, tak se ukazuje, že působení MAS Česká Ka-
nada je rozhodně přínosné pro ty, co jsou aktivní 
a snaží se rozvíjet svoji činnost,“ zdůraznil před-

Místní akční skupina Česká Kanada pomáhá obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím už deset let

seda Správní rady MAS Česká Kanada a staros-
ta Dačic Karel Macků.
Místní akční skupina vyhlašuje dotační výzvy 
pro obce, podnikatele, zemědělce a neziskové 
organizace z Integrovaného regionálního ope-
račního programu, z  Programu rozvoje ven-

kova či Operačního programu Zaměstnanost. 
MAS ale také realizuje řadu projektů na rozvoj 
vzdělávání v regionu. Například bezplatně po-
máhá mateřským a základním školám s admi-
nistrací projektů tzv. šablon, realizuje projek-
ty místních akčních plánů rozvoje vzdělávání 
na  Jindřichohradecku a  Dačicku a  podporuje 
organizace v neformálním vzdělávání. 
MAS se mimo jiné zapojila i  do  přeshraniční 
spolupráce v rámci Fondu malých projektů (IN-
TERREG) a  spolupracuje s  Jihočeským krajem 
na  aktivitách zaměřených na  boj proti suchu, 
s destinačním managementem či Fakultou ma-
nagementu VŠE v Jindřichově Hradci. Propoju-
je také aktivní lidi, spolky či podniky.
Ředitelka MAS Česká Kanada Vilma Szutová 
uvedla: „Doufám, že MAS Česká Kanada bude mít 
i v příštích letech možnost nadále přinášet (nejen) 
finanční podporu našemu regionu. Přeji si, aby li-
dé žĳící v  našem území měli stále větší možnost 
rozhodovat o tom, co, kdy a jakým způsobem bu-
deme moci podpořit“. 

Vilma Szutová
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POLICIE ČR

Ve dnech 13.–15. září 2022 se v Ústeckém kra-
ji konalo Policejní mistrovství České republiky 
ve  víceboji. Mistrovství se zúčastnilo celkem 
26 policistů z celé České republiky. Muži záko-
na soutěžili ve  čtyřech disciplínách, které úz-
ce souvisí nebo mohou souviset s  jejich kaž- 
dodenní činností při výkonu služby. První dis-
ciplínou byla střelecká zdatnost, následovala 
překážková dráha. I  přesto, že bylo pouhých 
14 °C, proběhla disciplína v  záchraně tonou-
cího z rybníka, kdy policisté byli ve služebním 
stejnokroji. Poslední disciplínou byl i policejní 
cross, tedy běh terénem na trase dlouhé 5 km, 
kterou policisté museli zdolat rovněž ve  slu-
žebním stejnokroji, a  navíc museli mít opa-
sek se zbraní. Z tohoto náročného mistrovství 
si ve věkové kategorii muži nad 45 let přivezl 
krásné druhé místo David Hrádek, který slouží 
na obvodním oddělení v Nové Bystřici.

 �Policistům z Územního odboru Jindřichův Hradec se dařilo v celorepublikových soutěžích
Dne 15. září 2022 se v Plzni konala celorepub-
liková soutěž celkem 29 dopravních policistů 
z celé České republiky. Soutěž se skládala z te-
oretické a praktické části. V teoretické části mu-
seli policisté předvést znalost pravidel silniční-
ho provozu a také odbornou znalost právních 
předpisů. Praktická část zahrnovala řízení ruš-
né křižovatky v Plzni po dobu 5 minut a jízdu 
zručnosti. V této soutěži se umístil na krásném 

třetím místě policista z Dopravního inspekto-
rátu Jindřichův Hradec Petr Šimic.
Všichni zúčastnění policisté si zaslouží uznání 
za své dovednosti a odvahu. Krajský ředitel po-
licie Jihočeského kraje 3. října 2022 při složení 
služebního slibu nově nastupujících policistů 
slavnostně ocenil kázeňskou odměnou jak Da-
vida Hrádka, tak i Petra Šimice.

Věra Mžiková

zkoušku s výsledkem 1,32 ‰ a dívčinu, která na-
konec „odběhla“ pro čistící prostředky a „tapecí-
runk“ očistila, poučili o  přestupku proti občan-
skému soužití, který byl v  následujících dnech 
vyřešen malým pokutovým napomenutím.
26. září 
Na  zemi, v  poloze hibernujícího ježka, nalezla 
v pondělí hlídka kolegů čtvrt hodiny před půlno-
cí v Belgické ulici místního pobertu (58 let), který 
po překonání oplocení zahrady přiléhající k do-
mu vnikl do zahradního domku, kde podle vý-
povědi svědka, který počínání „nezvaného hos-
ta“ sledoval, patrně něco hledal, což usoudil ze 
zvuků, které z  objektu vycházely. Nenechavec 
a recidivista v jedné osobě, kterému se s klesající 
venkovní teplotou nejspíš stýská po útulném po-
kojíčku nápravného zařízení, byl z domku a za-
hrady vyveden a  předán pod mateřská křídla 
již přítomné hlídce obvodního oddělení Policie 
České republiky pro důvodné podezření hned ze 
dvou trestných činů.  

Petr Čermák

Dne 6. října 2022 uspořádalo vedení jindři-
chohradecké policie společenský večer pro 
bývalé kolegy a bývalé zaměstnance. Setká-
ní se konalo v  restauraci Střelnice. Vedoucí 
územního odboru Josef Heš seznámil bývalé 
kolegy s vývojem bezpečnostní situace a kri-
minality na Jindřichohradecku. Představil no-
vé vedoucí jednotlivých obvodních oddělení 
včetně vedoucího dopravní policie a  oddě-
lení obecné a hospodářské kriminality. Spo-
lečenského večera se zúčastnilo 44 policistů 
i občanských zaměstnanců. Nejstarší z nich, 
Zdeněk Roubal, oslavil v letošním roce krás-
ných 85 let.  

 �Setkání s bývalými kolegy

Na snímku jsou Zdeněk Melichar (zástupce ředitele Územního odboru), Josef Vospěl, František Kovář, Milan 
Moudrý, František Kovář, Radko Pěchota, Jaroslav Prágr, Karel Štrobl a Josef Heš (vedoucí územního odboru).

LISTOPAD 2022 |  7www.jh.cz



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 9. 2022 do 11. 10. 2022 nás opustili: 

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Milan VOCÍLKA Horní Radouň 18. 9. 1946 14. 9. 2022
Marcela HRÁDKOVÁ Jindřichův Hradec 25. 5. 1957 14. 9. 2022
Antonín BEDNÁŘ Jindřichův Hradec 7. 12. 1938 15. 9. 2022
Jaroslava BASTLOVÁ Jindřichův Hradec 15. 4. 1939 16. 9. 2022
Alena STRAKOVÁ Dolní Radouň 1. 11. 1953 17. 9. 2022
Miloslav ŠTĚPÁNEK Dobrá Voda 22. 8. 1942 17. 9. 2022
Ludmila PELEŠKOVÁ Jindřichův Hradec 23. 8. 1947 19. 9. 2022
Antonín PŘÍLEPEK Jindřichův Hradec 17. 7. 1941 19. 9. 2022
František SVITÁK Jindřichův Hradec 12. 3. 1941 20. 9. 2022
Dana NĚMCOVÁ Studená 20. 10. 1960 23. 9. 2022
Marie SMRČKOVÁ Roseč 14. 1. 1951 23. 9. 2022
Marek MAZEHO Jindřichův Hradec 24. 10. 1970 23. 9. 2022
Marie ZIKOVA Kunžak 29. 9. 1931 23. 9. 2022
Marie HUSOVÁ Jindřichův Hradec 16. 10. 1925 25. 9. 2022
Miloslav PRŮCHA Jindřichův Hradec 26. 5. 1937 26. 9. 2022
Olga SKŘIVANOVÁ Jindřichův Hradec 27. 5. 1934 26. 9. 2022
Irena VESELÁ Kostelní Radouň 3. 5. 1939 27. 9. 2022
Ing. Josef SVOBODA Kardašova Řečice 29. 10. 1939 28. 9. 2022
Alena CHOCHOLÁČOVÁ Nová Včelnice 7. 1. 1955 28. 9. 2022

