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4
RegeneRace paRku pod gymnáziem v současné 
době finišuje.

8 
Lidem s RoztRoušenou skLeRózou zahRají  
dobRovoLníci na benefičním konceRtu.

8
sbíRka hRaček a obLečení poputuje do dětského 
domova v kamenici nad Lipou.

10 
již dva měsíce nabízí své sLužby mateřské  
centRum čtyřLístek.

13
svatomaRtinské hodování bude pLné  
guRmánských zážitků.

První adventní víkend nabídne JINoHRÁtky i rozsvícení vánočního stromu

dvacet pět let své existence slaví v listopadu Pla-
vecký bazén Jindřichův hradec. Městský bazén 
provozovaný Službami města Jindřichův hradec, 
s. r. o. tak završí sérií akcí pro veřejnost zaštítě-
ných kulatým číslem. 
Pamětníci si možná vybaví, že k otevření plavec-
kého bazénu došlo na začátku října roku 1991, 
dva roky po Sametové revoluci. do té doby v ji-

V listopadu si připomeneme čtvrt století stánku s modrou vodou

ných okresních městech již běžná služba v Jin-
dřichově hradci chyběla. dalším přelomovým 
mezníkem v historii bazénu se stal podzim roku 
2009, kdy město spustilo do provozu bazén zre-
konstruovaný, zmodernizovaný a hlavně rozšíře-
ný o relaxační část.
Skutečnost, že bazén slouží v Jindřichově hradci 
rovných 25 let, si veřejnost připomene ve čtvrtek 

17. listopadu (10.00 – 20.00 hodin) a v pátek 
18. listopadu (10.00 - 21.30 hodin). na čtvrtek 
připadá státní svátek a pátek, byť všední pracov-
ní den, bude pro mnoho lidí a dětí dnem volna. 
Po oba dva dny dostanou zájemci o koupání po-
myslný narozeninový dárek v podobě poloviční-
ho vstupného. 

(pokračování na str. 2)

centrum města letos poprvé zaplní jediný festi-
val betlémů v České republice Jindřichohradec-
ké JinohrÁtky aneb dejte děti do jeslí. O prvním 

adventním víkendu 26. a  27. listopadu svou 
tvorbu představí řezbáři i drobní betlémáři a svá 
ochranná křídla nad přehlídkou roztáhne unikát-
ní, více než pětimetrový PeTanděl. rozzářeného 
posla nebes z desetitisíců PeT lahví, na jehož stav-
bě se podílí 13 škol z Jindřichova hradce a oko-
lí, zapíše komisař do České knihy rekordů. kupole 

andělových šatů, kterou vytvoří „ledově“ modrý 
a bílý plast, ukryje malou výstavu o vzniku jedi-
nečné obří sochy. anděl, který bude celý advent 
svítit nevtíravou bílou barvou, dokáže rozpoznat 
zpěv a na vánoční koledy odpoví rozblikáním ce-
lé pestré škály barev.

(pokračování na str. 14)
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Soutěž: poznáte oSobnoSt na obrázku?
Vaším úkolem je uhádnout nezapomenutelnou osobnost v historii Jindřichova hradce. odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního 
měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu informační středisko Město Jindřichův hradec, Panská 136/i, Jindřichův hradec 377 01. Jméno 
vítěze bude zveřejněno v dalším vydání Jh zpravodaje.
Správná odpověď z minulého čísla: PhDr. Josef Novák, *8. března 1849 (Josefov) – †21. října 1927 (Praha)
Výherkyní se stává: Jana Küschallová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �V listopadu si připomeneme čtvrt století stánku s modrou vodou
(pokračování ze str. 1)

