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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 � Strom je symbolem lidstva
Na  závěr seriálu o  stromech jsem si vypůjči-
la dokonale výstižné věty zakladatele ankety 
Strom roku Antonína Bučka: „Stromy jsou uži-
tečné a krásné, od pradávna jsou symbolem živo-
ta, jsou dokladem nepřetržitosti přírodních dějů 
a paměti lidských generací. Proto je strom živo-
ta jedním z nejstarších a nejmocnějších symbolů 
lidstva. Stromy tvoří genia loci krajiny naší vlasti, 
zasluhují náš obdiv a úctu, potřebují k životu pro-
stor a láskyplnou péči. V naší kulturní krajině ani 
v obcích nemají stromy život lehký, často se stá-

vají obětí krátkozraké neomalenosti a nenávrat-
ně mizejí. Přitom krásné stromy v obci a v krajině 
jsou nejviditelnějším znakem dobrého vlastníka, 
hospodáře či správce“.
Psycholog a  spisovatel Ralph pro změnu na-
psal: „Představte si, že stromy vydávají Wi-Fi sig-
nály. Pak bychom zasadili tolik stromů a pravdě-
podobně bychom také zachránili planetu. Škoda, 
že produkují „pouze“ kyslík, který dýcháme.“  

Petra Šelepová
Foto: pixabay.com   

 � Čertovské odpoledne, ale i vánoční a adventní koncerty zpříjemní předvánoční atmosféru 
Městská kultura zve na Vánoční koncert Jind-
řichohradeckého Big Bandu v pátek 2. pro-
since v 19:00 do divadelního sálu. Jako host 
vystoupí Ilona Csáková. 
Městská kultura Jindřichův Hradec ve  spolu-
práci se Sborem dobrovolných hasičů Jindři-
chův Hradec chystá Čertovské odpoledne. 
To vypukne v neděli 4. prosince od 15:00 do 
18:00 v divadelním sále KD Střelnice. Na dě-
ti čeká zábavné odpoledne s Mikulášem, andě-
ly a čerty. Pro všechny malé návštěvníky je při-
praven dáreček.
V neděli 4. prosince od 19:00 zveme všechny 
příznivce na Adventní koncert Jindřichohra-

deckého symfonického orchestru do  kap-
le sv. Maří Magdaleny. Program bude velmi 
pestrý, zazní skladby z oblasti vážné i populár-
ní hudby. Dirigent Radek Šalša na koncertě 
společně s  muzikanty představí výběr z  díla 
W. A. Mozarta, Z. Fibicha, K. Svobody, Z. Bartá-
ka, E. Morriconeho a dalších autorů. V průběhu 
večera vystoupí také dva výborní sólisté. Kla-
rinetistu a saxofonistu Felixe Slováčka jistě 
není třeba představovat. Za  svůj život vystu-
poval s řadou orchestrů, dlouhá léta spolupra-
coval s K. Gottem nebo Orchestrem K. Vlacha. 
Dalším sólistou pak bude klavírista Vjačeslav 
Grochovskij. Ten si pro své sólové vystoupení 
zvolil jednu ze skladeb svého otce. Poslucha-
čům tedy společně představíme skladbu pro 
klavír, celestu a  smyčcový orchestr Noční let 
balonem. 
Dalším lákadlem pro zpříjemnění předvánoční 
atmosféry jsou Adventní koncerty Třeboň-
ských pištců v sobotu 10. prosince od 16:00 
nebo 19:00 v kapli sv. Maří Magdaleny. Pů-
vodně dětský soubor zobcových fléten Tře-
boňští pištci založila v roce 1974 učitelka Mile-

Od lednového vydání se na této straně mů-
žete těšit na rubriku novou. Jindřichův Hra-
dec je, stejně jako jiná města, opředen řadou 
více či méně známých pověstí, záhad a tajem-
ství. Cílem autorů rozhodně není jejich rozluš-
tění, ale spíše připomenutí toho, že město nad 
Vajgarem je mimo jiné unikátní a  přitažlivé 
právě i díky své tajuplnosti.

Redakční rada JH zpravodaje

na Šimečková. Od roku 1975 jej dodnes vede 
s  manželem Václavem Šimečkem, s  nímž vy-
chovali desítky hráčů a upravili rozsáhlý multi-
žánrový repertoár. 
V  pátek 16. prosince od  19:00 vás zveme 
do  kaple sv. Maří Magdaleny na  Romantic-
ké Vánoce se souborem Musica Dolce Vi-
ta. Na koncertě vystoupí Daniela Demutho-
vá (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna), 
Zbyňka Šolcová (harfa) s programem vánoč-
ních písní, melodií i evropských koled. 
Městská kultura dále zve na Vánoční koncer-
ty PS Jakoubek YMCA a hostů 26. prosince 
v 17:00 do kaple sv. Maří Magdaleny.
Vstupenky na  všechny akce lze zakoupit v  po-
kladně KD Střelnice a na: www.kultura.jh.cz.
V  neděli 1. ledna 2023 všechny zveme 
na  společné přivítání nového roku a  no-
voroční pozdrav starosty města spoje-
ný s  projekcí filmu Takoví jsme byli v  ro-
ce 2022 v  17:00 na  náměstí Míru, a  poté 
na slavnostní ohňostroj nad rybníkem Vaj- 
gar na Nábřeží Ladislava Stehny. 

Ivana Bačáková
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
je mou milou povinností vás poprvé pozdravit z pozice 
starosty Jindřichova Hradce. V  následujících čtyřech le-
tech se ale jistě budeme potkávat nejen prostřednictvím 
těchto řádek, ale i osobně při nejrůznějších příležitostech. 
Do starostovského křesla jsem přesedlal z toho ředitelské-
ho v Nemocnici Pelhřimov. Před tím jsem pracoval jako 
právník zmíněné nemocnice, a  také Nemocnice Jindři-
chův Hradec. Na nové výzvy se těším a věřím, že se nám 
spolu s mými kolegy podaří Hradec posunout a rozhýbat. 
Na konci roku je zvykem bilancovat, já se ale spíš dívám 
do budoucna. A to nejen proto, že jedním z mých prvních 
úkolů v roli starosty bylo sestavit rozpočet města na příští 
rok a projednat ho se zastupiteli. Nový rok nebude jed-
noduchý, zdražování energií dopadne i na městskou po-
kladnu, a navíc nás čeká velká investice v podobě mo-
dernizace čističky, ale věřím, že máme dobře našlápnuto 
a už v roce 2023 pohneme se spoustou věcí. Na závěr bych 
vám rád popřál klidné Vánoce s těmi, 
které máte rádi, hodně zdraví 
a pohody. Užijte si adventní čas, 
pokud možno, bez stresu a sho-
nu, a zajděte si na náměstí Mí-
ru na  něco dobrého k  pití nebo 
k  jídlu a vyberte si z bohaté 
adventní kulturní na-
bídky v našem městě.

Michal Kozár, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V pátek 28. října, v den státního svátku, se v Jind-
řichově Hradci konala tradiční vzpomínková ak-
ce. Vznik samostatného československého státu 
jsme si připomněli hned na třech místech. Nejpr-
ve u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Steh-

 �Oslavy vzniku samostatného československého státu v Jindřichově Hradci

V pátek 25. listopadu předal starosta Jindřicho-
va Hradce Michal Kozár cenu Křišťálová růže 
pěti osobnostem, které se zasloužily o rozvoj 
našeho města. Během pátého ročníku Křiš-
ťálové růže si ocenění odnesli biolog, filosof 
a spisovatel Stanislav Komárek v kategorii vě-
da a vzdělávání, majitel dvou penzionů v cen-
tru města Milan Kasper v  kategorii podniká-
ní, trenérka gymnastiky Miroslava Belšánová 
za  sport, bývalá ředitelka Základní umělecké 
školy Vítězslava Nováka Jarmila Kulhavá v ob-
lasti kultury a  zájmové činnosti a  místopřed-
sedkyně spolku Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit Danuše Kubáková v katego-
rii sociální služby. Slavnostní večer předávání 
ocenění starosty města završil koncert Melo-
dy Makers s Rozálií a Vojtěchem Havelkovými. 

Eliška Čermáková

 �Křišťálové růže za rok 2022 jsou rozdány

ny, poté u pomníku plukovníka Švece u Švecovy 
koleje a hlavní pietní akt proběhl u památníku 
v Mertových sadech, kde pronesl projev tehdejší 
starosta města Jan Mlčák a slavnostní chvíli do-
plnil svým zpěvem Pěvecký sbor Smetana.

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 
11. listopadu u příležitosti konce první světové 
války. V Jindřichově Hradci se konal v 11:00 pi-
etní akt v režii 44. lehkého motorizovaného pra-
poru na  městském hřbitově. Za  město položil 
věnec u  památníku věnovanému padlým hr-
dinům starosta Michal Kozár. Válečné veterány 
připomínají květy vlčího máku, které pokrývaly 
hroby vojáků padlých na západní frontě a staly 
se proto symbolem tohoto svátku. V ČR žije ješ-
tě asi 180 bývalých vojáků a odbojářů z období 
2. světové války, dalších několik veteránů proti-
komunistického odboje a  téměř 16  000 novo-
dobých válečných veteránů. 

 �V Jindřichově Hradci jsme si připomněli Den válečných veteránů

Slon, mrož a nosorožec zdobí prostor před jind- 
řichohradeckou poliklinikou už od  roku 1984. 

 � Kouzelná zahrádka před poliklinikou je po rekonstrukci jako nová

Plastiky s  keramickými obklady vytvořil co-
by dětský koutek před vchodem do  tehdejší-
ho dětského oddělení akademický sochař Ji-
ří Volf. V  posledních letech už ale byly sochy 
značně poničené. Teď jim zašlý lesk znovu vrá-
tili restaurátoři  Bořivoj a  Jakub Valáškovi.  Re-
staurování soch zajistila Nemocnice Jindři-
chův Hradec za finanční podpory města. Město 
na  padesátitisícovou investici přispělo dotací 
na  podporu obnovy kulturního dědictví část-
kou 30.000 Kč. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Starostou na  ustavujícím jednání 7. listopadu 
zastupitelé zvolili Michala Kozára (ANO 2011). 
Prvním místostarostou se stal Radim Staněk 
(ODS), druhým místostarostou se stal Bohumil 
Komínek (Nezávislí PRO HRADEC) a uvolněnou 
radní Magda Blížilová (ANO 2011). Radních je 
stejně jako dosud sedm a starostu, místostaros-
ty a uvolněnou radní v radě města doplní Ivo Je-
žek (ODS), Jana Burianová (Nezávislí PRO HRA-
DEC) a Josef Nejedlý (SNK ED a nez. kandidáti).

Přehled adventních a vánočních akcí je k dispozici v tištěné i elektronické podobě

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec informuje své obča-
ny, že i tuto zimu bude probíhat svoz bioodpa-
du z hnědých nádob o objemu 120 nebo 240 l, 
které mají k  dispozici obyvatelé rodinných či 
bytových domů se zahradou, a dále kontejne-
rů o objemu 1100 l, které jsou umístěné na síd-
lištích na veřejných stanovištích.
Bioodpad bude v zimních měsících svezen 1x 
měsíčně v těchto termínech:
19. 12.–21. 12. 2022
16. 1.–18. 1. 2023
13. 2.–15. 2. 2023

Zimní termíny svozu bioodpadu

Jednotlivé svozy se uskuteční ve  stejných 
dnech (tzn. pondělí, úterý, středa) tak, jak jsou 
občané zvyklí z pravidelného svozu podle har-
monogramu. Svoz bude probíhat už od  ran-
ních hodin, nádoby tak musí být ke svozu při-
staveny nejpozději v 6:00 ráno v den svozu.
Harmonogram svozu bioodpadu je umístěn 
na webové stránce města: https://www.jh.cz/
cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-spra-
vy-majetku-mesta/nakladani-s-odpady.html  
(v  záložce praktické informace – nakládání 
s odpady).