Marie KRÁLOVÁ Příbraz 3. 1. 1928 28. 9. 2022
Jaroslav VOPRAVIL Jindřichův Hradec 3. 6. 1956 28. 9. 2022
Boleslav TOMŠÍK Višňová 1. 4. 1946 29. 9. 2022
Anna SNOVICKÁ Slavonice 22. 5. 1940 29. 9. 2022
Zdeněk DVOŘÁK Jindřichův Hradec 8. 11. 1951 30. 9. 2022
Václav BABOUČEK Jindřichův Hradec 31. 3. 1947 1. 10. 2022
Marie BROŽKOVÁ Jindřichův Hradec 27. 9. 1930 1. 10. 2022
František KRUPICA Jindřichův Hradec 23. 7. 1931 2. 10. 2022
Alena LÁFOVÁ Blažejov 13. 10. 1952 2. 10. 2022
Ladislav ŠTEFLÍČEK Nová Bystřice 31. 5. 1935 4. 10. 2022
Luděk ŠTĚPANÍK Jaroslavice 3. 8. 1968 4. 10. 2022
Jiří MAREŠ Jindřichův Hradec 29. 1. 1944 5. 10. 2022
Josef VALENA Plavsko 14. 11. 1949 5. 10. 2022
Jaromír TŮMA Jindřichův Hradec 19. 5. 1951 6. 10. 2022
Pavel CICHRA Mnich 29. 6. 1941 6. 10. 2022
Josef ŠENKÝŘ-MEDEK Jindřichův Hradec 7. 2. 1954 7. 10. 2022
Irena KULOVANÁ Jarošov nad Nežárkou 13. 4. 1965 7. 10. 2022
Antonín NAJML Dobrá Voda 22. 1. 1957 10. 10. 2022
Jaroslav BUCHNER Vícemil 2. 4. 1938 10. 10. 2022
Bohumil VAINER Deštná 31. 12. 1947 10. 10. 2022
Ing. Jaroslav KOVAŘÍK Bílá 13. 1. 1947 10. 10. 2022
RSDr. Jiří RÝPAR Jarošov nad Nežárkou 7. 4. 1949 11. 10. 2022
Věra VOJTOVÁ Nová Včelnice 8. 10. 1943 11. 10. 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“ foto-
grafií z našeho Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni. Město nad Vajgarem najdete na dal-
ších 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 nasdílí-
me a třeba se příští měsíc objeví i v Jindřichohradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Tomáš Raba @tomasrabaMichal Žoudlík @michalzoudlik

Karolína Číhalová @cihinka
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17. listopadu 1922
Naši v Bratislavě
Jest pro město naše potěšitelným 
zjevem, že Jindřichohradečáci, ať 
je zavane vítr kamkoli, všude k so-
bě lnou a se vyhledávají. K četným 
„Bajgarům“, založeným po  vlasti, 

přibyl letos i  Bajgar Bratislavský. 
I tam se poznalo na 70 dam a pá-
nů, buď absolventů gymnasia jin-
dřichohradeckého nebo těch, kte-
ří kdysi zde působili, a  kteří vždy 
rádi vzpomínají milého města nad 
Nežárkou. Vždy za 14 dní sejde se 
jich mocný kruh zatímně v plzeň-
ské restauraci Lerchnerově, kde 
baví se nejen družným přátelským 
hovorem, ale i vytříbeným progra-
mem hudebním a zpěvním. Purk-
mistrem zvolen p.  JUDr. Emanuel 
Naxera, který už potřebný talent 
má v  krvi po  tatíčkovi slavné pa-
měti.
Cirkus Kludský
zakončil v pondělí odpoledne řa-
du svých zdařilých představení 
a odejel do Tábora. Produkce jeho 

K  pětasedmdesátinám slavné básnířky 
Elišky Krásnohorské
… Vždyť vzdělaná žena, kterou 
zvolil si muž za družku na životní 
pouti, dovede ozlatiti muži dny ži-
vota, ona jest pravým pokladem, 
sdružuje-li opravdové vzdělání 
s ušlechtilostí a něhou srdce. A ta-
kových žen máme dnes, dík zá-
sluhám veliké básnířky a  národní 
pracovnice, celé řady! Vzdávám 
proto jménem všech, kdož do-
vedou oceniti význam ženského 
vzdělání a  váží si vzdělaných žen 
a dívek veliké kněžně českého Par-
nasu, nejhlubší díky.

Návštěva hřbitovů
byla v  den Všech svatých za  pa-
nující pěkné pohody velice četná; 
včera nastalé deštivé počasí neva-
dilo tomu, by hojní návštěvníci ne-
vyhledali toho dne místa, kde jich 
nejmilejší klidně spí.

Krematorium
Členové spolku a  jimi uvedení 
hosté, všechny přátele kremač-
ní myšlenky zvou ke  schůzce tu-
to sobotu o půl 8 v hotelu Kasper 
za účelem poznání se a k vzájem-
né výměně myšlenek. Nechť roz-
šíříme obzor a pojetí pro tuto my-
šlenku, jež již před tisíci léty byla 
známou a běžnou všem.

3. listopadu 1922
Vlasteneckému občanstvu Jindřichohra-
deckému!
Sotva se vrátili vojíni našeho kra-
je z  útrap válečných, scházejí se 
k  poradám, jakým nejvhodněj-
ším způsobem by projevili radost 

z  dosažení svobody a  s  nadše-
ním chápou se myšlenky postaviti 
v Jindřichově Hradci pomník Mist-
ru Janu Husovi… Dílo spěje k pro-
vedení a v těchto dnech přivezen 
již balvan, z  něhož bude pomník 
vytesán. K uskutečnění celého díla 
jest zapotřebí ještě značného ob-
nosu, a proto obrací se podepsa-
né komité na veškeré uvědomělé 
vrstvy Jindřichohradecké, by svý-
mi příspěvky dokončení pomní-
ku umožnily. Za tím účelem bude 
se konati ve dnech 5. -12. listopa-
du sbírka po domech. Pomník ten 
bude nejen ozdobou města na-
šeho, ale i  hlásati bude českost 
města, jež leží na rozhraní národ-
nostním, v čemž právě spočívá vý-
znam a důležitost jeho.

První listopadové číslo týdeníku Ohlas od Nežárky bylo v roce 1922 zasvěceno vznešeným vlasteneckým zájmům. 
Na titulním listu začínal obsáhlý oslavný příspěvek k 75. narozeninám Elišky Krásnohorské. Slavné spisovatelce, 
která obdržela při příležitosti svých narozenin jako první žena titul čestného doktora na Karlově univerzitě, byla 
věnována i řada stran týdeníku v nadcházejících listopadových číslech a několik slavnostních večerů uspořáda-

ných ve městě zdejšími spolky a institucemi. Druhou významnou vlasteneckou zprávu přinesl 3. listopadu výbor pro postavení Husova pomníku v Jin-
dřichově Hradci, který obsáhle informoval o přivezení kamenu, z něhož bude pomník zhotoven, a vyhlášení další finanční sbírky v nadcházejícím týd-
nu. Výsledkům této sbírky i jistým potížím sochaře Duška s dopravou kamene o váze 130 metrických centů z nádraží na určené místo informovala také 
následující čísla týdeníku.  

POHLEDY DO HISTORIE

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

v aréně, která pojme na 4000 divá-
ků, byly slušně navštíveny a  jed-
notlivé výkony provázeny hojným 
potleskem. 
Upozornění
Anna Miklová, do  Neudeku pří-
slušná, o níž je známo, že se prá-
ci vyhýbá, říká, jak se dovídám, že 
je s mou rodinou v příbuzenstvu. 
Prohlašuji, že jmenovaná není ani 
vzdálená příbuzná, že má rodina 
s ní nic společného nemá a proto 
prosím, by táž podporována ne-
byla, neb zaslouží povšimnutí po-
licie a  četnictva. Jos. Krátký, po-
mocník kamn. 
24. listopadu 1922
Jobova zvěst pro punčocháře
tj. pro ty, kteří nové korunové min-
ce a nikláky v punčochách schová-
ny mají. Ministr financí, který vše 
prokoukl, oznámil, že nové 1 Kč 
stáhne a  nahradí je opět jinými, 
na nich se už pracuje. Proto rychle 
z punčoch ven!

Změna názvu stanice
Dosavadní název stanice Cmunt 
mění se s platností od 1. prosince 
1922 na České Velenice.
--------------------------------------------
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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Krafferova zahrada navázala v  letošním roce 
spolupráci s  rakouským spolkem pro podpo-
ru biologických, ekologických a sociálních ini-
ciativ Ökokreis, který sídlí v  dolnorakouském 
Ottensteinu. V rámci programu INTERREG V-A 
Rakousko-Česká republika, který podporuje 
spolupráci Jihočeského kraje se zeměmi Hor-
ní Rakousko a  Dolní Rakousko, byl realizován 
projekt „Po  stopách zahradníka Jana Antona 
Zinnera“.
Jan Anton Zinner byl autorem původní ba-
rokní podoby Krafferovy zahrady a  jeho díla 
jsou zachována jak v  jižní části České repub-
liky, tak v  oblasti Dolního Rakouska. Součástí 
bylo několik společných aktivit. Na  jaře jsme 
vysadili v  Krafferově zahradě letničkový zá-
hon podle dobových barokních vzorů. Kole-

gové z Ökokreisu nás navštívili také při Víken-
du otevřených zahrad a putování po stopách 
zahradníka Zinnera bylo zakončeno zářijovou 

expedicí do několika z jeho zahrad. Nejzajíma-
vější z nich je nepochybně zahrada rakouské-
ho sídla Schloss Hof, která během několika po-
sledních let prochází nákladnou rekonstrukcí. 
Z českých zahrad jsme navštívili například areál 
zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kterému 
se také říká české Versailles. Ten nás ohromil 

nejen svojí velikostí, ale i nadšením, se kterým 
o něj zaměstnanci zámku pečují. 
Výsledkem přeshraničního projektu jsou také 
tištěné materiály v česko-německém provede-
ní, které budou zdarma k dispozici v informač-
ním centru. A jako třešnička na dortu vznikl do-
kumentární film o osudech Krafferovy zahrady 
zaměřený především na její novodobou histo-
rii a  změny, které se v  ní odehrály v  průběhu 
20. století.
Díky našim zahraničním partnerům z Ökokrei-
su, jsme začali zkoušet některé zatím nepouží-
vané postupy péče o přírodní zahradu, protože 
jejich organizace má certifikovanou ukázkovou 
přírodní zahradu a v tomto ohledu jsou mno-
hem dál než my.