osobnost, po  níž byla ulice pojmenována, 
je pevně spojena s  naším městem. Muž, je-
hož jméno hledáme, pocházel ze staré jind-
řichohradecké soukenické rodiny. narodil se  
5. července 1798 v domě č. p. 48 v dnešní ulici 
na hradbách. Jeho rodiče byli velmi podnika-
ví lidé, kteří pod františkánským klášterem za-
ložili továrnu na jemná sukna, matku od mlá-
dí provázel na obchodních cestách a vyučil se 
soukeníkem. od otce dostal dům č. p. 39 v rů-
žové ulici, v němž zřídil podnik na strojní vý-
robu suken, který sám vedl. 29. února 1824 se 
v Jindřichově hradci oženil s Magdalenou Bey-
höflerovou. Manželům se narodili dva synové, 
oba však zemřeli. Ve 30. letech převzal otcovy 
textilní podniky, rozšířil továrnu pod klášte-
rem i závod v růžové ulici a v říjnu 1839 zakou-
pil tzv. Steffalův mlýn na nežárce č. p. 176/ii, 
který přebudoval na  další textilní továrnu. 
Zde též úspěšně choval dobytek. V 50. letech 
19. století své podniky prodal a zakoupil dům 
ve  Vídni, kde přijal měšťanské právo, a  vel-

kostatek nový dvůr na Pacovsku, kam přesíd-
lil. S ubývajícími silami svěřoval vedení svých 
nových podniků příbuzným. dne 27. červen-
ce 1864 zemřel v  novém dvoře, pochován 
byl na  jindřichohradeckém hřbitově u  koste-
la nejsvětější Trojice. Spolu s  manželkou za-
ložil před smrtí nadaci pro školní mládež, za-
čátečníky, nevěsty, pro starce a stařeny, chudé 
příslušníky obce a na podporu chorých a ne-
mocných. nadace obdržela 100  000 zlatých 
a poprvé přijímala žádosti v roce 1865. dobro-
činnosti se po smrti manžela věnovala Magda-
lena, která přispěla značnými obnosy na jind-
řichohradeckou průmyslovou školu, na zdejší 
opatrovnu a na městský sirotčinec. kromě ta-
bule s  názvem ulice připomíná jména man-
želů a  jejich štědrost a  dobročinnost dodnes 
pamětní deska na  rodném domě dnešní uli-
ci na  hradbách č. p.  48, která byla odhalena  
22. července 1938. Znáte jméno a  příjmení 
osobnosti, na kterou se ptáme?

Štěpánka Běhalová

Vedení bazénu věří, že Jindřichohradečáci vy-
užijí příležitost k  návštěvě hlavně 17. listopa-
du, kdy dostanou možnost zhlédnout i ukázky 
sportovních tréninků. Zejména na  děti, které 
jsou nejpočetnější skupinou uživatelů, budou 
po  oba dva dny od  10.00 do  14.00 hodin  
čekat také soutěže. Jako odměnu získají na pa-
mátku poletující dáreček.

Speciální pozvánku na  17. listopad obdrží ví-
tězové výtvarné a literární soutěže, kterou pla-
vecký bazén k výročí vyhlásil v polovině října. 
děti ve věku od 3 do 10 let kreslí, malují a tvoří 
a jejich starší kamarádi mohou své zážitky z po-
bytu ve stánku s modrou vodou vylíčit i slovy 
(www.bazen.jh.cz). nejlepší výtvarné i slohové 
práce budou v prostorách bazénu zveřejněny.

Plavecký bazén získal dárek pro rok, v němž si 
jubileum připomíná, již na jeho začátku. hned 
1. ledna bylo oznámeno, že roční návštěvnost 
v roce 2015 směle překonala dosud magickou 
čtvrtmilionovou hranici.  

Marcela Kůrková
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

podzim máme v plném proudu a jako v minulých letech 
připravujeme rozpočet města na rok 2017. Ten určí, co 
se bude ve městě v příštím roce budovat, jaké kulturní 
a společenské akce město připraví a jak budou podpo-
rovány společenské a sportovní organizace. Stejně tak 
vrcholí příprava kalendáře kulturních a společenských 
akcí na příští rok. Již máme za sebou schůzku, na kte-
ré si na třicet pořadatelů akcí koordinovalo termíny tak, 
aby nedocházelo ke vzájemnému ubírání návštěvníků. 