Co se týká svozu bioodpadu v  zimních měsí-
cích, dovolujeme si upozornit občany, že kva-
lita obsloužení nádob závisí i  na  povětrnost-
ních podmínkách. Může nastat situace, kdy 
se za  velmi nízké venkovní teploty a  vysoké 
vlhkosti bioodpadu v nádobě nemusí podařit 
vysypat celý obsah nádoby. V  tomto případě 
občané nádobu uklidí a přistaví ji na další plá-
novaný termín svozu. 
Od března 2023 do listopadu 2023 pak bu-
de probíhat svoz bioodpadu opět v  inter-
valu 1x za 14 dní vždy v lichém týdnu.
O  nádobu na  bioodpad si mohou zažádat 
u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství 
s. r. o. obyvatelé rodinných a bytových domů 
se zahradou. Pro obyvatele sídlišť Vajgar, Hvěz-
dárna a U Nádraží jsou určené hnědé kontejne-
ry umístěné na několika stanovištích separova-
ného odpadu. 
Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává 
velmi cenná surovina, která se na místní kom-
postárně v  areálu Služeb města Jindřichův 
Hradec přeměňuje na kompost. Ten je dále vy-
užíván jako hnojivo na území města, díky če-
muž se do půdy vrací potřebné živiny. 
Apelujeme na  občany, aby do  nádob vha-
zovali pouze bioodpad, pro který jsou ná-
doby určené a  nevhazovali nežádoucí 
odpady, jako jsou skleněné, kovové či plas-
tové obaly a jiné nerozložitelné odpady či 
zbytky jídel. Do nádob je možné vhazovat 
bioodpad ve  speciálních kompostovatel-
ných sáčcích. Děkujeme, že tato pravidla 
dodržujete a tím nám pomáháte bioodpad 
lépe zpracovat. 

Renata Severová

Jindřichův Hradec má nové vedení

Nejkrásnější období roku je tady. Čas klidu, rozjí-
mání, dobročinnosti a  zklidnění, ale také spous-
ty koncertů, výstav a  dalších kulturních počinů. 
Kompletní přehled adventních akcí, které můžete 
v Jindřichově Hradci navštívit až do nového roku, 
si můžete vyzvednout v tištěné verzi v infocentru 
v Panské ulici nebo si ho prohlédnout na webo-
vých a  facebookových stránkách města (www.
jh.cz, https://www.facebook.com/jh.oficialni)  a in-
focentra (infocentrum.jh.cz).

Jana Říhová

 �ODBOR ROZVOJE 

I. ZŠ se dočkala výměny střešní krytiny 
a rekonstrukce krovu

V  závěru měsíce listopadu 2022 byly dokon-
čeny práce na I. ZŠ v Jindřichově Hradci. Práce 
spočívaly v opravě a částečné výměně střešní 

krytiny, náhradě poškozených částí krovu, vý-
měně výlezů na  střechu, nových střešních 
okapech a  svodech. V  části nádvoří pak do-
šlo k opravě fasády římsy. Současně byla pro-
vedena nová hromosvodová síť s uzemněním. 
Zhotovitel: SHB Hovorka s.r.o., Červená Řeči-
ce 303. Cena dle smlouvy o dílo: 6.900.000 Kč 
včetně DPH

Karel Hron
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 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Ve  čtvrtek 4. listopadu 2022 se na  2. ZŠ ko-
nala tradiční halloweenská party. Z  žáků 7. B, 
5. A  a  5. E se na  chvíli stali upíři, čarodějnice, 
kostlivci a další strašidelná monstra.
Sedmáci si pro páťáky připravili různé zábav-
né výzvy, při kterých museli hledat společné 

Halloween na 2. ZŠ

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V  návaznosti na  provedení úprav ploch ze-
leně v  areálu hřbitova ve  Vídeňské ulici, kdy 
došlo ke zvelebení prostoru před administra-
tivní budovou, se začátkem listopadu dokon-
čila druhá etapa prací, která pozměnila vstup-
ní prostory hřbitova. Došlo k úpravám dosud 
travnaté plochy, která lemuje vstupní asfal-
tovou komunikaci. Podél cesty bylo vysáze-
no celkem 17 lip a  byly zde vytvořeny trval-
kové záhony, které budou celoročně barevně 
proměnlivé. V záhonech jsou vysázeny např. 
sněženky, modřence, ozdobnice, juka, pů-
dopokryvné růže. Realizaci provedla Marké-
ta Kollmannová z Plavska za cenu 264.732 Kč 
bez DPH. 

Revitalizace zeleně na hřbitově

strategie, pomáhat si a dobře se domluvit tak, 
aby úkol všichni zvládli. Prostřednictvím zábav-
ných kvízů se žáci navíc dozvěděli, jak se v ang-
licky mluvících zemích slaví svátek Halloween. 
Po úspěšném splnění děti čekala tradiční kole-
da v podobě dobrot, o které se spravedlivě po-

dělily. Na párty samozřejmě nechyběl ani tanec.
Celá akce se nesla v zábavně-strašidelném du-
chu a  užili si ji jak páťáci, tak sedmáci. Velké 
poděkování patří paní učitelce Monice Land-
kammerové. 

Lenka Antušková

Ani nepřízeň počasí v sobotu 22. října ne-
odradila 54 dobrovolníků, aby na  náv-
si v Dolní Radouni vysázeli, ukotvili a za-
lili 50 stromů. Nápad na  výsadbu vzešel 
z  řad místních obyvatel a  ve  spolupráci 
s  městem se projekt podařilo dotáhnout 
do konce. Město zajistilo zpracování pro-
jektové dokumentace a finance, občanské 
sdružení Radouňáček zase pracovní sílu. 
Stromy se sázely přímo na návsi a na dětském 
hřišti, a to především lípy, duby, jilmy, javory, 
ořešáky, jabloně nebo třešně. Výsadba také 
byla malou oslavou Dne stromů, který připa-
dl na čtvrtek 20. října.
Partnerem pro spolupráci bylo městu míst-

V Dolní Radouni místní vysázeli 50 stromů

ní občanské sdružení Radouňáček a  osad-
ní výbor. Město využilo dotační příležitosti 
a  získalo podporu na  realizaci výsadeb, při-
čemž jednou z podmínek dotace je právě sá-
zení stromů občany dané lokality. Město tak 
po vyúčtování všech nákladů může získat do-
taci ve  výši 250.000 Kč ze Státního fondu ži-
votního prostředí.

Ivana Nováková

Tento projekt je spolufinancován Státním fon-
dem životního prostředí ČR na základě rozhod-
nutí ministra životního prostředí.
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10. října
Z nákupu v supermarketu Lidl si v pondělí od-
poledne odnesl poberta (26 let) nehezkou vzpo-
mínku pevně zakotvenou v  trestním zákoníku 
a mohl být rád, že kleště, které ukryl do kapsy 
kalhot, nespustily své dílo podobně jako „samo-
činný“ obušek ve známé pohádce. To by patrně 
opouštěl prodejnu s fistulí jako farář Otík, když 

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE
přelézal elektrický ohradník. A  jak již bylo nad-
neseno, nebylo to poprvé, co mladý nenechavec 
podráždil literu zákona, a tak se snad ani nemohl 
divit, že jeho nepovedený podzimní den skončil 
na služebně místního obvodního oddělení Poli-
cie ČR, kam byl strážníky deportován pro pode-
zření z trestného činu krádeže.
18. října
Tři mladí „požárníci“ (9, 9 a 11 let) neovládli svá 
pyromanská pokušení a od začátku do poloviny 
října v rozpětí několika dnů zapálili hned dvakrát 
u  vchodových dveří budovy Teplospolu v  Já-
chymově ulici haldu nashromážděných papírů. 
Po  vyhodnocení záznamu z  kamery umístěné 
nad vchodem této společnosti byla následným 

šetřením ve spolupráci s  řediteli dvou místních 
základních škol odkryta nejen jejich identita, ale 
také to, že nejmladší z pokušitelů zvládl při ces-
tě domů od prvního „ohnivého dobrodružství“ 
zapálit na sídlišti Vajgar ještě plastový kontejner 
na tříděný papírový odpad. S přihlédnutím k vě-
ku všech tří nezletilců a po vyrozumění a pouče-
ní rodičů byla celá událost předána zaintereso-
vaným správním orgánům místního městského 
úřadu.
21. října
Chuť na pár doušků něčeho ostřejšího byla silněj-
ší než mateřský pud a síla odpovědnosti za dese-
timěsíčního syna. Ten se nacházel v kočárku, kte-
rý skýtal jistou dávku opory pro nepříliš poslušné 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Adventní a vánoční čas v SENIOR centru

Blíží se konec kalendářního roku, a  také nej-
krásnější svátky. Chceme všem našim přízniv-
cům sdělit, že v zimním čase zůstanou zacho-
vány pravidelně se opakující aktivity (kondiční 
cvičení v  křesílkách, trénování paměti, zákla-
dy práce na  PC, společenské a  deskové hry) 
v  obvyklých časech. Při společenských hrách 

se všichni vzájemně pobavíme a  zasmějeme, 
přijďte se podívat.
Dále jsme naplánovali v adventní době na stře-
du 7. prosince od 10:00 přednášku o Turis-
tické oblasti Česká Kanada. Samozřejmě 
nebude chybět předvánoční posezení v  SE-
NIOR centru, kde při 
dobré kávě ochutná-
me vánoční cukroví 
a  zhlédneme vánoč-
ní vystoupení dětí z  mateřské školy v  Růžové 
ulici. Datum a čas ještě upřesníme a vyvěsíme 

u  vstupu do  SENIOR centra. Všechny srdečně 
zveme. 
SENIOR centrum přeje všem radostné svát-
ky vánoční, pevné zdraví, dobré rodin-
né a  přátelské vztahy a  hodně optimismu 
do nového roku 2023.
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“.

Zdeňka Šindelářová

 �MAS ČESKÁ KANADA
MAS Česká Kanada bude mít v programovém 
období 2021–2027 nově zařazen také OP TAK 
(Technologie a aplikace pro konkurenceschop-
nost), který spadá do  gesce Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR.
Žadatelé z území MAS budou mít možnost po-
dávat své žádosti o podporu, které budou za-

měřeny na automatizaci, robotizaci nebo digi-
talizaci (lidská síla je nahrazena strojem). Mezi 
dalšími podporovanými aktivitami bude ko-
munikační infrastruktura, výpočetní technika, 
zřízení webu nebo cloudu.
Nepodporované aktivity jsou cestovní ruch, ze-
mědělská prvovýroba, akvakultura.

Oprávněným žadatelem jsou malé a  střední 
podniky.
Způsobilé výdaje na jednoetapový projekt činí 
400.000 Kč–2.000.000 Kč (dotace 50 % ZV). Re-
žim podpory de minimis.
Předpokládané vyhlášení výzvy: březen 2023
Své projektové záměry můžete konzultovat 
na  MAS Česká Kanada, Pravdova 1113, Jind- 
řichův Hradec nebo na  tel. č.: 386  321  226, 
602 101 346 a 606 123 379.