Michaela Zudová

 �Krafferova zahrada spolupracuje s rakouskými partnery

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

V neděli 18. září 2022 v 17:00 se v Jindřichově 
Hradci v Rytířském sále Státního hradu a zám-
ku Jindřichův Hradec uskutečnil Benefiční kon-
cert Česko-rakouského orchestru J. Hradec 
– Gmünd pro Žanetku a Toníčka v  rámci spo-
lupráce s Nadací ADRA ČR a Společností přátel 
Základní umělecké školy V. Nováka v Jindřicho-
vě Hradci. 
Finanční výtěžek akce v  celkové výši 
32.490 Kč pomůže vážně nemocným dětem, 
jedenáctileté Žanetce Hruškové a  čtyřleté-
mu Toníčkovi Pressovi. Více informací najdete 
na stránkách: www.nadace-adra.cz.

 �Benefiční koncert pro Žanetku a Toníčka se vydařil
Chtěli bychom tímto co nejsrdečněji poděkovat 
všem milým dárcům, hudebníkům, spoluorga-
nizátorům, podporovatelům, médiím a  všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na podpo-
ru této akce.
Velké díky putují také celému orchestru a jeho 
vedoucímu Miroslavu Chytkovi, Iloně Průšové, 
rodině Kainz, kantorům, překladatelce Jitce Rů-
žičkové a též Základní umělecké škole Vítězsla-
va Nováka v Jindřichově Hradci.
Na benefičním koncertu zazněla díla G. Bizeta, 
A. Stamice, A. Vivaldiho, F. Seitze, F. Liszta a dal-
ších hudebních skladatelů. Hudebníci předved-

li skvělé výkony, hráli překrásně a s otevřeným 
srdcem.
Byla to výborná kulturní, charitativní i společen-
ská akce. Přeji vám všem krásný podzim, pevné 
zdraví, hodně pokoje a hezkých zážitků.
Za ADRU a všechny organizátory akce

Jana Vojáčková
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Snímek Jedna země, jeden domov předsta-
vuje krajinu českorakouského pohraničí a  její 
výjimečnou atmosféru. Divák se v něm sezná-
mí s územím nacházejícím se po obou stranách 
státní hranice – od Dešné ležící v  jihovýchod-
ní části okresu Jindřichův Hradec, přes Českou 
Kanadu, oblast severního Waldviertelu,  Vito-
razsko až po Novohradské hory.
Film o délce 27 minut vznikl ve spolupráci s ob-
cemi celého regionu na české i rakouské stra-
ně a  svým příjemným a  laskavým hlasem jej 
doprovodila herečka Veronika Khek Kubařo-
vá. Za  kamerou se střídali Christian Pfabigan 
(AUT), Ondřej Pumpr a Petr Miloš (CZ) a režie se 
ujal Petr Pokovba.
Premiéra filmu Jedna země, jeden domov 
se uskuteční v  pondělí 14. listopadu 2022 
od  19:00 v  kině Střelnice v  Jindřichově 
Hradci. Vstupné je dobrovolné.

Ještě předtím jste ale všichni srdečně zváni 
do  jindřichohradeckého YMCA centra, které 
každý 1. čtvrtek v měsíci hostí Cestovatelské ve-
čery – povídání z cest s promítáním fotek či videí.
Ve  čtvrtek 3. listopadu od  19:00 bude hos-
tem právě režisér filmu „Jedna země, jeden do-
mov“ Petr Pokovba. Vezme vás do  kraje pod 

Vysokým kamenem, do krajiny Novobystřické 
vrchoviny.
YMCA centrum se nachází na  sídlišti Vajgar, 
v areálu 5. základní školy, vchod je od Trojstře-
diska.
Těšíme se na milé setkání s vámi.

Petr Pokovba, Hana Nosková

 � Film Česká Kanada vypravuje se dočkal volného pokračování

S  historikem, spisovatelem, záhadologem 
a scenáristou Arnoštem Vašíčkem o sobě víme 
již řadu let. Spojuje nás zájem o jedinečnou at-
mosféru, kouzlo a záhady interiéru kostela sv. 
Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Z toho dů-
vodu jsme se setkali při natáčení prvního dílu 
Českého tajemna: Největší záhada templářů, 
který odvysílala České televize v  únoru 2020. 
K  našemu dalšímu setkání došlo v  červnu le-
tošního roku. Vznikla při něm myšlenka uspo-
řádat přímo v kostele sv. Jana Křtitele společ-
nou přednášku. Konala se 22. září a  návštěva 
téměř dvou set posluchačů potvrdila, že záha-
dy a historie lidi stále zajímají. 
Těmito řádky chci Arnoštu Vašíčkovi poděko-
vat za  jeho výrazný podíl na  našem společ-
ném představení řádu německých rytířů a je-
jich působení na  Jindřichohradecku. Arnošt 
následně pohovořil o templářích od jejich za-
ložení až po  násilný zánik řádu na  počátku 

14. století, včetně několika tajemných příběhů 
s nimi spojených. Historické kostýmy obou řá-

 � Záhadolog Arnošt Vašíček nadchnul jindřichohradecké publikum

Do posledního místa zaplněný kostel sv. Jana Křti-
tele přivítal v podvečer 22. září 2022 autora knihy 
„Krev démona“ Arnošta Vašíčka.

Už jste byli někdy pacientem? Vzpomínáte 
na  prostředí nemocnice a  službu personálu? 
Máte charisma, jste komunikativní a empatič-
tí? Jste ochotni darovat alespoň jednu hodinu 

týdně dobrovolnické službě? Pokud ano, rádi 
vás přivítáme v našich řadách. Proškolíme vás 
a pomůžeme vám. Stačí napsat nebo zavolat 
a domluvit si první setkání se školitelem a ko-

ordinátorem dobrovolnické služby Nemocnice 
Jindřichův Hradec na e-mailu: kraus@nemjh.cz 
nebo na tel. č.: 737 314 457.

Benjamin Kraus

 � Jindřichohradecká nemocnice přivítá pomoc dobrovolníků

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka v Jind- 
řichově Hradci ve spolupráci s oddělením popu-
lární hudby Pražské konzervatoře pořádá 1. roč-
ník soutěžní přehlídky populárního zpěvu 
ZUŠ. V sobotu 5. listopadu v sále Kulturního 
domu Střelnice svoje pěvecké výkony porovná 
několik desítek žáků ze základních uměleckých 
škol nejen z  Jihočeského kraje. Přehlídka je za-
měřena na moderní populární hudbu (pop, folk, 
country, jazz, muzikál, soul, rock, šanson a další).

Každý ze soutěžících zazpívá jednu českou pí-
seň a  jednu píseň v  libovolném cizím jazy-
ce. Výkony bude hodnotit porota složená ze 
tří pedagogů populárního zpěvu, kteří budou 
především posuzovat momentální výkon sou-
těžícího, jeho pěveckou techniku, celkovou 
muzikálnost, osobitost, stylovost interpretace 
a  hudební vyspělost přiměřenou dané věko-
vé kategorii. Výsledkem bude udělení zlatého, 
stříbrného či bronzového pásma.

Srdečně zveme všechny příznivce pěveckých 
soutěží, aby si přišli poslechnout a  podpořit 
mladé talentované zpěváky a  zpěvačky. Za-
stoupení bude mít i  jindřichohradecká ZUŠ. 
Předpokládaný začátek je v 11:00. 
Odezva fandícího, a věříme, že i nadšeného pu-
blika je pro začínající, právě vycházející hvěz-
dičky nejkrásnější odměnou.
Těšíme se na vás.

Hana Stráníková

 �Kulturním domem Střelnice bude znít populární zpěv

dů, přibližující tuto dobu, nám pro přednášku 
připravili moji kolegové z muzea Jana a Tomáš 
Fedrovi, ozvučení a prezentaci obrázků zajistili 
Jan Svobodný a Václav Vokáč. Akci uspořádalo 
Muzeum Jindřichohradecka, které tak chtělo 
nechat návštěvníky nahlédnout do časů dáv-
no minulých, týkajících se nejstarších dějin na-
šeho města. 
Již nyní vám mohu slíbit, že přednáška „Krev 
démona“ bude mít volné pokračování. Po do-
hodě s  Arnoštem Vašíčkem připravujeme 
na září 2023 opětovné setkání v kostele sv. Ja-
na Křtitele. Tentokrát s  povídáním mimo jiné 
o  Vítkově hrádku u  Blažejova, sídle templářů 
poblíž Lodhéřova a  několika dalších středo-
věkých tajemných zajímavostech z okolí Jind-
řichova Hradce. Zároveň zde A. Vašíček před-
staví svoji nejnovější knihu, která mu vyjde 
v průběhu příštího roku. 