Tento měsíc nás čekají samé zajímavé akce. Například 
náš bazén oslaví 25 let od uvedení do provozu. Čtvrtsto-
letí - to už je pádný důvod k oslavě. Proto přijďte s ná-
mi oslavit toto výročí ve státní svátek dne 17 listopa-

du. Letos také už v listopadu rozsvítíme 
na náměstí Míru vánoční strom. Prv-
ní adventní neděle totiž vychází na   
27. listopadu. Přijďte se s námi naladit 

do vánoční atmosféry a zazpívat kole-
dy podbarvené vůní svařáku a punče.

Stanislav Mrvka, starosta města

Události z radnice
 �Dvacáté výročí jsme oslavili tentokrát v Neckargemündu

 �Svatováclavské slavnosti se opět vydařily
V sobotu 24. září se konaly již druhé Svatováclav-
ské slavnosti na  náměstí Míru. Víno teklo prou-
dem, hrála skvělá hudba a návštěvníci se dobře 
bavili.  nechybělo příjemné posezení s  koštem 
vín různých vinařů, nejrůznější dobroty, tradiční 
jarmark a atmosféru svými nástroji a hlasy skvě-
le podtrhla dechová kapela Babouci, cimbálovka 
Varmuža, Pragtet a claymore. o zaštítění celé ak-
ce se postaral náš skvělý Sbor dobrovolných hasi-
čů města Jindřichův hradec. akci pořádalo město 
Jindřichův hradec.                       Foto: SDH města J. Hradec

V  pátek 23. září 2016 se vydala devětašede-
sátičlenná výprava z  Jindřichova hradce v  če-
le s  místostarostou Bohumilem komínkem 
a  místostarostkou Petrou Blížilovou do  neckar-
gemündu, aby stejně jako v červnu u nás oslavila  
20. výročí partnerství obou měst. oslav se včet-
ně zástupců města, radních a  přátel partnerství 
zúčastnily také Pěvecký sbor Smetana, krojová 

družina z  Jarošova nad nežárkou a  žáci ZUŠ Ví-
tězslava nováka. na  oslavách byli přítomní také 
studenti a  pedagogové z  jindřichohradeckého 
gymnázia, kteří v  neckargemündu strávili týden 
v  rámci tradičního výměnného pobytu. Česká 
skupina měla v sobotu 24. září 2016 na programu 
prohlídku zámku v  heidelbergu nebo prohlídku 
města heidelberg a  plavbu lodí po  řece neckar 
z heidelbergu do neckargemündu. hlavním bo-
dem byla slavnostní akce u příležitosti 20. výročí 

 �Na podzim šláplo do pedálu 255 účastníků
S  letošní turistickou sezónou jsme se v  Jindři-
chově hradci rozloučili tradičním pedálem v ne-
děli 2. října. Pro účastníky podzimní akce Přes 
kopec na  hradec aneb Jindřichoradecký pedál 
byly připraveny dvě trasy 40 a  20 km dlouhé. 
na trasu se vydalo celkem 255 účastníků. Star-
tovalo se v dolním Skrýchově na louce při pra-
vém břehu řeky nežárky a na všechny účastní-
ky čekalo kontrolní stanoviště v blízkosti samoty 
U Tyšerů. doprovodný program zahrnoval pro-
gram pro děti, o který se postarali členové Sbo-

 �Starosta ocenil Pospíšilovou a Masaře 
za výbornou reprezentaci města
Ve  středu 12. října se na  Staré radnici uskutečni-
lo slavnostní přijetí úspěšných sportovců Michaly 
Pospíšilové a Víta Masaře. Za vynikající reprezenta-
ci města je ocenil starosta města Stanislav Mrv-
ka. Členka Vk Vajgar Jindřichův hradec, z. s.  Michala 
Pospíšilová se stala juniorskou mistryní světa na tzv. 

osmě na MS 2016 juniorů, které se uskutečnilo v ni-
zozemském rotterdamu. Člen karate Jindřichův 
hradec, okinawa Goju ryu dojo, z. s. Vít Masař se stal 
vicemistrem evropy v kategorii kata male U14 4kyu 
výše na Me 2016 organizace eGkF, které se uskuteč-
nilo ve dnech 15. – 18. září v rakouském Steyeru.