Eva Tunklová

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Bazén zná nové vítěze a je inspirací pro ná-
kup dárků
Obrázky vítězů výtvarné soutěže, jež byla vy-
hlášena k  výročí 13 let od  modernizace ba-
zénu, budou v  improvizované galerii v  pro-
storách vestibulu bazénu vyvěšeny v  čase 
adventu. Ke  slavnostnímu vyhlášení soutěže 
došlo symbolicky 17. listopadu, neboť i moder-
nizace ukončená na podzim roku 2009 odstar-
tovala revoluční změnu v historii celého bazé-
nu. Vítězi se stali: Zdeněk Aleš (4 roky), Anna 
Slámová (5), Eliška Hurychová (5), Elena Houd-
ková (6), František Sláma (7), Alois Brož (7), An-
tonín Procházka (8), Jindřiška Mokrošová (8), 
kategorie 9–10 let: Anna Trojanová, Kamila Pic-
ková, Josefína Oušková, kategorie 11–15 let: Ne-
la Hamrová, Kateřina Leblová, Anna Leblová. 

Jak bude otevřeno o Vánocích?
Na Štědrý den a 25. prosince zůstane bazén ja-
ko každoročně uzavřen, v pondělí 26. prosince 
se jeho dveře otevřou ve  13:00 (13:00–20:00). 
O vánočních prázdninách bude platit otevírací 
doba 10:00 až 20:00 (27.–30. 12 a 2. 1.), na Silves-
tra zkrácená provozní doba od 10:00 do 15:00 
a 1. ledna bude bazén tradičně uzavřen. Všed-
ní provoz od 06:30 do 21:00 se do bazénu vrátí 
v úterý 3. ledna. 
Mokrý dárek
Kdo hledá vhodný dárek pro své nejbližší, mů-
že až do 23. prosince najít inspiraci na recepci 
plaveckého bazénu. Vedle plaveckých brýlí ne-
bo například hraček do vody a dalších pomůcek 
k  plavání jde především o  nabídku dárkových 
poukazů v  hodnotě 300, 500 a  1.000 Kč, které 

potěší každého držitele čipových hodinek. Stej-
ně tak lze zakoupit vstupenku do  bazénu na 
2 hodiny nebo přímo čipové hodinky s  kredi-
tem. Ty jsou originálním dárkem a budoucímu 
držiteli poskytnou řadu výhod při návštěvě ba-
zénu či sauny. Mezi ty hlavní patří nejen nižší ce-
na vstupného či volný vstup přes turniket, ale 
i možnost sám si zvolit dobu pobytu. Více infor-
mací najdete na: bazen.jh.cz. 

Marcela Kůrková
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POLICIE ČR

Policie ČR v posledních několika měsících evi-
duje nárůst případů, kdy sebou nechají lidé 
manipulovat po  telefonu a  ve  finále přijdou 
o nemalé peníze.
Vše začne telefonátem, kdy se volající předsta-
ví jako pracovník banky a rozhovor vede tak, že 
u vás vzbudí obavu o vaše finanční prostředky. 
Sdělí vám, že v bance evidují pokus o narušení 
vašeho bankovního účtu a pokus o manipulaci 
s vašimi uloženými financemi. Dále vám nabíd-
ne řešení, jak tomuto zabránit, a  to výběrem 
peněz a  investováním je do nákupu virtuální 
měny – bitcoinů. Volající tento hovor ukončí 
informací, že k ověření situace vám bude volat 
ještě příslušník policie. Zanedlouho vám zavo-
lá další člověk, který se představí jako krimina-
lista zabývající se touto problematikou a  po-
tvrdí předchozí hovor. Následně vám doporučí 
vybrat si z vašeho účtu peníze a nakoupit bit-
coiny prostřednictvím této měny. 
Dalším podvodným jednáním může být to, 
že se pachatel vydává za nebankovní institu-
ci (poštu, dodavatele energií). Pošle vám SMS 
zprávu, kde uvede, že u nich máte přeplatek. 
Součástí zprávy je odkaz, který vás po rozklik-
nutí instruuje k vyplnění údajů k vašemu ban-

 �Neznámým volajícím nevěřte

kovnímu účtu, aby mohlo dojít k  vyplacení 
přeplatku. Pokud údaje vyplníte, je pro pacha-
tele otázka pár vteřin, než pronikne na váš účet 
a okrade vás o celoživotní úspory. 
Také při nákupu nebo prodeji věcí přes inter-
net buďte obezřetní. Při nákupu volte raději 
možnost „na dobírku“ a při prodeji zboží zbys-
třete, pokud kupující požaduje informace k va-
ší platební kartě nebo bankovnímu účtu. 
Rady na závěr:
1. Nikdy nikomu po telefonu nesdělujte údaje 

ke svému bankovnímu účtu, platební kartě 

či internetovému bankovnictví. 
2. Nikdy neinstalujte do vlastních elektronic-

kých zařízení žádné programy, které umož-
ňují dálkový přístup k vašemu zařízení.

3. Nereagujte na  velmi výhodné virtuální fi-
nanční transakce. 

4. Pokud nerozumíte oblasti virtuálních měn, 
nepouštějte se do žádných investic a jiných 
podobných akcí s tímto spojených. 

Věra Mžiková

nohy oblepené pomočenými nohavicemi čers-
tvě devětatřicetileté maminky. V  pátek, půlho-
dinu před obědem, jí bylo naměřeno 3,37 ‰, 
když na  náměstí Míru čekala po  předchozí do-
mluvě na rodiče vracející se z krajského města. Ti 
hlídce a později i pracovnicím odboru sociálních 
věcí, které se po vyrozumění dostavily na místo, 
vysvětlili, že dcera mívala s  alkoholem spojené 
problémy, o kterých byli přesvědčeni, že je zvlád-
la. Vnouček byl do vystřízlivění své matky svěřen 
do péče prarodičů a zlomená maminka svému 
partnerovi. Před tím, než se přítomná společ-
nost rozjela ke svým domovům, byla domluvena 
povíkendová schůzka na  zmiňovaném odboru 
městského úřadu.
23. října
Půlhodinu před tím, než věžní hodiny potvrdi-
ly jedničku na  ciferníku, již s  nejistým krokem 
nakráčel do  proslulé chýše v  Komenského ulici 
muž z Otína (39 let). Před lokálem, kde snad teče 
alkohol i ze záchodového splachovadla, nedbal 
upozornění vstupní bránu strážících „Atlantů“ 
o zákazu vstupu do lokálu s něčím do žaludku. 
Smlsnul si na  posledním kousku pizzy, kolem 
procházejícímu, rusky hovořícímu návštěvníko-
vi vytvořil „hlavičkou“ na čele bouli, za kterou by 
se nemusel stydět ani unicorn, a patrně spokojen 
sám se sebou zapustil kořeny na baru, kde panák 
po  panáku nenávratně mazal mozkovou buň-
ku po mozkové buňce. A tak nevěda si ochran-
ka podniku rady, požádala o pomoc naši jednot-

ku. Vzhledem k  tomu, že se kolem zmíněného 
neurvalce točila smečka vlčáků zjevně čekajících 
na aktivaci odpalovacího zařízení a vystartovali 
by jako pověstné kaťuše, podpořila klidné zvlád-
nutí celého zákroku hlídka kolegů z obvodního 
oddělení. Na zdejší služebně, bez vrčících kama-

rádů za  zády, opustila divobije statečnost, pro 
daný večer mu byl mu vysloven zákaz návratu 
mezi vybranou společnost a den nato vyfasoval, 
již mírný jako beránek, několikatisícovou pokutu 
za přestupek proti občanskému soužití.

Petr Čermák
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 10. 2022 do 13. 11. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Petr ŠIBL Jindřichův Hradec 22. 9. 1943 13. 10. 2022
Marie JAROŠOVÁ Jindřichův Hradec 17. 12. 1938 13. 10. 2022
Ing. František PUNDA Jindřichův Hradec 20. 1. 1940 13. 10. 2022
Karel OUPOR Jindřichův Hradec 9. 9. 1947 13. 10. 2022
Pavlína CHATTOVÁ České Velenice 31. 5. 1933 13. 10. 2022
Karel KOVÁŘ Pleše 21. 9. 1936 14. 10. 2022
Margita VÁVROVÁ Polště 21. 4. 1950 15. 10. 2022
Stanislav BERÁNEK Lásenice 9. 11. 1935 15. 10. 2022
Božena NEVRKLOVÁ Kardašova Řečice 20. 4. 1935 15. 10. 2022
Růžena VAJTOVÁ Nová Bystřice 22. 2. 1939 17. 10. 2022
Jana PECHOVÁ Nová Ves 9. 3. 1979 18. 10. 2022
Pavel ŠAŠEK Plavsko 25. 10. 1978 19. 10. 2022
František KAMIŠ Plavsko 28. 11. 1949 19. 10. 2022
Marie BIŇOVSKÁ Chlum u Třeboně 17. 1 1949 20. 10. 2022
Marcela HALLERBACH Jindřiš 23. 2. 1950 21. 10. 2022
Marie POLANSKÁ Pístina 5. 3. 1932 22. 10. 2022
Jarmila KUKAČKOVÁ Starý Bozděchov 16. 1. 1931 23. 10. 2022

Zdeňka PALASOVÁ Dačice 20. 1. 1935 24. 10. 2022
Ing. Jan ZELENKA Kardašova Řečice 12. 10. 1927 25. 10. 2022
Jana TLAPÁKOVÁ Jindřichův Hradec 16. 8. 1954 25. 10. 2022
Jana KOMÁROVÁ Studnice 30. 6. 1962 25. 10. 2022
Hana SEDLÁČKOVÁ Kardašova Řečice 15. 11. 1940 26. 10. 2022
Josef BURIAN Kunžak 26. 9. 1939 27. 10. 2022
Milan VANĚK Nová Bystřice 23. 1. 1949 28. 10. 2022
Božena JUNGMANNOVÁ Mníšek 18. 5. 1944 28. 10. 2022
Jan KRÖPFEL Jindřichův Hradec 10. 2. 1941 30. 10. 2022
Jiří DVOŘÁK Kunžak 11. 4. 1969 31. 10. 2022
Jaroslava HODOVÁ Ratiboř 13. 7. 1947 31. 10. 2022
Jiří LINHART Malšín 29. 1. 1948 1. 11. 2022
Stanislav DOLEŽEL Mníšek 6. 8. 1939 2. 11. 2022
Jiřina VRBOVÁ Nová Bystřice 16. 6. 1932 5. 11. 2022
Ján ZEGLEN Jindřichův Hradec 11. 7. 1982 6. 11. 2022
Vladislav KLEPÁRNÍK Kunžak 19. 4. 1933 7. 11. 2022
Jiří PORUBA Strmilov 29. 6. 1975 8. 11. 2022
Vladimír SAILER Otín 28. 6. 1953 9. 11. 2022
Viktor LUKJANOV Studená 12. 3. 1942 11. 11. 2022
František KREJČÍ Jindřichův Hradec 10. 10. 1951 13. 11. 2022
František PRAGER Lásenice 6. 3. 1953 13. 11. 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 vý-
běr těch nejlepších a  nejvíce „lajkovaných“ 
fotografií z našeho Instagramu @jindrichuv _
hradec_oficialni. Město nad Vajgarem na-
jdete na dalších úžasných fotografiích právě 
na  tomto profilu. Pokud i  vy máte nějakou 
fotku, kterou stojí za to vidět, označte na In-
stagramu @jindrichuv _hradec_oficialni a my 
vám rádi snímek nasdílíme a  třeba se příští 
měsíc objeví i v Jindřichohradeckém zpravo-
daji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Michal Žoudlík @michalzoudlikAdam Hudec @chodec.adam 

Jana Hnízdilová @jana.hnizdilova
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zvláště naše hradecké menšiny 
vyslovují s  úctou téměř posvát-
nou. Vždyť tichou prací a  neob-
lomnou vytrvalostí jubilantovou 
dostalo se našim lidem na Novo-
bystřicku čes. škol a spravedlivé-
ho zastoupení v obcích, jeho zá-
sluhou a  přičiněním uplatnil se 
český živel na  těch místech, kde 
po léta byl umlčován a odsouzen 
již k zániku. Najdete v nich men-
šinové obce, v  nichž tajně opat-
řený, zvětšený obraz T. Vl. Sládka, 
jest zavěšen vedle obrazu presi-
dentova na  důkaz, jaké vážnosti 
a lásky mezi lidem požívá.
Z jeslí
Podělování dítek provedeno bylo 
dne 7. t. m. Z darovaných peněz 
dostalo 18 dítek po košilce. Třem 
dítkám přidány starší botičky. 
V  sáčku pak mělo každé čertíka, 
několik jablek a též několik kous-
ků cukroví. Radost té nejmen-
ší drobotiny měl by každý viděti, 
kdo má srdce na pravém místě. 