Vladislav Burian
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Motto: “Člověku, který ze sebe smetl prach a  úlomky života, zbyla 
jedna jasná a nesmlouvavá otázka: Bylo to dobré, nebo to bylo zlé? 
Konal jsem dobře – nebo špatně?“   

(John Steinbeck)

Listopadové dny nás vedou k  zamyšlení a  vzpomínání. Většinou již 
máme nakoupeny věnečky, svíčky, ozdobena pietní místa, na která si 
chodíme povídat se svými drahými. Jan Skácel v  jedné své básni pí-
še: „Stále jsou naši mrtví s námi a nikdy nebýváme sami. Tváře jakoby vy-
mazané, a přece jen je poznáváme…“  Když jsem tyto verše zhudebně-
né Jiřím Pavlicou slyšela poprvé, překvapily mě. A  přemýšlela jsem, 
kolik je v  nich pravdy. Najed-
nou jsem zjistila, že nemine je-
diný den, kdy bych si alespoň 
krátce nevzpomněla na  své-
ho tatínka. Nyní již s  klidnou 
vděčností, bez bolesti ze ztrá-
ty. Začala jsem odkrývat vrst-
vy pravdivosti i v dalších živo-
tech. A  uvědomila jsem si, že 
každé úterý, když s klienty zpí-
váme, zazní prosba, abychom zazpívali písničky, které měli rádi naši ze-
snulí kamarádi. A tak zní píseň Montgomery a za ní putují vzpomínky 
na Milánka. Pak prosíme „Veď mě dál, cesto má“, kterou měl rád nedáv-
no odešlý dědeček klienta Petra. A za ní následuje „Od pohádky klíček 
mám“. Tu zase milovala Hanička. Brzy budeme vzpomínat – bude první 
výročí jejího odchodu. Je s námi v dílně její rozesmátá fotka s kyticí le-
vandule – tu uměla sbírat, vázat do kytiček i drhnout do voňavých pol-
štářků. Někde poblíž stojí košík, který upletla. A stěnu obýváku zdobí 
obrázek kočičky, který malovala.  Je tady s námi. Drobné doteky její tvo-
řivosti nás hladí. Máme rádi vzpomínky na společné chvíle s ní. Pomalu 
odplouvá šok a bolest z nečekaného odchodu. Pomalu se v nás zabyd- 
luje vděčnost. Myšlenky na chvíle zalité sluncem. A humor nad chví-
lemi, které sluncem zalité nebyly. Každý z nás má své slunné i stinné 
stránky. Ale jak pomalu jeho dny odplouvají do historie, na otázku, zda 
to bylo dobré, či zlé, připlouvají do vzpomínek ty dobré chvíle. A za ni-
mi písničky, které nám pomáhají překlenout ztráty.
Kéž by za každým z nás zbylo více těch dobrých vzpomínek v myslích 
lidí, se kterými se setkáváme. Možná i toto je poselství svíček a věnečků 
tolik frekventovaných v době dušičkové.

Drahomíra Blažková

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

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) 

Mikinka
kočka, narozena 5/2022, budou-
cí kastrace je podmínkou adopce 
Mikinka byla hodně bojác-
ná, sekala a vrčela na nás, nic-
méně nyní už se hezky maz-
lí, přede u toho, a dokonce už 
začala člověka i  sama aktivně 
vyhledávat. Je čistotná a zvyklá 
na ostatní kočičky.
Kontakt - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Libuška
kočka, starší, kastrovaná
Libuška je hodná kočka, i když 
se trochu leká, ale to vzhledem 
k její slepotě není nic překvapi-
vého. Veškeré veterinární úko-
ny zvládá bez problémů. Při 
sérii vyšetření se jí měřil i krev-
ní tlak (vzhledem k  její slepo-
tě) a zjistilo se, že ho má vyšší, 
takže bere 1x denně léky, které 
tento problém řeší. Jejich podávání zvládá bez potíží.
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

 �VZPOMÍNÁNÍ

Prožívejme své dny s radostí, ať jsou i naše vzpomínky plné světla.
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 � Z historie vzdělávání v Jindřichově Hradci

Třetí část našeho seriálu o historii vzdělávání v Jind- 
řichově Hradci přibližuje téma jezuitského gymná-
zia v rámci výstavy „Žádný učený z nebe nespadl“, 
která je ke zhlédnutí v prostorách knihovny Fakul-
ty managementu VŠE v  jejích provozních hodi-
nách, více: fm.vse.cz/oddeleni/knihovna/. Na  vý-
stavu jste srdečně zváni. 
S příchodem jezuitů do Jindřichova Hradce se 
změnila i situace ve školství. Bezesporu nejvý-
znamnější školou bylo v  této době jezuitské 
gymnázium, založené Adamem II. z  Hradce 
zakládací listinou z  20. ledna 1594. Na  vlast-
ní budovu školy, jejíž základní kámen byl po-
ložen 4. července 1595, se s výukou nečekalo. 
Provizorně v soukromém domě začalo vyučo-
vání již v srpnu téhož roku. Prvním prefektem 
v  čele gymnázia byl Mikuláš Pistorius. Vyučo-
vacím jazykem byla latina, učilo se ve dvou tří-
dách. V konečné podobě mělo gymnázium pět 
tříd, které se dělily na gramatické a humanistic-
ké. Součástí byla i přípravka – parva, jež se dě-

Učení není vždy jen mučení… 

lila na oddělení nižší (žáci „minimi“) a vyšší (žá-
ci „minores“). Učilo se denně pět vyučovacích 
hodin, v  sobotu se opakovala látka probraná 
v příslušném týdnu. Prázdniny byly v délce jed-
noho měsíce pro nejvyšší třídu, předposlední 
třída měla volné tři týdny a  ostatní pouze je-
den týden. Pro chudé studenty byl roku 1598 
jezuity založen i  seminář. V  letech 1606–1608 
došlo za přispění Kateřiny z Montfortu, vdovy 
po Adamovi II. z Hradce, k výstavbě nové bu-
dovy semináře (dnešní Muzeum Jindřichohra-
decka na  Balbínově náměstí). Život gymnázia 
provázely časy dobré i zlé. Výuka byla několi-
krát přerušena, ať již z důvodu epidemie moru 
(1597, 1613), požáru (1615, 1638) nebo vyhnání 
jezuitů (1618). Několikeré přerušení výuky ná-
sledovalo v době třicetileté války, ale právě ta-
to doba nakonec přinesla zdejšímu gymnáziu 
i  jedno poměrně velké pozitivum. Během vá-
lek do města přicházeli studenti z  jiných škol, 
aby zde dokončili svá studia. V  roce 1634 tak 

přišlo dostudovat 100 studentů z  Prahy. S  je-
jich příchodem byla nově zřízena výuka filozo-
fie. Hradecké gymnázium se stalo vyhlášeným 
ústavem, na který přicházelo studovat i mnoho 
žáků ze zahraničí. Studoval zde například Fran-
tišek Leopold Jiří Rákóczi. Období největšího 
rozkvětu zažívalo gymnázium v  letech 1655-
1661 za působení prefekta Bohuslava Balbína. 
Jak se dočteme v kronice jezuitské koleje, stu-
denti gymnázia často hrávali divadelní předsta-
vení, ať již při různých výročích nebo význam-
ných návštěvách města. Škola prosperovala až 
do roku 1773, kdy byl zrušen jezuitský řád a tím 
i  jezuitská kolej. Tehdy zde působilo 15 kněží, 
4 magistři scholastici a  7 laiků, studovalo zde 
235 žáků a 73 seminaristů. Přes protesty a po-
kusy o udržení školy bylo po 183 letech vyučo-
vání 1. října 1778 ukončeno. Seminární budovu 
dostala k užívání německá hlavní škola, budo-
va koleje byla přeměněna na vojenská kasárna.

Hana Pelcová

Jáchym Oldřich z Hradce na Hradci a Telči doplňuje zakládací listinu pro hra-
deckou kolej a školy, vydanou jeho otcem Adamem z Hradce (1599).

Budova bývalého jezuitského gymnázia a semináře (vpravo od kostela).

Hlavonožec, jedna z mnoha tajemných příšerek vy-
obrazených v  ostění oken sv. Jana Křtitele v  Jindři-
chově Hradci.

Muzeum Jindřichohradecka připravuje jako kaž-
dý rok po skončení letní turistické sezóny advent-
ní Toulky nočním kostelem sv. Jana Křtitele a při-
lehlým minoritským klášterem. Výkladu se ujme 
dlouholetý archeolog a nyní historik muzea Vla-
dislav Burian.     
Návštěvníci se během přibližně dvou hodin do-
zvědí mnohé zajímavosti o kostele, např. proč je 
„křivý“, proč jsou některé postavy apoštolů na-
malovaných na  zdech bez hlav, z  jakého důvo-
du se vyobrazení nestvůrek a  příšerek nachá-
zí v  ostění gotických oken či zda jsou nástěnné 
malby v  triumfálním oblouku kostela skutečně 
tajemným vzkazem templářů z dávných dob.  
Třešničkou na  dortu je zpřístupnění půdy kos-
tela sv. Jana Křtitele. Vstup umožňuje dřevěné 
schodiště a  lze se tak bezpečně dostat do míst, 
odkud je dobře patrný revers kleneb kostela nad 
presbytářem a hlavní lodí kostela i další stavební 

 �Kostel sv. Jana Křtitele nabídne adventní toulky
prvky této perly jihočeské církevní gotiky. Neza-
pomenutelným je dozajista výhled z jedné z vě-
ží kostela na měsíčním svitem ozářený umělý os-
trůvek uprostřed rybníka Vajgar. Byl vybudován 
v roce 1860 z podnětu hraběte Jaromíra Černína 
jako dárek k  výročí svatby pro jeho milovanou 
manželku Karolínu. 
Adventní Toulky nočním kostelem sv. Jana 
Křtitele se uskuteční v  pátek 25. listopadu 
2022 od 18:00. Vstupenky na akci budou k dis-
pozici pouze v předprodeji v pokladně Muzea 
Jindřichohradecka ve Štítného ulici.  