ru dobrovolných hasičů J. hradec a členové ob-
lastního spolku Českého červeného kříže, jízdu 
na poníkovi, lezeckou stěnu či malování na ob-
ličej. Moderátorem akce byl Michal arnošt, ob-
čerstvení opět zajistili jindřichohradečtí dobro-
volní hasiči. celé odpoledne zpříjemnila svou 
hudbou skupina BB kvartet. ani tentokrát ne-
chyběla malá tombola s padesáti cenami a velká 
tombola, ve které tu hlavní cenu horské kolo vy-
losoval starosta města Stanislav Mrvka. Vyhrála 
paní andrea rojková ze Člunku.       Karolína Průšová

 �V centru města přibyl dům s pečovatelskou službou
Ve  čtvrtek 29. září 2016 se uskutečnilo slav-
nostní otevření domu s pečovatelskou službou 
na  Zakosteleckém náměstí po  rekonstrukci. 
Pásku slavnostně přestřihli ivana Stráská, ná-
městkyně hejtmana Jihočeského kraje, Stani-
slav Mrvka, starosta města, Milan Špulák, pro-
jektant a Martin kec, za zhotovitele. Předmětem 
zakázky byla rekonstrukce objektu bývalé škol-
ní kuchyně č. p. 31/i na Zakosteleckém náměs-
tí, kde vznikl bytový dům s pečovatelskou služ-
bou. V  objektu je 11 bytů (2x 2+kk, 9x 1+kk), 

které již rada města přidělila žadatelům. dále 
je zde prostor pro jízdní kola a  hygienické zá-
zemí pro pečovatelskou službu. V  rámci akce 
byly provedeny dispoziční úpravy, výměna vý-
plní otvorů, střešní krytiny, oprava fasády, no-
vé instalace a podlahy, v objektu byl instalován 
osobní výtah. Projektant: JPS J. hradec Jindři-
chův hradec. Zhotovitel: Bautechnik, Veselí nad 
Lužnicí. konečná cena díla: 13  219  072 kč bez 
dPh. na  akci byla poskytnuta dotace ve  výši 
4 800 000 kč z Ministerstva pro místní rozvoj Čr.

partnerství měst, která se konala ve školním cen-
tru přímo v neckargemündu. Slavnostní odpole-
dne zahájilo vystoupení dětského sboru Pepero-
nis a slavnostní řeč starosty Franka Volka, který byl 
po letošních červnových volbách zvolen do úřa-
du minulý čtvrtek. následovalo skvělé vystou-
pení krojové družiny pod vedením Marie Šlech-
tové, proslov místostarosty Bohumila komínka 
a po něm se uskutečnilo předání darů měst. od-
poledne pokračovalo projevy ředitelů gymnázií 
horsta Linierta a Miloslava Vokáče a následovalo 
výborné vystoupení Pěveckého sboru Smetana 
pod vedením Štěpána Štrupla. na samotný závěr 
vystoupili žáci obou gymnázií a základních umě-
leckých škol, aby společně zazpívali jednu českou 
a jednu německou písničku. nutno dodat, že jak 
krojová družina, tak Pěvecký sbor Smetana skli-
dily u místních obrovský úspěch. Velký slavnost-
ní den byl završen společnou večeří. V neděli do-
poledne se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií 
Jense hertela, který zachytil Jindřichův hradec 
svým fotoaparátem od roku 1993, kdy naše měs-
to a jeho okolí navštívil ještě v rámci výměnného 
pobytu. na zahájení výstavy zahráli žáci z obou 
základních uměleckých škol skvělé hudební kusy. 
U  příležitosti této výstavy daroval místostarosta 
Bohumil komínek Jensu hertelovi odznak města.
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městský úřad informUje

 �ODBOR ROZVOJE

na  konci září byly dokončeny obnovy drob-
ných sakrálních památek. Jednalo se o projekt 
„Restaurování kříže v parku u kostela sv. Ja-
kuba“. na  kříži bylo provedeno mechanické 
očištění, omytí tlakovou vodou, celkové zpev-
nění povrchu kamene. dále pak barevné retuše 
kamene a hydrofobizace.  na soklu byl barevně 
zvýrazněn nápis. Litinové doplňky byly ošetře-
ny zinkováním, nátěrem a patinou. kříž byl osa-
zen novou tabulkou inri, která na  kříži před 
restaurováním chyběla. Projekt byl spolufinan-
cován částkou 14 000 kč z programu Jihočeské-
ho kraje – objekty kulturního dědictví – obno-
va drobné sakrální architektury.