Mikulášská nadílka v mateřské školce
konala se dne 4. prosince. Dě-
ti shromáždily se v největší míst-
nosti, kde sehráno loutkové diva-
dlo: „Co Mikuláš dětem nadělil“, 
při čemž dítky přednášely bás-
ně i zapěly písně. Po divadle dít-
ky ve  společné modlitbě vzdaly 
svůj prostý, ale upřímný dík svým 
dobrodincům, kteří každoročně 
přispějí jak peněžitě, tak i  různý-

9. prosince 1922
Knižní pozůstalost prof. Al. Matušky
Pan generál-lékař MUDr. Ant. Ma-
tuška s  chotí Albínou odevzda-
li dne 1. prosince 1922 k  rukám 
p.  Dra Hoffmeistra knižní pozů-
stalost po zvěčnělém osvětovém 
pracovníku prof.  Aloisi Matuško-
vi, svěřivše mu dispoziční právo. 
Dr.  Hoffmeistr po  úradě s  před-
sedou okresní vzdělávací komi-
se Drem Mosteckým a předsedou 
akademického spolku Štítní Ph. 
St. Mukem rozdělil pozůstalost.

Proti krádeži a vloupání
chrání se každý nejlépe tím, když 
své hotové peníze uloží do Jind-
řichohradecké spořitelny, kdež 
nejbezpečněji jsou uloženy a dle 
přání se vklady každodenně v ja-
kékoliv výši vyplatí.
Hanobení a poškozování návěští 
(plakátů)
V poslední době množí se přípa-
dy, že některým nezbedníkům 
překážejí plakáty vylepené na ná-
věstních tabulích. Plakáty jsou 
buď pomazány nebo poškubány, 
ne-li dokonce ukradeny.
15. prosince 1922
60letí národního pracovníka
Dne 17. prosince dožívá se 
ve  zdraví 60 let p.  T. Vl. Sládek, 
správce školy v. v., jehož jméno 

1. prosince 1922
Zpěvácké spolky Slávy dcera a  Černín 
v Jindř. Hradci
pořádají ve dnech 2. a 3. prosince 
1922 oslavu svého 50. a 60. leté-
ho jubilea založení za  laskavého 
spoluúčinkování uměleckých sil: 

slečny Milady Cimlerové z Prahy, 
paní A. Ramajzlové, paní Marie 
Slavíkové, pánů: odborného uči-
tele Bílého, vrchního inspektora 
zeměděl. rady Tejčky z  Česk. Bu-
dějovic, prof.  Košťála, velkoob-
chodníka Langra, adjunkta Reis-
nera a kapelníka J. Zemana. 

Zlatá svatba v druhém manželství – oce-
nění práce
V  těchto dnech slavil v  plném 
zdraví v  nejužším kruhu rodin-
ném měšťan zdejší p.  Ignác Kraf-
fer, zahradník, se svou chotí Karo-
línou, rodem Braunsteinerovou, 
výročí 50letého manželství. Jubi-
lant jest nyní stár 87 a  jeho choť 
82 léta. V  roce 1859 vystoupiv 
ze řádu františkánského, oženil 
se s Marií Hruškovou, dcerou za-
hradníka Tomáše Hrušky. Ovdo-
věv po  12letém manželství, ože-
nil se před 50 lety s nynější chotí. 
Svou milou povahou a  bodrým 
humorem získal si přízeň veške-
rého obyvatelstva zdejšího.

Prosinec v roce 1922 patřil zdejším zpěváckým spolkům Černín a Slávy dcera, které první prosincový víkend uspo-
řádaly velkolepou oslavu svého 60. a 50. výročí založení. Slávy dcera pořádala koncert v sobotu, Černín v nedě-
li, všechny informace zveřejňovaly společně. K  výročí byla také připravena divadelní adaptace komické opery 
V studni v režii Růženy Pohorské. Ohlas k výročí publikoval i dva rozsáhlé vzpomínkové fejetony. Slavnostní ná-

lada se vzhledem k dlouhé historii i počtu členů obou pěveckých sdružení udržovala po celém městě. V jeslích a mateřské škole proběhla mikulášská 
nadílka a vánoční nadělování, které vydatně podpořili nejen občané města, ale též Hradečané z ciziny. Neutěšené poměry však panovaly na radnici, 
kde po vleklých neshodách došlo k rozpuštění městského zastupitelstva a jmenování obecní správní komise v čele s Tomášem Vladimírem Sládkem.

POHLEDY DO HISTORIE

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

mi dary k  rozmnožení nadílky. 
Obvyklou nadílkou poděleno by-
lo 120 dítek. Mimo to rozdáno: 
38 sukének, 4 spodničky, 42 ko-
šile, 19 trik. oblečků, 26 trik. ka-
bátků, 3 šatečky dívčí, 1 zástěrka, 
4 páry starších botiček, 1 star-
ší kabátek, 12 vlněných čepiček, 
4 p.  kalhotek, 60 rákosových ko-
šíčků, 31 zvířátek z  látky, 24 ob-
ráz. knih.

Rozpuštění městského zastupitelstva
Zem. polit. správa následkem roz-
háraných poměrů v  městském 
zastupitelstvu, od  něhož úspěš-
né činnosti očekávati nelze, neb 
všichni členové měst. zastupitel-
stva odpírají dále úřad svůj vy-
konávati, rozpouští dle výnosu 
ze dne 5. t. m. dosavadní zastu-
pitelstvo a  pro spravování zá-
ležitostí do  toho času, až bude 
nové zastupitelstvo obecní dosa-
zené jmenuje následující obecní 
správní komisi s předsedou T. Vl. 
Sládkem, učitelem v. v. 
--------------------------------------------
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

Hospicová péče sv. Kleofáše získala projekt 
na  rozvoj dětské paliativní péče. Nadace ro-
diny Vlčkových tak hospic podpoří částkou 
320.000 Kč. 
„Projekt jsme se rozhodli podat proto, abychom 
se dokázali postarat i  o  dětské pacienty v  závě-
ru života co nejlépe. Náš zdravotní tým se bude 
vzdělávat a  profesionalizovat. V  nejbližších mě-
sících nás čeká především vzdělávání, síťování 
a propojování s nemocnicemi a pediatry,“ uvedla 
ředitelka hospice Irena Kalná. Vedení se již se-
tkalo se zástupci nadace a převzalo symbolický 
dar v podobě dřevěných kostek.
Nadaci založili manželé Vlčkovi v  roce 2021 
a  vložili do  ní jmění ve  výši 1.500.000.000 Kč. 
Paliativní péče o nevyléčitelně nemocné děti je 
silné téma, ale nikdo ho moc neřeší, v Čechách 
není ani jeden dětský hospic. „Rádi bychom 
smysluplně využili rodinný majetek, chceme po-
stavit dětský hospic a  paliativní středisko,“ říkají 
Katarína a Ondřej Vlčkovi. „Dává to větší smysl, 
než mít 15 Porsche v garáži.“

Petra Pfeiferová

 �Nadace rodiny Vlčkových podpořila hospic sv. Kleofáše

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce si vás 
dovoluje pozvat v pondělí 12. prosince v 18:00 
do  konferenčního sálu Muzea Jindřichohra-
decka ve  Štítného ulici na  přednášku Aleše 
Flídra s názvem Románské kostely na Jindři-

 �V Muzeu Jindřichohradecka se dozvíte o zajímavých románských stavbách
chohradecku. Aleš Flídr se dlouhodobě zabý-
vá právě románskými stavbami na  území Čech, 
Moravy i  Rakouska. Jeho přednáška se zaměří 
na známé i téměř zapomenuté kostely Jindřicho-
hradecka a jeho blízkého okolí, přičemž ukáže, že 

pozůstatky románského slohu se skrývají i ve stav-
bách, v nichž bychom je nikdy nehledali. Přednáš-
ku vřele doporučujeme nejširší veřejnosti. Více in-
formací najdete na: pratelestarehohradce.cz. 

Jan Mikeš

10  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Pietní akt u československého památníku v koncentračním táboře Mauthausen 24. října 2022. Památce před 
osmdesáti lety zde zavražděných Čechů se poklonili Michal Zeman, František Štěpka a Tereza Štěpková. 

Foto: Vladislav Burian

Během října a  začátkem listopadu si čle-
nové místního klubu historie letectví při-
pomněli ve  spolupráci s  Muzeem Jindři-
chohradecka řadu událostí, které se úzce 
dotýkaly vzniku samostatného Českoslo-
venska, dějin 2. světové války a veteránů 
světových válek. 
První akcí byla v pátek 21. října přednáška Kar-
la Ludvíka na téma „Čtvrtý ze Tří králů“. Díky 
bohaté fotografické prezentaci autor před-
stavil v konferenčním sále muzea osud kapi-
tána Františka Peltána, rodáka z  Jindřichova 
Hradce, který byl významným radistou do-
mácího odboje. Jeho zprávy byly důležitými 
informacemi pro naší exilovou vládu v  Lon-
dýně. Mladý život tohoto účastníka domácího 
protifašistického odboje vyhasl po přestřelce 
s gestapem 20. července 1942 v Praze.  
V  pondělí 24. října se vydala skupina histo-
riků a  badatelů do  koncentračního tábora 
v  rakouském Mauthausenu, kde se zúčastni-
li celodenní akce k  uctění 262 zavražděných 
českých spolupracovníků čs. parašutistů, kte-
ří provedli 27. května 1942 atentát na říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha. Pietní 
akt, včetně položení věnců a kytic, se odehrál 
v  den 80. výročí exekuce českých vlastenců. 
Důstojný ráz umocnila přítomnost českého 
velvyslance v  Rakousku Jiřího Šitlera, boho-
služba za  zemřelé české občany a  komento-
vané prohlídky koncentračního tábora s  ne-
dalekým kamenolomem, ve  kterém násilně 
vyhasly stovky životů mužů nejrůznějších ná-
rodností.