Vladislav Burian
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KULTURNÍ SERVIS

 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve do divadla, na koncerty a vzpomínkové promítání
Městská kultura Jindřichův Hradec vás 
zve na  koncert legendy jazzu „LACO DEC-
ZI & CELULA NEW YORK “ dne 2. listopadu 
od  19:00 do  divadelního sálu Kulturního 
domu Střelnice.
Trumpetista, skladatel, kapelník a  amatérský 
malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 ve ves-
nici Bernolákovo na  Slovensku. V  roce 1962 
odešel z  Bratislavy do  Prahy, kde působil až 
do své emigrace v roce 1985. Po několika mě-
sících strávených v západním Německu nako-
nec definitivně zakotvil ve Spojených státech, 

kde žije doteď. Laco získal za dobu svojí kari-
éry několik ocenění. Odborníky časopisu Jazz 
Bulletin v roce 1963 byl například ohodnocen 
jako nejlepší domácí hráč na trubku. 
Vedle hudebních aktivit je Laco také zdat-
ným malířem. Na  kontě má několik desítek 
děl, většinou olejomaleb. V  roce 2005 vyšla 
kniha „Pravdy“ zobrazující Lacovu malířskou 
tvorbu společně s  historkami k  jednotlivým 
obrazům.
Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na: www.
kultura.jh.cz.

Městská kultura Jindřichův Hradec a  za-
psaný spolek AV Studio Jindřichův Hradec 
se sídlem v  Kardašově Řečici zve všechny 
příznivce regionální historie na  v  pořadí 
již třetí Vzpomínkové promítání do kinosá-
lu jindřichohradeckého Kulturního do-
mu Střelnice. Projekce nově digitalizovaných 
amatérských filmů autorů z  Jindřichohradec-
ka se uskuteční v pondělí 7. listopadu 2022 
od 19 hodin. 
V rámci třetího vzpomínkového večera budou 

moci diváci opět zhlédnout několik zajíma-
vých filmů. Prvním z nich je snímek s názvem 
"Hradečáku, leť". Tento raritní osmimilimetro-
vý materiál Raimunda Krninského z roku 1937 
představuje první letoun v Jindřichově Hradci 
– kluzák "Hradečák". Dále bude promítnut ne-
všední dokument autorů Kinšta a Krause z ro-
ku 1966 "Domov pro děti", který předkládá 
svědectví o tehdejším dětském domově u Vaj- 
garu a hraný barevný film "Memento amoro-
so" z roku 1986 glosující partnerské eskapády 

napříč historií. Život ve městě nad Vajgarem 
připomene přepis dokumentu z  dochova-
né kopie "Jindřichův Hradec 1947" a filmový 
zpravodaj 1981–82.
Projekt digitalizace filmových záznamů regi-
onálních filmových tvůrců mají „na svědomí“ 
dva nadšení filmoví amatéři z Kardašovy Ře-
čice – učitel Karel Sláma a podnikatel v oboru 
elektroniky František Beneš. 
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně KD 
Střelnice nebo on-line: na www.kultura.jh.cz.

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
v rámci předplatného Kruhu přátel hudby 
na  koncert „STŘÍPKY ZE ŽIVOTA DVOŘÁ-
KOVA“ dne 8. listopadu od 18:00 do kaple 
sv. M. Magdaleny. Účinkují: Jitka Baštová 
na akordeon a Jindřich Macek na loutnu. 
Jitka Baštová /akordeon/ v  letech 2004–
2009 studovala na  Konzervatoři Pardubice, 
kde absolvovala hru na akordeon. V průběhu 
studia přestoupila z klávesového na knoflíkový 
nástroj. Po absolvování konzervatoře byla při-
jata na Vysokou školu múzických umění v Bra-
tislavě, kde v roce 2014 dokončila magisterské 
studium u prof. Borise Lenka. V současné době 

vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde v roce 
2008 založila akordeonovou třídu na pobočce 
v Přibyslavi. 

Jindřich Macek /loutna/ v  době svých stu-
dií získal několik ocenění v kytarových soutě-
žích.  Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardu-
bicích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 
1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry 
na  loutnu. Je historicky prvním absolventem 
oboru loutna na Akademii staré hudby při Fi-
losofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně 
ze třídy Miloslava Študenta (2005). V současné 
době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Bro-
dě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista roz-
manitých komorních seskupení. 
Program: A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, 
V. Trojan a další.

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na divadelní hru Claude Magniera, Mélanie 
Guillaume, Jaena Franco „LADY OSKAR“ 
dne 15. listopadu od 19:00 do divadelního 
sálu Kulturního domu Střelnice. 
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny A.
V režii Jany Paulové hrají: Jana Paulová, Ladi-
slav Hampl, David Suchařípa, Jan Kříž, Deni-
sa Pfauserová / Leontina Hromádková, Ven-

dula Fialová, Barbora Vyskočilová / Marie 
Křížová.
Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou ko-
medii, jeden ze skvostů ve filmografii Louise 
de Funése! Film byl natočen dle velmi úspěš-
né francouzské divadelní hry, která poslouži-
la jako předloha i pro současnou komedii La-
dy Oskar, tedy modernizovanou verzi, která 
tentokrát dává velkou hereckou příležitost 

v  hlavní roli ženě – komičce. Po  podnikate-
li Bertrandovi tedy nyní přichází Clara Barni-
er, stejně rázná podnikatelka, matka, šéfová 
i manželka, jíž nic na světě nezlomí, kromě její 
vlastní rodiny! 
Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se 
chopila jedna z  nejpopulárnějších komediál-
ních hereček u nás Jana Paulová, pro níž se La-
dy Oskar stal režijním debutem.
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Městská kultura Jindřichův Hradec vás 
zve na divadelní tragikomedii Gera Thijse 
„STAŘÍ MISTŘI“ dne 1. prosince od  19:00 
do  divadelního sálu Kulturního domu 
Střelnice. 
Divadlo Ungelt. Předplatné skupiny B.
V režii Milana Schejbala hrají: František Němec 
a Milan Hein.
Dva bratři. Oba herci. Jeden slavný a úspěšný 
(František Němec), druhý celý život v jeho stínu 
(Milan Hein). Znesváření bratři, kteří pochází 
ze slavného hereckého rodu, se na stará kole-

na rozhodnou restartovat své divadelní karié-
ry ve společném projektu. Komediální princip 
hašteření dvou odlišných a  hrdých osobností 

autor rozšiřuje o vážnou notu tragické rodin-
né minulosti.

Ivana Bačáková, Jiří Kubát 

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na divadelní hru Abe Burrowse „KAKTUSO-
VÝ KVĚT“ dne 21. listopadu od 19:00 do di-
vadelního sálu Kulturního domu Střelnice. 
Divadelní agentura Háta. Předplatné sku-
piny A.
V režii Romana Štolpy hrají: Lukáš Vaculík, Ol-
ga „Háta“ Želenská / Adéla Gondíková, Betka 
Stanková, Filip Tomsa / Václav Jiráček / Petr 
Buchta, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková, Juraj 
Bernáth / Jaroslav Slánský a další. 
Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem žen-
ské krásy. Teď právě má poměr s  lehce naiv- 
ní Toni Simmonsovou, která ho velmi miluje. 
Chce si ho vzít, avšak nejde to – Julian je žena-
tý a má tři děti. Nyní je ale všechno jinak, Juli-
an se chce opravdu s Toni oženit. Ta však trvá 
na tom, že se musí sejít s  jeho zatím platnou 
manželkou. Jenže, kde vzít manželku, když zu-

bař žádnou nemá? Julian tedy přemluví svou 
upjatou kolegyni, zubní asistentku Stephanii, 

aby jeho manželku předstírala. A kolotoč bláz-
nivých situací se rozjede naplno.