Restaurování křížů v k. ú. Jindřichův Hradec a v k. ú. Radouňka

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V současné době probíhá poslední fáze pro-
jektu „regenerace parku pod Gymnáziem Ví-
tězslava nováka v  Jindřichově hradci“, v  je-

jímž průběhu dojde k ošetření dřevin. cílem 
tohoto projektu, který kromě ošetření dřevin 
zahrnuje stavbu suché zídky pro plazy, zalo-
žení broukoviště – loggeru, obnovu tůní, či 
podporu druhově pestrých trávníků, je zvý-
šení biodiverzity lokality při současném za-
jištění bezpečnosti v parku. Město Jindřichův 
hradec na  realizaci tohoto projektu získalo 
podporu ze Státního fondu životního pro-
středí ve výši 162 768 kč, což činí 80 % z cel-
kových nákladů. 
Právě probíhající ošetření dřevin zahrnuje 
provedení bezpečnostně zdravotních řezů 
na 56 stromech. Při tomto druhu ořezu budou 
ze stromů odstraněny větve suché, mechanic-
ky poškozené, bezprostředně hrozící pádem 
apod. ošetření stromů je prováděno odborní-
kem – arboristou Tomášem havlem z Českých 
Budějovic. V  souvislosti s  těmito pracemi žá-
dáme návštěvníky parku, aby dbali zvýšené 
opatrnosti a  nevstupovali na  místa, kde prá-
ce probíhají.
Tento projekt byl realizován za finanční pod-
pory SFŽP a MŽP.

František Chmelík

dále byl z tohoto programu Jihočeského kra-
je spolufinancován částkou 19 000 kč projekt 
„Restaurování kříže v  Radouňce“. Jednalo 
se o žulový kříž datovaný na soklu k roku 1860. 
Provedeno bylo mechanické očištění, omy-
tí vodou, biocidní ošetření, celkové zpevnění 
kamene. dále byla provedena oprava tvaro-
vých defektů umělým kamenem, bylo obno-
veno spárování, barevné retuše pro dosažení 
jednotného výrazu povrchu kamene a hydro-
fobizace. došlo k odkopání terénu a srovnání 
sloupků. Letopočet na  kříži byl barevně zvý-
razněn. Litinové doplňky byly otryskány, ošet-
řeny zinkováním, nátěrem a patinou. 

Z  programu Jihočeského kraje – kulturní 
památky – nemovité kulturní památky byl 
spolufinancován částkou 19  000 kč projekt 
„Restaurování kříže před jižním průčelím 
kostela sv. Kateřiny“. Tento kříž stojí pod 
přilehlou lípou mezi sochami sv. Jana nepo-
muckého a  sv. Theodora před jižním průče-
lím kostela sv. kateřiny v  Jindřichově hrad-
ci. V  rámci projektu došlo k  mechanickému 
očištění, omytí tlakovou vodou, odstranění 
uvolněných spár, k celkovému zpevnění po-
vrchu kamene, hydrofobizaci, očištění litino-
vých doplňků, odrezení, nanesení konzer-
vačních nátěrů a patiny.

V  říjnu byly dokončeny restaurátorské prá-
ce na soše sv. rozálie, která je součástí souso-
ší nejsvětější Trojice na  náměstí Míru. V  rám-
ci uvedeného projektu došlo k  vyjmutí sochy  
sv. rozálie ze sousoší nejsvětější Trojice. Po pře-
vezení do restaurátorské dílny bylo provedeno 
očištění, omytí a odstranění vegetací, dále cel-
ková a  lokální konsolidace kamene. chybějící 