Následující den 25. října připravilo Muzeum 
Jindřichohradecka pietní varhanní koncert 
„Memento mori“ v  kostele sv. Jana Křtite-

le k  uctění 262 obětí poprav v  KT Mauthau-
sen. Události kolem atentátu na R. Heydricha, 
včetně zákeřného zavraždění českých vlas-
tenců 24. října 1942, přiblížil historik muzea 
Vladislav Burian. Modlitbu za zesnulé prone-
sl farní vikář Miroslav Štrunc. Svíčky za oběti 
zapálili členové Klubu historie letectví J. Hra-
dec a Čs. obce legionářské br. Stanislava Be-
rana. Následující hodinový koncert přednesl 
sbormistr chrámového sboru Adama Václava 
Michny varhaník Tomáš Petrů. Tragický osud 
zemřelých vlastenců uctilo více než sto ná-
vštěvníků podvečerní akce.  
V pátek 28. října se členové Klubu historie le-
tectví podíleli na oslavách Dne vzniku samo-
statného Československa. Kytice u Památníku 
letců na Nábřeží L. Stehny, u sochy plukovní-
ka J. J. Švece před vysokoškolskými kolejemi 
a u památníku v městských sadech ve svahu 
pod svatojakubským vrchem položili Miro-
slav Homola a František Štěpka. 
Členové klubu se rovněž zúčastnili v  pátek 
11. listopadu oslav Dne válečných veteránů 
na místním městském hřbitově. Kytice u obe-
lisku 75. jindřichohradeckého pěšího pluku, 
památníku z  kóty 363 u  Cebrova a  na  hrob 
čs. válečného stíhacího pilota RAF plukov-
níka Rudolfa Zimy položili Miroslav Homola, 
Ladislav Holický a  manželé Hana a  Michael 
Šafránkovi. Tímto pietním aktem byly zakon-
čeny několikadenní oslavy a vzpomínkové ak-
ce dotýkající se úzce nejen našeho města, ale 
také temných dějin z dob německé okupace 
naší vlasti.

Vladislav Burian 

 �Piety v Jindřichově Hradci a rakouském Mauthausenu

Během Dne válečných veteránů 11. listopadu 2022 byly položeny kytice rovněž u památníku místního 75. pě-
šího pluku, zhotoveného na upomínku bojů od září 1915 do května 1916 u Cebrova. V civilu Miroslav Homola 
a Ladislav Holický.                                                                                                                                                                     Foto: Michael Šafránek 
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Motto: „Udělejte to, i když máte obavy!“   (Susan Jeffers)

Jednoho dne přišel ke  mně do  kanceláře drobný, nenápadný, starý 
pán. Blesklo mi hlavou: “Copak asi tento muž potřebuje?“ Vyzvala jsem 
ho, aby se posadil a zeptala se, čím mu mohu být užitečná. Jeho od-
pověď mě ohromila: „Mám starou fabriku a vilu po bráchovi a chci vám ji 
dát!“ Zasunula jsem se hlouběji do křesla a udiveně se ptám: „A vy nás 
znáte?“ Pak jsme si chvíli povídali o  naší organizaci a  čím se zabývá. 
Náš dialog pokračoval mojí otázkou: „Mohla bych se na ten dar podívat?“ 
On souhlasil. A tak jsme sedli do auta a jeli do ulice K řece na Radouň-
ce. Když jsme zaparkovali auto pod stromy a  mezi křoví, prošli jsme 
na  malé nádvoříčko. A  ona 
tam byla. Spící kráska, zarost-
lá náletovými dřevinami, ale 
skutečná. Továrna na  knoflí-
ky, která v době první repub-
liky zaměstnávala 150 lidí. 
Unavená, opuštěná, vrásčitá, 
provlhlá. Na chvíli jsem zavře-
la oči a viděla před sebou čis-
té nádvoříčko a  spoustu bě-
hajících, zaměstnaných lidí. Hezká představa. Leč realita je zcela jiná. 
Na  jedněch dveřích visela cedulka z  roku 2011, a  to informace firmy, 
která změnila své působiště a uvedla zde novou adresu. Pak přišel las-
kavý soused s fotografiemi z první republiky a vyprávěl o historii rodiny 
i továrny. Pohnutá, těžká historie. Ale o ní vám budu vyprávět v dalších 
číslech. V době adventní se bavme 
o kráse darování. Nemožné se stalo 
skutečností – Jan Spitzer, potomek 
majitelů továrny, který žije od  ro-
ku 1969 v zahraničí, se rozhodl tu-
to nemovitost spolu s vilou, ve kte-
ré vyrostl, darovat s  podmínkou, 
že bude využita pro sociální úče-
ly. V  určité chvíli se mě zmocnily 
obavy z úkolu, který je příliš veliký. 
Nicméně deset let Otevřená OKNA 
hledala důstojné sídlo pro své pů-
sobení. Řadu věcí se podařilo vyře-
šit formou nájmů. Mít dům se za-
hradou byl setrvalý sen. Po  deseti 
letech začal mít ten sen konkrét-
ní obrysy. K jeho naplnění povede 
ještě dlouhá cesta, neboť spící kráska bude potřebovat mnoho, mno-
ho práce a investic. Ale dává nám velikou naději. A věříme, že princo-
vé s většími či menšími dary se najdou, aby zapadlý kousek světa za-
čal znovu žít. Prozatím jsme krásku zbavili náletových dřevin a dostala 
jméno: Centrum Otevřená OKNA. Do centra by se mělo vejít zázemí 
pro dílny sociálně terapeutické i  chráněné, administrativu, chráněné 
zahradnictví i malý parčík pro relaxaci. Věříme, že k tomuto cíli doputu-
jeme. Děkujeme, pane Jane Spitzere.

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Robert
kocour, cca 1 rok, kastrovaný
Robert je velice hodný, vymazle-
ný kocourek. Je zvyklý i v kolek-
tivu ostatních koček, je čistotný.
Kontakt - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Mikinka
kočka, narozena 5/2022, budoucí kastra-
ce je podmínkou adopce 
Mikinka byla hodně bojácná, sekala 
a vrčela na nás, nicméně nyní už se hez-
ky mazlí, přede u toho, a dokonce už za-
čala člověka i sama aktivně vyhledávat. 
Je čistotná a zvyklá na ostatní kočičky.
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 slepotě) 
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)

Tygřík
kocourek, cca půl roku, kastrace v dospě-
losti je podmínkou adopce 
Tygřík je velmi zvídavé a hravé kotě. Je 
čistotný, chodí pečlivě na kočičí záchod. 
Je zvyklý na jiné kočičky i pejsky. Má vel-
mi rád společnost lidí a neustále vrní. 
Kontakt pro zájemce - 776 688 056 
(Jindřichův Hradec)

Olinka
kočka, 2 roky, kastrovaná
Kočička byla nalezena v České Olešné. 
Nastěhovala se k  jedné paní k  domu 
a  odmítala odejít. Spala pod tújí, což 
s prvními mrazíky opravdu není vhod-
né bydlení pro kočku. Olinka je hodná 
a čistotná. Ráda se mazlí a s ostatními 
kočičkami vychází dobře.
Kontakt - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Charlotte
kočička, narozena 7/2022, budou-
cí kastrace je podmínkou adopce
Charlottka je pěkné číslo, milu-
je společnost lidí i ostatních ko-
čiček a neodmítne žádnou vý-
zvu ke  hře, ale večer si k  vám 
ráda přijde poležet. Nemá pro-
blém ani s přítomností pejsků. 
Je odmalička zvyklá v bytě, naučená na 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

 �SPÍCÍ KRÁSKA

Vedení Otevřených OKEN s donáto-
rem Janem Spitzerem během Květi-
nového odpoledne.

Brigádníci firmy ČEZ, kteří osvobodili spící krásku od náletových dřevin.
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V  Kulturním domě Střelnice se 7. prosince 
v  17:00 uskuteční tradiční benefiční koncert, 
jehož výtěžek bude věnován organizaci Ote-
vřená OKNA, která podporuje osoby se zdra-
votním postižením a vnáší do jejich nelehkých 
životů Otevřenost, Komunikaci, Naději a Aktivi-
tu. Odtud zkratka OKNA.
Žáci ze ZUŠ spolu se svými učiteli připravují 
pravidelně pro tento koncert pestrý program, 

na  kterém se podílí sólisté, komorní soubory 
i dětské orchestry. Věříme, že nás i letos podpo-
říte svou účastí a pomůžete mladým muzikan-
tům realizovat jejich snahu pomoci druhým.
V  pondělí 12. prosince v  16:00 hodin kos-
tel sv. Jana Křtitele rozezní akordeony. Ta-
ké už tradiční předvánoční koncert bude plný 
slavných filmových melodií a vánočních písní. 
Na koncertu zahrají současní i bývalí žáci paní 

učitelky Kristiny Fajkusové. Srdečne vás zveme.
Na 18. ledna 2023 v 17:00 v KD Střelnice je 
naplánován slavnostní Novoroční koncert 
žáků ZUŠ. Posluchačům se představí zástup-
ci nejen hudebního oboru, ale těšit se můžete 
i na taneční čísla a vystoupení dětí z literárně-
-dramatického oboru.
Přijďte si slavnostní atmosféru užít s námi.

Hana Stráníková

 � Žáci jindřichohradecké ZUŠ zahrají pro radost i dobrou věc 

Nezisková organizace PREVENT 99 z.ú. po-
řádá sbírku zimního oblečení, bot a  spa-
cáků. Darované věci poputují lidem bez 
domova, kteří navštěvují kontaktní centra or-
ganizace.
Máte ve  skříni zimní 
oblečení nebo boty, 
které už nenosíte? 
Leží vám doma ka-
rimatka, teplá deka 
nebo spacák, které 
už nevyužijete? Da-
rujte je potřebným. 
Lidé mohou věci přinést do Kontaktního cen-
tra PREVENT, které sídlí v Jindřichově Hradci 
na adrese Karlov 42, kdykoli v otevírací době 
(pondělí a středa 9:00–17:00, úterý, čtvrtek 
a pátek 8:00–16:00).
Věci je možné nosit také do Kontaktních cen-
ter PREVENT v Českých Budějovicích, Strakoni-
cích a  Prachaticích. Akce potrvá celou zimu 
až do března.
PREVENT 99 působí v  Jihočeském kraji více 
než 23 let. Hlavní zaměření organizace spočívá 
v oboru adiktologie, v práci s dětmi a mláde-
ží a vzdělávacích aktivit. Od roku 2013 zaměřu-
je svoji činnost také na podporu pěstounských 
rodin a rozvíjí práci s dobrovolníky. 

Kateřina Malečová Suková

 �Darujte nepotřebné zimní oblečení lidem bez domova
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ (U KNIHOVNY 1173/II) POBOČKA VAJGAR (718/III)

Oddělení pro dospělé
hudební + internet/čítárna Oddělení pro děti a mládež Oddělení 

pro dospělé
Oddělení 

pro děti a mládež
PÁTEK 23. 12. 2022 9:00–14:00 9:00–14:00 9:00–14:00 9:00–14:00
VÁNOČNÍ SVÁTKY 
24.–26. 12. 2022 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

ÚTERÝ 27. 12. 2022 9:00–18:00 9:00–18:00 zavřeno zavřeno

STŘEDA 28. 12. 2022 9:00–17:00 12:00–17:00   9:00–11:00
12:00–18:00 12:00–18:00

ČTVRTEK 29. 12. 2022 9:00–18:00 12:00–18:00 zavřeno zavřeno

PÁTEK 30. 12. 2022 9:00–17:00 12:00–17:00   9:00–11:00
12:00–18:00 12:00–17:00

SOBOTA 31. 12. 2022 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

 �Městská knihovna Jindřichův Hradec o Vánocích

Městská knihovna děkuje všem svým čtenářům a návštěvníkům za přízeň, přeje klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a vše nejlepší do roku 2023.
Tomáš Dosbaba

 � Z historie vzdělávání v Jindřichově Hradci

Ve čtvrté části seriálu o historii vzdělávání v Jin-
dřichově Hradci se věnujeme šlechtě. Další zají-
mavosti je možné se dozvědět v  rámci výstavy 
„Žádný učený z nebe nespadl“, která je ke zhléd-
nutí v knihovně Fakulty managementu VŠE v je-
jích provozních hodinách. Více informací najde-
te na: fm.vse.cz/oddeleni/knihovna/. Na výstavu 
jste srdečně zváni. 
Výuka šlechtických dětí probíhala na  rozdíl 
od  jejich "nearistokratických" vrstevníků po-
někud odlišným způsobem co do formy i ob-
sahu. Bývala svěřena domácím učitelům, a  to 
jak u  malých dětí, tak u  odrostlejších potom-
ků. Ti proto často navštěvovali i  gymnázia ja-
ko tzv. "privatisté", kdy do školy pravidelně ne-
docházeli, ale své znalosti prokazovali až při 
pozdějších zkouškách, na  jejichž základě ob-
drželi vysvědčení z příslušného školního roku. 