Předvánoční festival betlémů Muzea Jindři-
chohradecka se bude již posedmé konat v tra-
dičním čase o  prvním adventním víkendu. 
Letos tento víkend připadá na 26. a 27. listo-
padu. Program v Muzeu Jindřichohradecka se 
bude odehrávat v budově minoritského kláš-
tera ve Štítného ulici. 
Vánoční dílničky pro školy se budou letos ko-
nat od pondělí 21. listopadu do pátku 2. pro-
since. Školní kolektivy se budou moci účastnit 
netradičních vánočních workshopů s výtvarni-
cí Markétou Kotkovou, při kterých budeme vy-
tvářet velkolepý dětský betlém. Děti se u nás 
v malířské dílně stanou nejdříve učni a vyzkou-
šejí si, jaké to je, vyrobit si vlastní barvy z pří-
rodních zdrojů podle starých středověkých 
receptur. Pomocí hmoždířů a  sítek si připra-
ví barevný pigment z hlín a uhlíků. Pigmenty 
pak následně použijí na výrobu temperových 
barev z  vaječných žloutků (žlutý okr, červe-
ný okr, májská modř, uhlíková čerň). Ozbroje-

ni vlastnoručně vyrobenými barvami se pustí 
do  samotného malování figurek (postavičky 
koledníků, zvířata, historické domy inspirova-
né městskou architekturou...) předem vyřeza-
ných z překližky. Jejich figurky se pak stanou  
součástí instalace společného betléma, který 
bude vystaven po celý zbytek adventu v Sou-
kenické kapli minoritského kláštera.
Na tyto workshopy je nutné se předem přihlá-
sit u muzejní edukační pracovnice na e-mailu: 
machartova@mjh.cz nebo telefonicky na  tel. 
č.: 702 208 639.
Veřejnosti je věnován hlavní den JINoHRÁ-
tek, tj. sobota 26. listopadu, kdy se brány 
muzea otevřou od  9:00 do  17:00. V  muzej-
ních prostorách minoritského kláštera ve Štít-
ného ulici budou k  vidění různé betlemářské 
techniky a návštěvníci budou moci pozorovat 
řezbáře vyřezávající dřevěné betlémské figur-
ky při práci. Nakoupit vánoční dekorace a vý-
robky klientů chráněných dílen bude možné 

na malém adventním trhu v barokní kapli kláš-
tera. Letos kromě Okénka, výchovného ústavu 
a  Domova Kopretina přijede také keramická 
dílna Nazaret z Borovan. Pro děti, které přijdou 
s rodiči, budou opět připraveny tradiční dílnič-
ky. Pohrát si děti budou moci v koutku výstavy 
Šerka, šáší, měchura to je naše kultura ve vel-
kém výstavním sále, kde bude zastoupena ta-
ké Luďkova Hračkolna. 
Ve  14:00 hodin začne v  kostele sv. Jana 
Křtitele vernisáž betlémů Ilony Klawitter 
s  křtem dalšího řezbářského katalogu, a  po-
té na tom samém místě zazní písně z nového 
vánočního pásma pěveckého sboru Nova Do-
mus. Na závěr se můžete těšit na vánoční lout-
kové a hrané divadelní představení Víta Marčí-
ka Setkání před Betlémem.
V neděli 27. listopadu, v posledním dnu JINo- 
HRÁtek, bude tradičně veřejnosti zdarma 
zpřístupněna vánoční výstava betlémů 
v kostele sv. Jana Křtitele od 9:00 do 12:00 
a od 13:00 do 16:00.
V  průběhu JINoHRÁtek bude přístupný ana-
morfní portrét Tomáše Krýzy, tvůrce Krýzo-
vých jesliček, od  vizuálního umělce Patrika 
Proška, který je umístěn v  sakristii kostela sv. 
Jana Křtitele.
Přijďte k nám nasát krásnou vánoční atmosfé-
ru a podpořit koupí dárků klienty chráněných 
dílen. Těšíme se na vaši návštěvu.

Martina Machartová

 � Jindřichohradecké JINoHRÁtky zahájí advent ve městě
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 � Inspirace z České inspirace 

CHEB
5. 11. 2022
Arakain 40 letour 2
Česká metalová legenda slaví 40 let 
na hudební scéně a vystoupí v chebském 
Kulturním centru Svoboda.
HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. 2022
Martin na bílém koni pod Bílou věží
Bílý kůň doveze o půl páté Martina opět 
pod Bílou věž na Velké náměstí. Ke koupi 
i k ochutnávce budou svatomartinské ro-
hlíčky, svatomartinské víno a mnoho dal-
ších tradičních lahůdek i inspirací. Dopro-
vodný program zahrnuje od 14:00 volné 
prohlídky kaple sv. Klimenta a  katedrály 
sv. Ducha.
KUTNÁ HORA
12. 11. 2022
Svatomartinské hody
Degustace svatomartinských vín spojená 
s  ochutnávkou specialit ze svatomartin-
ských hus začíná v 11:00 v Kongresovém 
centru GASK (bývalé očkovací centrum) 
a  ve  Štábním domku GASK. Akce je do-
provázena kulturním programem pro ce-
lou rodinu.
LITOMYŠL
6.–8. 11. 2022
Mezinárodní festival 
outdoorových filmů
Soutěžní putovní přehlídka filmů se koná 
v Music Clubu Kotelna.
POLIČKA
Do 31. 12. 2022
Rybník… místo, kde to žije!
Výstava v  Centru Bohuslava Martinů 
v Poličce. Rybník je místo, kde se to po-
zoruhodnostmi jen hemží. A ten muzejní 
bude navíc plný různorodých aktivit.
TELČ
23. 11. 2022
Slavnostní koncert 
k 30. výročí UNESCO
Účinkuje Musica dolce vita od 19:00 v sá-
le NPÚ.
TŘEBOŇ
26. 11. 2022
Třeboň plná andělů 
Celodenní kulturní program, adventní trh 
a rozsvícení vánočního stromu na Masa-
rykově náměstí.

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

Zuzana Bedrnová

 � KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - listopad 2022

1. 11. 17:30 PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE 20:00 SVĚTLONOC
úterý Komedie / V. Británie titulky Drama, Horor / Slovensko titulky

2. 11. 17:30 CIVILIZACE - DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA 20:00 BĚŽNÁ SELHÁNÍ
středa Dokument / Česko česky česky

3. 11. 17:30 BANGER. 20:00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
čtvrtek Drama / Česko česky Komedie / Česko česky

4. 11. 17:30 PRINC MAMÁNEK 20:00 TROJÚHELNÍK SMUTKU
pátek Pohádka, Komedie / Česko česky Komedie, Drama / V. Británie, Švédsko titulky

5. 11. 17:00 IL BOEMO 20:00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
sobota Drama, Životopisný / Česko, Itálie, Slovensko dabing Komedie / Česko česky

6. 11. 17:30 ŠOUMEN KROKODÝL 20:00 HALLOWEEN KONČÍ
neděle Komedie, Animovaný / USA dabing Horor / USA titulky

8. 11. 17:30 VRAŽDA V LONDÝNĚ 20:00 ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE
úterý Krimi, Komedie / USA titulky Dokument / Česko česky

9. 11. 17:30 ŠOUMEN KROKODÝL 20:00 HALLOWEEN KONČÍ
středa Komedie, Animovaný / USA dabing Horor / USA titulky

10. 11. 17:30 SPOLU 20:00 TROJÚHELNÍK SMUTKU
čtvrtek Drama / Česko česky Komedie, Drama / V. Británie, Švédsko titulky

11. 11. 17:30 ŠOUMEN KROKODÝL 20:00 VRAŽDA V LONDÝNĚ
pátek Komedie, Animovaný / USA dabing Krimi, Komedie / USA titulky

12. 11. 17:30 ŠOUMEN KROKODÝL 20:00 TROJÚHELNÍK SMUTKU
sobota Komedie, Animovaný / USA dabing Komedie, Drama / V. Británie, Švédsko titulky

13. 11. 17:30 SPOLU 20:00 TŘI TISÍCE LET TOUHY
neděle Drama / Česko česky Drama, Fantasy, Romantický / USA, Austrálie titulky

15. 11. 17:30 ŠOUMEN KROKODÝL 20:00 ENNIO
úterý Komedie, Animovaný / USA dabing Dokument, Hudební / Itálie titulky

16. 11. 17:30 PRINC MAMÁNEK 20:00 TŘI TISÍCE LET TOUHY
středa Pohádka, Komedie / Česko česky Drama, Fantasy, Romantický / USA, Austrálie titulky

17. 11. 17:00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 20:00 HRANICE LÁSKY
čtvrtek Akční, Dobrodružný / USA dabing Drama, Erotický / Česko, Polsko česky

18. 11. 17:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 20:00 GRAND PRIX
pátek Pohádka, Fantasy / Česko česky Komedie, Drama / Česko česky

19. 11. 17:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 20:00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
sobota Pohádka, Fantasy / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA dabing

20. 11. 17:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 20:00 HRANICE LÁSKY
neděle Pohádka, Fantasy / Česko česky Drama, Erotický / Česko, Polsko česky

22. 11. 17:30 GRAND PRIX 20:00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
úterý Komedie, Drama / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA titulky

23. 11. 17:30 GRAND PRIX 20:00 ĎÁBLOVA KOŘIST
středa Komedie, Drama / Česko česky Horor / USA titulky

24. 11. 17:30 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 20:00 GRAND PRIX
čtvrtek Komedie / Česko česky Komedie, Drama / Česko česky

25. 11. 17:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 20:00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
pátek Pohádka, Fantasy / Česko česky Komedie / Česko česky

26. 11. 17:30 DIVNOSVĚT 20:00 GRAND PRIX
sobota Animovaný, Rodinný / USA dabing Komedie, Drama / Česko česky

27. 11. 17:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 20:00 ĎÁBLOVA KOŘIST
neděle Pohádka, Fantasy / Česko česky Horor / USA titulky

29. 11. 17:30 20:00 MICHAEL KOCÁB – ROCKER VERSUS POLITIK
úterý Dobrodružný, Rodinný,Fantasy / ČSR česky Dokument / Česko, Slovensko česky

30. 11. 17:30 DIVNOSVĚT 20:00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
středa Animovaný, Rodinný / USA dabing Komedie / Česko česky

K I N O   J U N I O R

6. 11. 15:00 O MARYŠCE 12. 11. 15:00 ZAKLETÁ JESKYNĚ
neděle Pásmo pohádek / ČSR česky sobota Pohádka / Česko česky

13. 11. 15:00 KRTEK A OREL 20. 11. 15:00 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
neděle Pásmo pohádek / ČSR česky neděle Pásmo pohádek / ČSR česky

26. 11. 15:00 RAKEŤÁK 27. 11. 15:00 ZIMNÍ PUTOVÁNÍ
sobota Animovaný, Dobrodružný / USA dabing neděle Pásmo pohádek / ČSR česky

K I N O   S E N I O R

1. 11. 10:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 7. 11. 19:00 VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ
úterý Komedie / Česko česky pondělí Restaurované filmy jindřichohradeckých autorů.