Restaurování sochy sv. Rozálie na sousoší Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci
modelace sochy byly dotvořeny umělým ka-
menem na  bázi cementu plněného vápenco-
vou drtí s frakcí a barevností podobnou origi-
nálu. dále byly provedeny tvarové a  barevné 
retuše, hydrofobizace, revize a konzervace ko-
vového křížku. Po  zrestaurování bude socha 
umístěna do  Muzea Jindřichohradecka, kde 
bude zpřístupněna veřejnosti. Projekt byl spo-

lufinancován částkou 29 000 kč z Programu Ji-
hočeského kraje – nemovité kulturní památky. 
Podle originálu sochy bude posléze vytvoře-
na kopie, která bude umístěna zpět na sousoší 
nejsvětější Trojice na náměstí Míru. důvodem 
náhrady originálu sochy kopií je její opakova-
né poškozování vandaly.

Vladimír Krampera

Ošetření dřevin v parku pod Gymnáziem V. Nováka

 �Upozornění pro návštěvníky 
rozhledny na Rýdově kopci
rozhledna rýdův kopec pro vás bude, ovšem 
pouze za  příznivého počasí, otevřena také 
v listopadu. 

navštívit ji můžete o víkendech a ve svátek 
17. listopadu.

Karolína Průšová
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Policie Čr  

oblastní spolek Českého Červeného kříže 
Jindřichův hradec každoročně pořádal re-
kondiční pobyt pro seniory v Lomech u kun-
žaku na Jindřichohradecku. V roce letošním 
pak dvanáctý ročník pořádalo Jindřicho-
hradecké sdružení sociálních aktivit.  Účast-
níky  pobytu byli zejména zasloužilí a  dlou-
holetí členové tohoto spolku ve věku 64 až  
93 let. díky bývalé ředitelce ČČk Zdence 
hanzalové prožili  krásný pobyt plný zajíma-
vých činností a přednášek. 
Součástí pobytu dříve narozených   byla mi-
mo jiné i beseda s jindřichohradeckou tisko-
vou mluvčí PČr hanou Millerovou a krajským 
koordinátorem Besipu Václavem kovářem. 
Tisková mluvčí PČr, Územního odboru J. hra-
dec, pohovořila o bezpečnostní situaci i o vý-

voji kriminality na  Jindřichohradecku. Zdů-
raznila, že právě senioři se stávají čím dál více 
terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků 
i násilníků.

Seniorky se aktivně zapojily do  přednášky 
a  rovněž pohovořily o  svých zkušenostech 
a setkáních s nečestnými spoluobčany. kladly 
zajímavé dotazy a bylo vidět, že je přítomnost  
ženy v policejní uniformě opravdu těší. 
krajský koordinátor Besipu Václav kovář 
navázal na  přednášku tiskové mluvčí PČr 
a  podrobně pohovořil o  tom, jak se ma-
jí  starší spoluobčané  správně chovat v sil-
ničním provozu. V závěru besedy rozdal se-
niorkám drobné upomínkové předměty 
s logem BeSiP a odpovídal na dotazy, které 
vzešly z opravdu zajímavé přednášky.
Jelikož se beseda seniorkám líbila, přislíbil 
krajský koordinátor Besipu i tisková mluvčí 
Policie Čr, že se  společně za seniory v příš-
tím roce opět vypraví.

Setkání se seniory

 � Výpis z událostí
městská Policie

4. 10. 2016 v  poledne přišli do  restaura-
ce U  Papoušků dva muži (oba 30 let), dali 
si obídek, pivko, kávu, padl i nějaký ten pa-
nák tuzemáčku, nějaká cigárka, pak si dali 
večeři a opět pivko a tuzemáček. kolem půl 
sedmé večer se jeden z mužů zvedl a ozná-
mil barmance, že si skočí do  bankomatu 
pro hotovost a  pochopitelně se již neuká-
zal. Protože druhý zatím poklimbával u sto-
lu, barmanka požádala o pomoc strážníky. 
Ti zjistili, že jeden zkonzumoval za  767 kč 
a  druhý za  577 kč. oba hosté již při vstu-
pu do restaurace věděli, že nejsou solvent-
ní. Z tohoto bylo zřejmé, že se oba dopustili 
přestupku proti majetku, takže po uhrazení 
útraty je navíc čeká blokové řízení.