Jak se učili potomci šlechty aneb vzdělávání dětí „narozených se stříbrnou lžičkou v ústech“

Tato praxe doznala změny až v prvé polovině 
20. století. Vyšší vzdělání se zpravidla týka-
lo pouze chlapců, zejména nejstarších muž-
ských potomků, budoucích dědiců a  správ-
ců majetku. Již u malých dětí byl kladen důraz 
na znalost více jazyků, pro jejichž výuku byli na-
jímáni rodilí mluvčí. Kromě všeobecných před-
mětů a výuky náboženství bývalo zvykem roz-
víjet u šlechtických dětí i jejich talenty výtvarné 
a  hudební. Jízda na  koni a  umění lovu patřily 
také k samozřejmým dovednostem, které bylo 
zapotřebí si včas osvojit. 
Téma ilustrují obrázky, vztahující se ke vzdělá-
vání potomků šlechtického rodu, jenž byl více 
než tři a půl století svázán s městem Jindřichův 
Hradec. Jedná se o členy rodu Czerninů z Chu-
denic, kteří vlastnili kromě panství v  západ-
ních a severozápadních Čechách také panství 

Jindřichův Hradec. Můžete tak spatřit dokla-
dy výuky přírodopisu malého hraběte Eugena 
Karla Czernina (1796–1868), konkrétně jím za-
znamenaný Seznam všech rostlin, které nalezl 
na  tatínkových panstvích, kde je pod němec-
kým názvem Neuhaus uveden Jindřichův Hra-
dec. Dále vidíte vysvědčení z oktávy německé-
ho gymnázia v  Praze vydané v  roce 1910 pro 
studenta–privatistu, Eugena Alfonse Czernina 
(1892–1955), posledního majitele jindřichohra-
deckého panství. Dokladem studia francouz-
štiny je dopis jedenáctileté Therese Czerninové 
(1921–2000), v němž sděluje otci, že si se sou-
rozenci hráli v  jindřichohradecké bažantnici, 
kam je doprovodil páter Ildefons (staral se teh-
dy o jejich výuku náboženství). Vyřizuje též po-
zdrav od francouzské guvernantky.

Eva Fialová
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KULTURNÍ SERVIS

 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve do divadla a nabízí předplatné
Městská kultura Jindřichův Hradec vás 
zve na  divadelní komedii Michala Wal-
czaka „LOV NA  LOSA“ dne 20. prosince 
od  19:00 do  divadelního sálu Kulturního 
domu Střelnice. Agentura Harlekýn. Před-
platné skupiny A.

V  režii Jakuba Krofty hrají: Saša Rašilov, Ladi-
slav Hampl, Petra Horvátová, Marek Daniel a Ja-
na Polášková. Eliška s Kamilem se právě nastě-
hovali do svého prvního bytu a plánují svatbu. 
Návštěvu Eliščiných rodičů, během které je chce 
Kamil požádat o ruku jejich dcery, však zkompli-

kuje nezvaný host, ze kterého se vyklube bývalý 
Eliščin milenec. Situační komedie s prvky hororu 
diváka v žádném případě nešetří. Servíruje mu 
nekonečnou nálož emocí od smíchu přes hrůzu 
až po vzrušení. Pod atraktivním povrchem však 
skrývá hlubší poselství, ze kterého mrazí.

Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již 
řadu let uvádí divadelní představení a nabí-
zí možnosti předplatného na divadelní se-
zónu – JARO 2023 a nabídku koncertů kla-
sické hudby v rámci KPH 2023.

V rámci předplatného skupiny A jsme pro vás 
připravili 6 představení (leden–červen 2023)
„Přátelák“ – Stefan Vögel / Pantheon produ-
ction
V režii Míry Noska hrají: Marika Šoposká / Anna 
Stropnická, Jitka Ježková / Anna Fixová, Lukáš 
Pečenka / Míra Nosek, Michal Slaný a Filip Cíl. 
„The naked truth – Odhalená pravda“ – Da-
ve Simpson / StageArt
V  režii Petra Halberstadta hrají: Hana Kusnje-
rová, Anežka Rusevová, Alžběta Vaculčiako-
vá, Gabriela Míčová, Petra Špindlerová a Klára 
Apolenářová.
„Miliónový údržbář“ – Eric Assous / Agentu-
ra Harlekýn 
V režii Antonína Procházky hrají: Petr Nárožný, 
Veronika Freimanová, Zuzana Žáková, Robert 
Hájek, Antonín Procházka a Lucie Zedníčková.

„Světáci“ – Vratislav Blažek / Zdeněk Pod-
skalský / Evžen Illín / Vlastimil Hála / Diva-
delní agentura Háta   
V režii Lumíra Olšovského hrají: Viktor Limr, Da-
libor Gondík, Aleš Háma, Vlasta Žehrová, Moni-
ka Absolonová, Mahulena Bočanová, Jan Přeu-
čil a další.
„Jsem doma, zlato!“ – Laura Wade / Divadlo 
Radka Brzobohatého
V režii Lukáše Buriana hrají: Zuzana Kajnarová, 
Roman Říčař, Jana Švandová, Jana Bernášková, 
Romana Goščíková a Petr Semerád. 
„Kouzelná vyhlídka“ – Jakub Nvota / Diva-
delní spolek Frída
V režii Jakuba Nvoty hrají: Bára Munzarová, Ště-
pánka Křesťanová, Radim Novák a  Martin Tr-
navský.

V rámci předplatného skupiny B jsme pro vás 
připravili 3 představení (leden–červen 2023)
„Muž mojí ženy“ – Miro Gavran / Divadlo 
Na Fidlovačce
V  režii Tomáše Svobody: hrají David Novotný 
a Michal Dlouhý.

„Fantastická žena“ – Norm Foster / Agentu-
ra Familie
V režii Martina Vokouna hrají: Patricie Pagáčová 
/ Diana Nečásek Šoltýsová, Václav Krátký / On-
dřej Volejník, Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna.  
„Příběh ze ZOO“ – Edward Albee / Divadlo 
Ungelt
V  režii Jiřího Pokorného hrají: David Švehlík 
a Ondřej Brousek.

V  rámci Kruhu přátel hudby 2023 (začátky 
koncertů v 18:00) jsme pro období leden–pro-
sinec 2023 připravili koncerty klasické hudby 
s těmito interprety:

QUASI TRIO – klarinet, violoncello, klavír
JAN ADAMUS A ZBYŇKA ŠOLCOVÁ – hoboj 
a harfa
VIENTO MARERO – kytara a příčná flétna 
LOBKOWICZ TRIO – housle, violoncello a klavír
DOLEŽALOVO KVARTETO – housle, housle, 
viola a violoncello
MATYÁŠ NOVÁK – klavír
Změna programu vyhrazena.

Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo 
v hledišti divadelního sálu Kulturního domu 
Střelnice v Jindřichově Hradci na danou sezó-
nu a pro Abonentní koncerty klasické hudby 
stálé místo v  prvních řadách v  kapli sv. Ma-
ří Magdaleny. Předplatným vám poskytuje-
me slevu až 15 % dle typu představení nebo 
koncertu a  druhu předplatitelské skupiny. 
Předplatní lístek je přenosný (můžete ho da-
rovat nebo zapůjčit). Datum každého před-
stavení s  označením předplatitelské skupiny 
oznamujeme měsíčně plakátem „KULTURA“ 

a na vaši adresu (nebude-li na přihlášce uve-
dena přesně, neručíme za  jeho dodání) ho 
budeme zasílat včetně programu kina Střel-
nice. Případnou změnu adresy ohlaste v kan-
celáři Kulturního domu Střelnice (tel. č.: 
384 497 473, strelnice@jh.cz). Na stejnou ad-
resu se obraťte i v případě, že by vám materi-
ály nebyly doručeny.

Prodej předplatenek začíná 13. prosin-
ce 2022 v  pokladně KD Střelnice (tel. č.: 
384 497 474) a potrvá do 28. 12. 2022 

Ivana Bačáková
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
9.–23. 12. 2022
Vánoční trhy v Hradci Králové
Historické centrum města se letos stane 
poprvé dějištěm vánočních trhů. Prosto-
ry Velkého náměstí se zaplní prodejními 
stánky, atrakcemi a  scénami s  bohatým 
kulturním programem.
CHEB
do 26. 12. 2022
Chebské vánoční trhy 
Připravena je zábava a dobré jídlo, brus-
lení na kluzišti před Špalíčkem, Ježíškova 
dílna, stánky s  vánočním zbožím a  kon-
certy regionálních umělců i  známých 
osobností české populární scény.
KUTNÁ HORA
Kutnohorský rodinný advent 
Během celého adventu se můžete těšit 
na vánočně laděný kulturní program, gas-
trozážitky a na víkendové vánoční trhy.
LITOMYŠL
27. 11.–18. 12. 2022
Andělské adventní neděle na  zámec-
kém návrší   
Na zámecké návrší se vrátili andělé a při-
nášejí čtyři adventní neděle plné koncer-
tů, trhů, prohlídek, výstav a dílen. 
POLIČKA
Do 8. 1. 2023
Slyšte, slyšte pastuškové!
Výstava betlémů v Centru Bohuslava Mar-
tinů v Poličce nabídne i netradiční varianty, 
např. betlém tříkrálový, hromniční a post-
ní. Jak se liší od klasických vánočních jesli-
ček, si návštěvníci musí odhalit sami.
TELČ
17. a 18. 12. 2022
Živý betlém
Komponovaný pořad telčských folklor-
ních souborů vychází z  biblického pří-
běhu o  Ježíškovi, je sestavený ze staro-
českých lidových koled, říkadel a  tanců. 
Na  Panském dvoře vystoupí několik de-
sítek účinkujících v  autentických kostý-
mech za doprovodu živé hudby.
TŘEBOŇ
20. 12. 2022
Živý betlém 
K vidění bude v 17:00 na Masarykově ná-
městí.