15. 11. 10:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 29. 11. 10:00 PREZIDENTKA
úterý Komedie / Česko, Slovensko česky úterý Komedie, Romantický / Česko česky

K I N O   S T Ř E L N I C E  Jindřichův Hradec  ‒  L I S T O P A D   2 0 2 2

Drama / Česko, Maďarsko, Itálie 

UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ  (FILMOVÉ LEGENDY)
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V  jezuitském semináři Muzea Jindřicho-
hradecka na Balbínově náměstí je od kon-
ce října k vidění výstava ŠTRÚDL, CVÍBOCH, 
BUCHTEL A  DALKEN aneb střípky z  vídeň-
ské kuchyně v Jindřichově Hradci. Výstava je 
součástí česko-rakouského projektu „Kulinář-
ské dědictví ATCZ288“, který je spolufinanco-
ván v  rámci programu INTERREG V-A Rakous-
ko-Česká republika. 
Výstava, která potrvá do  6. ledna 2023, před-
stavuje kromě velkého množství informa-
cí také trojrozměrné předměty mající vztah 
k české a rakouské kuchyni a nechybějí ani ku-
chařské knihy. Rukou psané i  tištěné kuchař-
ky se v mnoha rodinách předávají z generace 
na  generaci a  jsou i  součástí muzejních kniž-
ních sbírek Muzea Jindřichohradecka, jehož 
nejstarší dochované rukopisné české i němec-
ké kuchařské knihy pocházejí z 18. století. Tiš-

těné kuchařské knihy vstoupily do českých do-
mácností až na  přelomu 18. a  19. století, kdy 
byly nejdříve vydávány překlady německých 
originálů kuchařek, k nimž patřila např. Vídeň-
ská kuchařská kniha. Do  českého prostředí 
pak náležela Výborná pražská kuchařská kni-
ha ,,od jistého knížecího ústního lékaře“ vyda-
ná v roce 1805 v Praze, a především opakovaně 
od počátku století v češtině i němčině vydáva-
ná kuchařka Václava Pacovského a později též 
Domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Retti-
gové. Kuchařky se staly v devatenáctém století 
oblíbeným titulem v mnoha tiskárnách na úze-
mí Čech a  Moravy včetně jindřichohradecké 
Landfrasovy tiskárny. V roce 1821 vytiskl Josef 
Landfras Novou výbornou knížku kuchařskou 
jistého Antonína Kuperia, s níž souvisí dokonce 
spor tiskaře s  Magdalenou Dobromilou Retti-
govou zmiňovaný ve  druhém vydání Domá-

cí kuchařky z  roku 1829. Landfrasova tiskárna 
připravila v roce 1827 pro své čtenáře také vy-
dání Pacovského titulu Ouplné umění kuchař-
ské a  německou variantu pod názvem Voll- 
ständiges Kochbuch, v polovině 19. století na-
bídla na  knižní trh titul Neuestes treffliches 
Kochbuch nebo Praktische Köchin Anny Ro-
senmüllerové. Tyto kuchařské knihy, stejně jako 
i později vydané převážně české tituly, obsahu-
jí tradiční recepty české, rakouské a  německé 
kuchyně, podle kterých se v Čechách vařilo. 

Martina Machartová

 � Štrúdl, cvíboch, Buchtel a Dalken aneb střípky z vídeňské kuchyně v Jindřichově Hradci

Kulturní dům Střelnice zve všechny přízniv-
ce Jindřichohradeckého Big Bandu do  di-
vadelního sálu Kulturního domu Střelnice, 
kde se v  pátek 2. prosince od  19:00 usku-
teční tradiční vánoční koncert, na který si or-
chestr pravidelně zve známé sólisty. Tentokrát 
přijala pozvání orchestru zpěvačka Ilona Csá-
ková. S  orchestrem vystoupí také stálé zpě-
vačky orchestru Kristýna Vacková a Andrea 
Kaňková.
Jindřichohradecký Big Band hraje v plném big- 
bandovém obsazení. Členové orchestru jsou 
amatérští i  profesionální muzikanti převážně 
z Jindřichova Hradce a okolí. Orchestr se snaží 
o kvalitní moderní interpretaci swingové hud-
by. Bigband spolupracuje s řadou známých zpě-
váků a  zpěvaček, například Tomášem Savkou, 
Janem Smigmatorem, Dashou, Václavem Hro-

nem, Jitkou Zelenkovou či Václavem Noidem 
Bártou. Vedoucím orchestru je ředitel žirovnic-
ké základní umělecké školy Zdeněk Zadražil. 
Ilona Csáková zahájila svoji kariéru zpěvačky 
v  druhé polovině 80. let v  kapele Laura a  její 
tygři, se kterou natočila tři řadová alba. Na ce-
nách Gramy získala ocenění Objev roku za rok 
1993 a ocenění v kategorii Střední proud za rok 
1996. V anketě Český slavík se třikrát stala stří-
brnou a jednou bronzovou slavicí. Je držitelkou 
zlaté desky za album Pink, zlaté a platinové des-
ky v ČR a zlaté, platinové a dvojplatinové desky 
v SR za album Modrý sen a zlaté desky v ČR a SR 
za album Blízká i vzdálená. V roce 1998 se stala 
nejprodávanější českou zpěvačkou.
Informace o  prodeji vstupenek najdete na: 
www.kultura.jh.cz.

Jiří Kubát

 � Letos přijala předvánoční pozvání Jindřichohradeckého Big Bandu zpěvačka Ilona Csáková
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Zveme veřejnost na Podzimní den astrono-
mie 26. 11. 2022 od 13:00 do 23:00.
Program za příznivého počasí: 
13:00–14:30 pozorování Slunce 
15:00–17:00 oheň a opékání špekáčků  
18:00–19:00 a 20:00–21:00 pořady v planetáriu 
19:00–23:00 pozorování noční oblohy 
Za  nepříznivého počasí se oheň a  odpolední 
pozorování ruší a  program začne v  18:00 po-
řadem v  planetáriu a  prohlídkou dalekohledů 
v kopuli. 

Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla v Jindřichově Hradci
Úkazy na obloze v listopadu 2022 
Planety Merkur a  Venuše jsou nepozorovatel-
né, Mars a  Uran můžeme pozorovat po  celou 
noc, Jupiter skoro celou noc kromě rána, Sa-
turn do pozdního večera na jihu až jihozápadě 
a Neptun v první polovině noci.
Měsíc projde 14. 11. odzemím (404 885 km od Ze-
mě) a 26. 11. přízemím (362 843 km od Země).
1. 11. uvidíme Měsíc v první čtvrti, 8. 11. v úplň-
ku, 16. 11. v poslední čtvrti, 23. 11. v novu a 30. 11. 
nastane opět první čtvrť. 

Pozor, návštěvní hodiny pro veřejnost se v lis-
topadu 2022 opět posouvají: 
Návštěvní doba začíná o  hodinu dříve. Pořad 
v planetáriu: středa a sobota od 18:00, pozorování 
večerní oblohy od 19:00.  
Neděle: protože Slunce bude v  odpoledních ho-
dinách až do konce roku nízko nad obzorem, za-
čátek nedělního pozorování naší denní hvězdy 
přesouváme na  13:00. Následovat bude pořad 
v planetáriu od 14:00. 

Jana Jirků

ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ
O  prvním prosincovém víkendu 3. a  4. 12. 
(10:00–17:00) si můžete například vyzkou-
šet tisk na textil pod vedením ateliéru Zuzany 
Krajčovičové, tkaní na kolíkových stavech, dále 
techniku suchého plstění, drhání, práci se dře-
vem a malování na keramiku. Budou připrave-
ny dílny i pro ty nejmenší, kde si vytvoří výrob-
ky s vánoční tématikou.
Děti si v pokladně muzea vyzvednou plán sta-
novišť, budou sbírat za své dovednosti razítka 
a po splnění úkolů obdrží v pokladně muzea 
zaslouženou odměnu.
Dům gobelínů je v tomto roce otevřen do 18. pro- 
since, a  to denně mimo pondělí  od  10:00 do 
12:00 a od 13:00 do 17:00.
Přijďte se podívat do  vánočních prostor Do-
mu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, kde 
můžete se svými blízkými strávit inspirativní 
a tvůrčí adventní víkend.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti mají vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena. 