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

Zuzana Bedrnová

 � KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - prosinec 2022

1. 12. 17:30 DIVNOSVĚT 20:00 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
čtvrtek Animovaný, Rodinný / USA dabing Komedie / Česko česky

2. 12. 17:30 DIVNOSVĚT 20:00 IL BOEMO
pátek Animovaný, Rodinný / USA dabing Drama, Životopisný / Česko, Itálie, Slovensko dabing

3. 12. 17:30 NEJVĚTŠÍ DAR 20:00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
sobota Pohádka / Česko česky Komedie / Česko česky

4. 12. 17:30 NEJVĚTŠÍ DAR 20:00 MENU
neděle Pohádka / Česko česky Horor, Komedie / USA titulky

6. 12. 17:30 MŮJ OTEC, KNÍŽE 20:00 FABELMANOVI
úterý Dokument / Rakousko, Česko titulky Drama, Životopisný / USA titulky

7. 12. 17:30 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 20:00 MENU
středa Komedie / Česko česky Horor, Komedie / USA titulky

8. 12. 17:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 20:00 IL BOEMO
čtvrtek Pohádka, Fantasy / Česko česky Drama, Životopisný / Česko, Itálie, Slovensko dabing

9. 12. 17:30 NEJVĚTŠÍ DAR 20:00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
pátek Pohádka / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA dabing

10. 12. 17:30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO 20:00 FABELMANOVI
sobota Animovaný, Rodinný / Francie dabing Drama, Životopisný / USA titulky

11. 12. 17:30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO 20:00 ŠÍLENÁ NOC
neděle Animovaný, Rodinný / Francie dabing Akční, Komedie / USA titulky

13. 12. 17:30 GRAND PRIX 20:00 BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
úterý Komedie, Drama / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA dabing

14. 12. 17:30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO 20:00 ŠÍLENÁ NOC
středa Animovaný, Rodinný / Francie dabing Akční, Komedie / USA titulky

15. 12. 17:30 GRAND PRIX 20:00 FABELMANOVI
čtvrtek Komedie, Drama / Česko česky Drama, Životopisný / USA titulky

16. 12. 17:00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO 19:00 AVATAR: THE WAY OF WATER
pátek Animovaný, Rodinný / Francie dabing Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

17. 12. 16:00 AVATAR: THE WAY OF WATER 20:00 TROJÚHELNÍK SMUTKU
sobota Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing Komedie, Drama / V. Británie, Švédsko titulky

18. 12. 17:00 NEJVĚTŠÍ DAR 19:00 AVATAR: THE WAY OF WATER
neděle Pohádka / Česko česky Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

20. 12. 17:30 DIVNOSVĚT 20:00 ŠÍLENÁ NOC
úterý Animovaný, Rodinný / USA dabing Akční, Komedie / USA titulky

21. 12. 17:00 SRDCE DUBU 19:00 AVATAR: THE WAY OF WATER
středa Dokument / Francie titulky Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

22. 12. 17:30 KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ 20:00
čtvrtek Animovaný, Komedie / USA dabing Životopisný, Hudební / USA titulky

23. 12. 17:30 NEJVĚTŠÍ DAR 20:00 ŠÍLENÁ NOC
pátek Pohádka / Česko česky Akční, Komedie / USA titulky

27. 12. 17:30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO 20:00
úterý Animovaný, Rodinný / Francie dabing Životopisný, Hudební / USA titulky

28. 12. 17:30 KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ 20:00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
středa Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie / Česko česky

29. 12. 17:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 20:00 SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
čtvrtek Pohádka, Fantasy / Česko česky Komedie / Německo dabing

30. 12. 17:30 DIVNOSVĚT 20:00
pátek Animovaný, Rodinný / USA dabing Životopisný, Hudební / USA titulky

K I N O   J U N I O R

4. 12. 15:00 ČERTOVSKÉ POHÁDKY 10. 12. 15:00 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
neděle Pásmo pohádek / ČSR česky sobota Animovaný, Komedie / USA dabing

11. 12. 15:00 ZNÁTE Z TELEVIZE 18. 12. 15:00 POHÁDKY POD STROMEČEK
neděle Pásmo pohádek / ČSR česky neděle Pásmo pohádek / ČSR česky

K I N O   S E N I O R

13. 12. 10:00 POSLEDNÍ ZÁVOD
úterý Drama / Česko česky

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

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE 
WITH SOMEBODY

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE 
WITH SOMEBODY

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE 
WITH SOMEBODY
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Národní památkový ústav, Státní hrad a  zá-
mek Jindřichův Hradec a  Spolek pro obno-
vu památek na  Jindřichohradecku zvou sr-
dečně o  druhém adventním víkendu, 
3. a 4. prosince, k návštěvě Adventních dnů. 
Po  dvouleté nucené přestávce se na  mož-
nost pokračovat v pěkné tradici velmi těšíme 
a  doufáme, že nadšení budou také návštěv-
níci. Na  druhém a  třetím nádvoří pořádá-
me tržiště s  originálním zbožím.  Pro letošní 
rok se nám podařilo zajistit více prodejců sla-
ných i sladkých specialit. Na své si přijdou ne-
jen příznivci rozmanitých horkých nápojů, ale 

také milovníci rybích pochoutek nebo sýrů. 
Děti i  dospělé potěší malý zvěřinec, výstava 
sokolnicky cvičených dravých ptáků nebo lu-
kostřelba na II. nádvoří. V provozu bude opět 
500 let stará Černá kuchyně. Své dovednos-
ti předvedou umělečtí řezbáři, kovář, hrnčí-
ři, pletař košíků a  dřevo-sochař. Svou vlastní 
zručnost si budou moci návštěvníci vyzkou-
šet v  tvůrčích dílnách. V  zámecké tvůrčí díl-
ně ve Španělském křídle se budou zdobit per-
níčky a vyrábět vánoční ozdoby z přírodních 
materiálů. V  dílně v  Gotickém paláci budou 
vznikat výrobky z korálků. Program obou ví-

kendových dnů nabídne řadu uměleckých 
představení. V  zámeckém Rondelu se bude 
tančit a na nádvoří i v kapli sv. Ducha se bude 
hrát divadlo. Kaple bude také v sobotu ději-
štěm vystoupení Chrámového sboru Adama 
Michny a  v  neděli ekumenické bohoslužby 
za  účasti duchovních dokonce tří křesťan-
ských církví. Vstupné do areálu je 20 Kč. Pro-
gram pro veřejnost bude po  oba víkendo-
vé dny trvat od  10:00 do  17:00 a  můžete jej 
nalézt také na  našich webových stránkách: 
www.zamek-jindrichuvhradec.eu 

Tomáš Krajník 

 �Adventní dny na Státním hradu a zámku Jindřichův Hradec 

SPORT

 �Podzimní sportovní úspěchy členů Karate J. Hradec OGRD 
3. kolo Krajské ligy karate JČSKe v  Horní 
Stropnici
V sobotu 1. října 2022 se členové Karate J. Hradec 
OGRD zúčastnili 3. kola Krajské ligy karate všech 
stylů (JČSKe) v Horní Stropnici. Soutěž byla dob-
ře zorganizovaná a  hojně obsazená a  v  každé 
kategorii bylo dostatek soutěžících. Nebylo tedy 
jednoduché se probojovat na stupně vítězů, ale 
zástupcům KJH OGRD se to i tentokrát podařilo. 
Ondra Uxa v kategorii Kata 10–11 let vybojoval 
stříbrnou medaili, Ondra Šafrata v kategorii Kata 
12–13 let vybojoval 3. místo a Ivana Šotová v Ka-
ta dívky 10–11 let obsadila 5. místo. 

Mistrovství ČR v  Goju ryu karate ČSKGr 
v Brně 
Dne 5. listopadu 2022 se v Brně konalo Mistrov-
ství České republiky v Goju ryu Karate. Z klubu 
Karate J. Hradec OGRD se na tuto soutěž na zá-
kladě svých úspěchů z Národního poháru no-
minovali Ondra Uxa a Ema Linhartová, a též Vít 
Masař, který na této soutěži závodil za Budokan 
Brno, kde tento rok hostuje. V náročné konku-
renci téměř všichni uspěli a ve svých kategoriích, 
kde měli dostatek soupeřů, vybojovali dokon-
ce i medaile! Velkou radost měl zejména Ondra 
Uxa, který vybojoval na MČR v Kata žáků 10–11 
let stříbrnou medaili, stejně jako Vít Masař v ka-
tegorii Kata muži 16+. Dobře zabojovala také 
Ema Linhartová v Kata dorostenky, kde nakonec 
obsadila 9. místo.
Mistrovství světa karate mládeže všech 
stylů  
V tureckém městě Konya se od 26. do 30. října 
2022 konalo Mistrovství světa karate WKF mlá-
deže všech stylů. Českou republiku reprezen-
toval i  člen Karate JH OGRD Vít Masař, který 
momentálně hostuje ve spřáteleném klubu Bu-
dokan Brno a na jehož sportovním rozvoji spo-

lupracují šéftrenér KJH OGRD Jaroslav Valenta 
a za Budokan Brno špičková a veleúspěšná re-
prezentantka a trenérka Veronika Míšková. Jin-
dřichohradecký odchovanec se na MS neztratil, 
a nakonec se mu v kategorii Kata U21 podařilo 
probojovat až na 29. místo, i když měl ve své ka-
tegorii přes 50 startujících. 

Jaroslav Valenta
Foto: archiv OGRD

3. kolo Krajské ligy JČSKe. Na snímku jsou Ondra 
Šafrata, Ondra Uxa, Jaroslav Valenta a Ivana Šo-
tová.

MČR v karate Brno. Na fotografii jsou Ondra Uxa a 
Jaroslav Valenta.
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Zveme veřejnost na  Vánoční den astrono-
mie dne 28. 12. 2022 od 13:00 do 23:00.

Program za příznivého počasí:
Kopule 
13:00–14:30 pozorování Slunce
16:00–18:00 pozorování Měsíce a planet
19:00–23:00 pozorování noční oblohy
Planetárium
Nenechte si ujít! 
Uvádíme premiéru dvou nových filmů a po-
pulární přednášku v programu planetária.
15:00–16:00 Napříč sluneční soustavou
18:00–19:30 přednáška – Martin Kulhavý, 
  „Polární záře“
20:00–21:00 Horký energetický vesmír

Za nepřízně počasí:
nelze pozorovat oblohu, proto program začne 
v 15:00 pořadem v planetáriu

Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla v Jindřichově Hradci
15:00–16:00 Napříč sluneční soustavou
16:30–17:30 Napříč sluneční soustavou
18:00–19:30 přednáška – Martin Kulhavý, 
  „Polární záře“
20:00–21:00 Horký energetický vesmír

Mezi pořady nabídneme v kopuli povídání o as-
tronomii, dalekohledech, optice a o všem, 
co vás zajímá. 
Konec programu ve 22:00. Vstupné volné.

Úkazy na obloze v prosinci 2022 
Merkur uvidíme ve druhé polovině měsíce ve-
čer nízko nad jihozápadem, Venuši až na kon-
ci měsíce, také nízko nad jihozápadem. Mars 
již můžeme pozorovat po  celou noc, Jupiter 
v první polovině noci. Planety Saturn a Nep-
tun najdeme už jen na večerním nebi a Uran 
je pozorovatelný ještě po většinu noci kromě 
rána.

Měsíc projde 12. 12. odzemím (405  841 km 
od Země) a 24. 12. přízemím (358 287 km od Ze-
mě). 
8. 12. nastane úplněk, 16. 12. poslední čtvrť, 
23. 12.  nov a 30. 12. první čtvrť.

Dne 21. 12. ve  22:48 SEČ Slunce vstupuje 
do znamení Kozoroha = zimní slunovrat, za-
čátek astronomické zimy.

Návštěvní hodiny pro veřejnost v  prosinci 
2022:
Středa a sobota: pořad v planetáriu od 18:00, 
pozorování večerní oblohy od 19:00. 
Neděle: protože Slunce bude v odpoledních hodi-
nách až do konce roku nízko nad obzorem, začá-
tek nedělního pozorování naší denní hvězdy 
začíná v 13:00. Následovat bude pořad v plane-
táriu od 14:00.

Jana Jirků

Rádi bychom poděkovali vám všem, přáte-
lům a příznivcům Domu gobelínů, za podpo-
ru, kterou jste nám v roce 2022 věnovali a které 
si velmi vážíme. Také děkujeme malým i  vel-
kým návštěvníkům, kteří si k nám v uplynulém 
roce našli cestu. Na rok 2023 jsme pro vás při-
pravili bohatý kulturní program. Můžete se tě-
šit na zajímavé výstavy a akce jak pro dospělé, 
tak i děti.
Dům gobelínů bude opět otevřen 1. dubna 
2023. Individuální prohlídky větších skupin 
jsou možné po předchozí domluvě i mimo se-
zónu.
Do 18. prosince 2022 mohou návštěvníci kro-
mě stálých expozic navštívit tyto výstavy: 
První výstava „Poezie nitě“ – na  této výsta-
vě si prohlédnete textilní umělecké výrob-
ky od  Sdružení textilních výtvarníku z  Prahy. 
Druhou výstavou ke  zhlédnutí je výstava na-
šich kurzistů, kteří pod vedením lektorů Mile-
vy Müllerové a Zdeňka Kubáka vytvořili vlastní 
textilní díla.
Rádi bychom vám popřáli klidné vánoční svátky, 
v novém roce úspěchy v pracovním i rodinném ži-
votě, štěstí a pevné zdraví.
Krásný adventní čas přeje kolektiv pracovníků 
Domu gobelínů.