Marie Havlová 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 

Probíhající výstavy:
MARIO SIKORA: WOMEN – fotografie, ve kte-
rých ženy hrají hlavní roli. 
ANTONÍN STŘÍŽEK: FOTOGRAFIE, AKVARE-
LY, KRESBY jednoho z  čelných představitelů 
české postmoderní malby.
DŘEVORYTY
Výstava dvou autorů, které sice dělí generace, 
ale spojuje je více než jen jedna z  nejstarších 
grafických technik. Jsou to: ALICE KOSÍKOVÁ 
(1975) a  ZDENĚK MÉZL (1934–2016). K  vidě-
ní jsou kromě dřevořezů, které tvořily jádro ce-
loživotní Mézlovy tvorby, i  jeho nezaměnitelné 
ironické malby a  keramické unikáty. Tato jind-
řichohradecká unikátní výstava je vůbec první 
prezentací výběru z autorovy pozůstalosti. 
RUDO PREKOP – PORTRÉTY UNDERGROUNDU 
– nestylizované studiové portréty lidsky výjimeč-
ných osobností z neoficiální kulturní sféry a jejich 
konfrontace se starší i mladší rodovou linií.
Všechny výstavy budou k vidění až do konce roku.

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Připravujeme:
29. 11. od  19:30 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KON-
CERT PETRA PŘIBYLA 
Zazní adventní písně a koledy a hudba starých 
mistrů. Účinkují: Zdena Kloubová (zpěv), Petr Při-
byl (viola), Jan Sládeček (violoncello), David Švec 
(klávesové nástroje) a Mikuláš Balo (flétna).

10. a  11. 12. ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH PŘED RUČNĚ 
MALOVANÝM POZADÍM
Kromě adventního fotografování bude probí-
hat také výstava vánočních stromků zdobených 
vlastnoručně vyrobenými ozdobami dětí mateř-
ských a základních škol našeho regionu. Při ná-
vštěvě budete moci přímo na místě hlasovat pro 
nejkrásnější stromek. Výstava potrvá až do kon-
ce ledna 2023. 

Martin Šole

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 

Dřevoryt Alice Kosíkové. Detail malby Zdeňka Mézla. 
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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: SE OTEVÍRÁ POHLED NA CELÉ MĚSTO A OKOLÍ
Výherkyní se stává: Petr Řezáč z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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Ostatní akceMěstské akce

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

2. listopadu, 19:00
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Koncert legendy jazzu. KD Střelnice

3. listopadu, 17:00
KANÁRSKÉ OSTROVY
Přednáška Václava Bacovského
Městská knihovna J. Hradec

3. listopadu, 19:00
ČESKÁ KANADA VYPRAVUJE ANEB JEDNA 
ZEMĚ, JEDEN DOMOV
Promítání s povídáním o kraji pod 
Vysokým kamenem
YMCA centrum, sídliště Vajgar

5. listopadu, 11:00
PŘEHLÍDKA POPULÁRNÍHO ZPĚVU ZUŠ
KD Střelnice

6. listopadu, 15:00
"MIA NOSÍ PRADU"
Divadlo Anička a letadýlko 
Pohádky na ZUŠ V. Nováka

7. listopadu, 19:00
VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ
Restaurované filmy jindřichohra-
deckých autorů. KD Střelnice – kino

8. listopadu, 18:00
"STŘÍPKY ZE ŽIVOTA DVOŘÁKOVA"
Koncert KPH. Účinkují: Jindřich Ma-
cek na loutnu a Jitka Baštová na akor-
deon. Kaple sv. M. Magdaleny

9. listopadu, 16:30
AUTORSKÉ ČTENÍ – MARTIN STRUČOVSKÝ
Městská knihovna J. Hradec

10. listopadu, 19:00
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Promítání filmu bez vstupného
YMCA centrum, sídliště Vajgar

13. listopadu, 16:00
"JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE"
Divadlo Náměstíčko. Divadelní po-

LISTOPAD 2022
Kulturní kalendář

hádka v cyklu "Děti s rodiči do di-
vadla". KD Střelnice

15. listopadu, 09:00–11:00
PORADENSKÉ CENTRUM SVAZU NESLYŠÍ-
CÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH Z TÁBORA
Senior centrum

15. listopadu, 16:30
JIHOČESKÁ ŠUMAVA
Přednáška Libora Drahoňovského
Městská knihovna J. Hradec

15. listopadu, 19:00
C. MAGNIER, M. GUILLAUME, J. FRANCO 
"LADY OSKAR"
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

19. listopadu, 17:00
KONCERT SWINGING SAXOPHONES
KD Střelnice

20. listopadu, 17:00
SENIOR KLUB
Taneční večer. SENIOR PROGRAM
KD Střelnice

21. listopadu, 10:00
BYLINKY
Přednáška Zuzany Kořínkové
Senior centrum

21. listopadu, 19:00
ABE BURROWS "KAKTUSOVÝ KVĚT"
Divadelní agentura Háta. Před-
platné skupiny A. KD Střelnice

24. listopadu, 18:00
"Z ČEHO SE SKLÁDÁ PROSTOR?"
Přednáška v rámci Science Café
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

24.–27. listopadu
JOSEF BŐHM – 65 LET VÁNOČNÍ HRADEC
Výstava v Galerii Výstavního domu 
Stará radnice

25. listopadu, 18:00
ADVENTNÍ TOULKY NOČNÍM KOSTELEM 
SV. JANA KŘTITELE
Netradiční prohlídka významné pa-
mátky ve městě

25. listopadu, 19:00
SLAVNOSTNÍ VEČER PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ OBČANŮM. KONCERT 
MELODY MAKERS.
KD Střelnice

26. listopadu, 09:00–17:00
JINOHRÁTKY
Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul.

26. listopadu, 13:00–23:00
PODZIMNÍ DEN ASTRONOMIE
Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla

26. listopadu, 18:00
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
Koncert skupiny Antikvartet Duša-
na Vančury. Náměstí Míru

26. a 27. listopadu
PŘEDVÁNOČNÍ FESTIVAL BETLÉMŮ
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

28. listopadu, 19:00
JEAN-LUC LEMOINE "LÁSKA A PÁREČKY"
KD Střelnice

29. listopadu, 19:30
VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA
Zdena Kloubová – zpěv, Petr Přibyl 
– viola, Jan Sládeček – violoncello, 
David Švec – klávesové nástroje, 
Mikuláš Balo – flétna
Muzeum fotografie a MOM

Probíhající výstavy:

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

VÝSTAVA KURZISTŮ TKANÍ TAPISERIE 
– Dům gobelínů 
– Stálá výstava

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

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

HORNÍ NÁMĚSTÍ – MÍSTO PAMĚTI 
– Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul.
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023.

MARIO SIKORA: WOMEN 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

ANTONÍN STŘÍŽEK: 
FOTOGRAFIE, AKVARELY, KRESBY 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

DŘEVORYTY – A. KOSÍKOVÁ, Z. MÉZL 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

RUDO PREKOP – PORTRÉTY UNDERGROUNDU 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ NA RYBNÍCÍCH 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

KOUZLO PŘÍRODY 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

ŠTRÚDL, CVÍBOCH, BUCHTEL A DALKEN 
ANEB STŘÍPKY Z VÍDEŇSKÉ KUCHYNĚ 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
– Muzeum Jindřichohradecka, 
   Balbínovo náměstí  
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023.
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10.–11. 12.
10. 12. 
11. 12. 
16. 12. 
18. 12. 
20. 12. 
26. 12.

„STAŘÍ MISTŘI“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
JOSEF BÖHM – 65 LET VÁNOČNÍ HRADEC – VÝSTAVA V GALERII VÝSTAVNÍHO 
DOMU STARÁ RADNICE (DÁLE V TERMÍNECH 8.–11. 12. A 15.–18. 12.)
VÁNOČNÍ KONCERT JHBB – HOST ILONA CSÁKOVÁ – KD STŘELNICE
VÁNOČNÍ TRHY 
ADVENTNÍ DNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE – KD STŘELNICE
ADVENTNÍ KONCERT JHSO – KAPLE SV. M. MAGDALENY
ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH – MF A MOM
TĚBOŇŠTÍ PIŠTCI – KONCERT – KAPLE SV. M. MAGDALENY
SENIOR KLUB – KD STŘELNICE
ADVENTNÍ KONCERT – KAPLE SV. M. MAGDALENY
„RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
„LOV NA LOSA“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
VÁNOČNÍ KONCERT PS JAKOUBEK YMCA – KAPLE SV. M. MAGDALENY

 3.–4. 12. 
  3.–4. 12. 

  3. 12. 
  3. 12. 
17. 12. 
18. 12. 
18. 12. 
20. 12. 
24. 12. 
24. 12. 
24. 12. 

25. 12. 

25. 12. 
27. 12.

ADVENTNÍ DNY NA ZÁMKU 
PEKELNĚ VYPEČENÝ MIKULÁŠ – ZAHRADNÍ CENTRUM
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
ADVENTNÍ KONCERT VOKÁLNÍHO SOUBORU X-TET
ADVENTNÍ KONCERT TRUMPET TUNE – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
SVÍČKA PRO VÁCLAVA HAVLA – NÁMĚSTÍ MÍRU
CHANUKA – SVÁTEK SVĚTEL – PAMÁTNÍK OBĚTEM ŠOA
VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
ŠTĚDRODENNÍ TRŽBA NA CHARITU – ZAHRADNÍ CENTRUM
ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY – EVANGELICKÝ KOSTEL
ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – VIGILIE BOŽÍHO HODU VÁNOČNÍHO 
– PROBOŠTSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
– PROBOŠTSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY – EVANGELICKÝ KOSTEL
ADVENTNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

POZVÁNKY na prosinec