Petra Mašková 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU SEZÓNOU
Bývá zvykem s blížícím se koncem roku zre-
kapitulovat výstavní sezónu a  kulturní akce 
s ní spojené. Největší událostí uplynulé sezó-
ny byl výstavní projekt AFRIKA V SRDCI, kde 
se, kromě unikátních fotografií z archivu Jose-
fa Vágnera, zakladatele Safari Parku ve Dvoře 
Králové, dařilo upoutat pozornost návštěvní-
ků přednáškami a videoprojekcemi po celou 
dobu trvání výstavy. Na výstavě byly k vidě-
ní africké masky ze sbírek manželů Miroslavy 
a  Oldřicha Mácových, sochy vytvořené sou-
časnými africkými umělci a fotografie přední-
ho českého fotografa Václava Šilhy (National 
Geographic).

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Mezinárodní přesah měla i putovní výstava fo-
tografií přírodních krás tzv. Visegrádské čtyřky 
a česko-rakouská výstava Řemesla a povolání. 
Podzimní výstavy, uvedené ve zpravodaji v Ka-
lendáři akcí, jsou k vidění až do konce letošní-
ho roku. 
Jako každoročně budou v přízemí muzea umís-
těny vánoční stromky, které zdobí naše dě-
ti z  mateřských a  základních škol. A  ještě jed-
na akce, která se koná letos poprvé: advent 
na  nádvoří a  v  prostorách muzea v  sobotu 
a neděli 10. a 11. prosince. Kromě prodejních 
stánků budou pro děti i dospělé připraveny ma-
lé dílny, kde si mohou návštěvníci vyrobit drob-
né vánoční dárky nebo alespoň získat inspiraci. 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 

Muzeum fotografie a moderních obrazových mé-
dií děkuje všem svým návštěvníkům a příznivcům 
za jejich pozornost a přeje všem lidem dobré vůle 
pokojné Vánoce a klidný příští rok.  

Sabina Langerová
Foto: Stanislav Maxa
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DOMINANTU STARÉHO
MĚSTA TVOŘÍ KOSTEL

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
S MĚSTSKOU VĚŽÍ.

MĚSTSKÁ VĚŽ GOTICKÉHO
PŮVODU BYLA PŘI KOSTELE...

BÝVALÉ
PAPÍRNICTVÍ
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BORU POVÝŠENEC

TĚLOVÝCH.
ÚKON

ZTRACENÝ
(ANGL.)

TRAPNÁ
SITUACE

PTAČÍ
OBYDLÍ

SEVERSKÉ
ZVÍŘE

PRIMÁTI

EPICKÝ
BÁSNÍK

ROZLEHLÉ
POLE

ZELENINOVÝ
POKRM

VÝKON
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PROSTÝ
ČLOVĚK
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VÝCHOD

POČÍTAČOVÁ
PAMĚŤ
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UMĚLÝ
JAZYK
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STAROŘEK

BYDLET
(ANGL.)

KOZÁCKÝ
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BLAŽEJOVA
MILENKA

VOLTAMPÉR

SLOV. NÁR.
POVSTÁNÍ

INIC. BÁS.
NEUMANNA

V BOXU
KNOCK-OUT

SKŘÍŇKA
S LIKÉRY

OBNOS

HLINITÁ
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(SLOV.)

VENKU

INIC. 
BÁSNÍKA
TOMANA

STOJÍCÍ NA
STÉM MÍSTĚ

OBOROVÁ
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PŘITAKÁNÍ

TYP AUTA
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CHEM. ZN.
BERYLIA NÁPOVĚDA:

ALOV, LO, AST, IDO, OAK,
ALOI, LOST, STAY, VOT,

TAO, PAIR
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2. ČÁST 
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Ostatní akceMěstské akce

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

1. prosince, 17:00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 
O DÁLKOVÝCH TRASÁCH
Přednáška Terezy a Luboše Kopeckých. 
Městská knihovna J. Hradec

1. prosince, 19:00
GER THIJS "STAŘÍ MISTŘI"
Divadlo Ungelt. Divadelní předplatné 
skupiny B. KD Střelnice

1. prosince, 19:00
KARAVANEM PO KRÁSÁCH ČR
Povídání s  Blankou a  Milanem Ližano-
vými s promítáním z cest
YMCA centrum, sídliště Vajgar

1.–4. prosince
JOSEF BŐHM – 65 LET – VÁNOČNÍ HRADEC
Výstava otevřena i 8.–11., 15.–18. 12. 
Výstavní dům Stará radnice – Galerie

2. prosince, 19:00
VÁNOČNÍ KONCERT 
JINDŘICHOHRADECKÉHO BIG BANDU
Host: Ilona Csáková. KD Střelnice

3.–4. prosince, 10:00–17:00
VÁNOČNÍ TRHY VE MĚSTĚ
Řemeslné trhy a stánkový prodej s do-
provodným programem. Náměstí Míru, 
Masarykovo náměstí, Husovy sady

3.–4. prosince, 10:00–17:00
ADVENTNÍ DNY NA ZÁMKU
Program zahrnuje hudební, taneční 
a divadelní vystoupení.
Státní hrad a zámek J. Hradec

3.–4. prosince, 10:00–17:00 
ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ
Bohatý program pro děti i dospělé
Dům gobelínů

3.–4. prosince
PEKELNĚ VYPEČENÝ MIKULÁŠ
Mikulášská nadílka, zdobení perníčků 
a psaní dopisu Ježíškovi
Zahradní centrum J. Hradec

3. prosince, 16:00
MATÝSEK A JEHO KAMARÁDI
Představení pro děti – český břicho-
mluvec. KD Střelnice

3. prosince, 18:00 
ADVENTNÍ KONCERT SKUPINY X-TET
Minoritský klášter, Štítného ulice

4. prosince, 15:00
ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE
Zábavné odpoledne. KD Střelnice

4. prosince, 19:00
ADVENTNÍ KONCERT JINDŘICHOHRADECKÉHO 
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Dirigent Radek Šalša. Hosté: klavírista 

PROSINEC 2022
Kulturní kalendář

Vjaceslav Grokhovskij a  Felix Slováček 
starší. Kaple sv. M. Magdaleny

6. prosince, 17:00
KONCERT VÁNOČNÍCH KOLED
Vystoupí: Michaela Sáblíková a  Martin 
Matyska. Evangelický kostel

6. prosince, 19:00
TECHTLE MECHTLE A KOČKY UVÁDÍ 
VÁNOČNÍ SHOW
Nejúspěšnější česká travesti show
KD Střelnice

7. prosince, 10:00
PŘEDNÁŠKA O TURISTICKÉ OBLASTI 
ČESKÁ KANADA
Senior centrum

7. prosince, 17:00–18:30
BENEFIČNÍ KONCERT PRO OTEVŘENÁ OKNA
KD Střelnice

7. prosince, 19:00
VÁNOČNÍ KONCERT 
Vystoupí skupina Můra.
Kaple sv. M. Magdaleny

8. prosince, 19:00
ZLATÝ PODRAZ 
Promítání filmu
YMCA centrum, sídliště Vajgar

8. prosince, 19:00
4TET
Koncert. KD Střelnice

10.–11. prosince, 10:00–17:00
ADVENTNÍ VÍKEND V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
Prodej rukodělných výrobků, ukázky ře-
mesel, tvořivé dílny pro děti, fotografo-
vání v historických kostýmech
Muzeum fotografie a MOM

10. prosince, 16:00 a 19:00
ADVENTNÍ KONCERTY TŘEBOŇSKÝCH PIŠTCŮ
Kaple sv. M. Magdaleny

10. prosince, 16:00
PŘEDVÁNOČNÍ AKORDEONOVÝ KONCERT 
ZUŠ V. NOVÁKA
Kostel sv. Jana Křtitele

11. prosince, 17:00
SENIOR KLUB
K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso.
KD Střelnice

12. prosince, 18:00
ROMÁNSKÉ KOSTELY 
NA JINDŘICHOHRADECKU
Přednáška Mgr. Aleše Flídra
Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ulice

13. prosince, 19:00
KRÁLOVNY
Divadelní představení. KD Střelnice

14. prosince, 17:00
CHVÁLA ZPĚVU
Koncert. Kostel sv. Jana Křtitele

14. prosince, 18:00
TĚLA ROSTLIN: JAK NÁM TVAR ROSTLIN POMÁHÁ 
V POZNÁNÍ JEJICH ŽIVOTNÍ STRATEGIE
Přednáška v rámci Science Café
Muzeum Jindřichohradecka,
Štítného ulice

15. prosince, 19:00
JAKUB SMOLÍK – VÁNOČNÍ KONCERT
KD Střelnice

16. prosince, 17:00
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – BYLO NEBYLO
Dětská show. KD Střelnice

16. prosince, 19:00 
ROMANTICKÉ VÁNOCE SE SOUBOREM 
MUSICA DOLCE VITA 
Koncert. Kaple sv. M. Magdaleny

18. prosince, 15:00
"NEDOPEČENÝ KOLÁČEK"
Pohádky na ZUŠ
Základní umělecká škola V. Nováka

18. prosince, 16:00
SVÍČKA PRO VÁCLAVA HAVLA
Náměstí Míru

18. prosince
"PRASINKY"
Adventní charitativní jarmark. Husovy sady

18. prosince, 16:00
"RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY"
Divadelní pohádka v cyklu "Děti s rodiči 
do divadla". KD Střelnice

20. prosince, 19:00
VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA
Na  programu: Česká mše vánoční 
J. J. Ryby. Kostel sv. Jana Křtitele

20. prosince, 19:00
MICHAL WALCZAK "LOV NA LOSA"
Agentura Harlekýn. Divadelní předplat-
né skupiny A. KD Střelnice

23. prosince, 17:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Náměstí Míru

24. prosince 
ŠTĚDRODENNÍ TRŽBA NA CHARITU
Zahradní centrum J. Hradec

26. prosince. 17:00
VÁNOČNÍ KONCERT PS JAKOUBEK YMCA
Kaple sv. M. Magdaleny

28. prosince, 13:00–23:00
VÁNOČNÍ DEN ASTRONOMIE
Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla

Probíhající výstavy:

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 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

RUDO PREKOP – PORTRÉTY UNDERGRUNDU 
– 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.

POEZIE NITĚ
– Dům gobelínů 
– Výstava potrvá do 18. 12. 2022.

VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 1. 2023.

BETLÉMY ILONY KLAWITTER
– Kostel sv. Jana Křtitele
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023

STOPY PRAVĚKU JINDŘICHOHRADECKA
– Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul.
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023, následně 
   od 1. dubna do 31. července 2023

  1. 1.
10. 1.
15. 1.
22. 1.

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU – NÁMĚSTÍ MÍRU A NÁBŘEŽÍ L. STEHNY
„PŘÁTELÁK“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
„DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
SENIOR KLUB

27. 1.
31. 1.
18. 1. 
22. 1.

29. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
„MUŽ MOJÍ ŽENY“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ – KD STŘELNICE
POHÁDKY NA ZUŠ – ZUŠ V. NOVÁKA J. HRADEC

POZVÁNKY na leden