6. 10. 2016 celý den byli strážníci voláni 
na různá místa, kam zrovna dorazil podnapi-
lý František ch. (45 let) a kde za sebou nechal 
větší či menší stopy (prostě kudy chodil, tudy 
močil). Začalo to v 10.00 hodin na Masaryko-
vě náměstí v prodejně cooP, kde neslušně vy-
nadal pokladní, neboť mu odmítla prodat lá-
hev vodky. odtud odešel do Jarošovské ulice 
do prodejny zvané Večerka a koupil si zde pivo 
tím způsobem, že na pokladnu položil peníze, 
vzal si pivo a Večerku opustil. Prodavačka mu 
v  tom nemohla ani zabránit, protože v  pro-
dejně byla sama a s podnapilým Františkem 
nejsou žerty. Jarošovskou ulicí se Fanda, v kli-
du popíjející pivko, dopotácel zpět k cooPu, 
před kterým se vymočil na chodník a odtud 

odkvačil do budovy městského úřadu, kde byl 
nalezen ve druhém patře spící na židlích, ne-
daleko od nevábně zapáchající louže. odtud 
byl přivolanými strážníky svižně „odejit“. Je-
ho další kroky směřovaly k nádraží. Zde se za-
stavil na čerpací stanici MoL, kde na obsluze 
opět požadoval alkohol, a když mu nebyl pro-
dán, vymočil se uprostřed parkoviště. násled-
ně se přemístil na  nástupiště Českých drah. 
Tam v klidu pokuřoval, nic nedbaje výpravčí-
ho, který ho z perónu vykazoval. Výpravčímu 
nezbylo nic jiného, než opět přivolat strážníky. 
Ti přestupky, kterých se Fanda toho dne do-
pustil, sečetli, sepsali a zaslali k vyřešení práv-
nímu oddělení MěÚ J. hradec.

Rudolf Gabriel

Řidiči, pozor! Svátek k  uctění Památky 
zesnulých se blíží 
Policisté z Územního odboru Jindřichův hra-
dec každým rokem v období dušiček zazna-
menávají nejen několik krádeží věcí z hrobů 
nebo odložených věcí při úpravě hrobů, ale 
i z aut zaparkovaných na přilehlých parkoviš-
tích u hřbitovů. kontroly parkovišť před hřbi-
tovy provádějí jindřichohradečtí policisté 
každoročně. není tomu jinak ani tento rok. 
Se zvýšenými hlídkami začnou ještě před ví-
kendem a  tyto hlídky potrvají přes sobotu 
i neděli, kdy většina lidí přijede na hrob uctít 
památku svých zesnulých.
Z hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce i umě-
lé květiny, sošky a další výzdoba, vše co lze 
snadno a  rychle zpeněžit. Mnoho lidí ne-
umí policistům vůbec popsat, co jim bylo 
z  hrobu odcizeno. Lidem proto doporuču-
jeme, aby si své hroby vyfotografovali, ne-
boť v případě krádeže nebo poškození hro-
bu bude pro policii mnohem jednodušší 

zadokumentovat původní stav hrobu. Přes-
ným popsáním odcizených věcí se tak zvýší 
šance na dopadení pachatele. Zloději si to-
tiž na  hřbitovech dost často tipují osamělé 
osoby, které sledují, a ve chvíli, kdy jdou na-
příklad pro vodu nebo vyhodit původní výz-
dobu do kontejneru, seberou jim odloženou 
tašku a zmizí.
Policejní zkušenosti dokladují, že zvýšeného 
pohybu lidí využívají i někteří zloději. Tito se 
zaměřují i na auta odstavená na parkovištích 
v okolí hřbitovů a vykrádají je. Policisté pro-
to opět připomínají řidičům, aby si nenechá-
vali v  zaparkovaných vozidlech na  parkovi-
štích viditelně odložené věci a při odchodu 
od vozidla zkontrolovali uzavření oken, včet-
ně střešního, uzavření zavazadlového pro-
storu a samozřejmě všech dveří vozidla. 
na bezpečnost a plynulost v silničním pro-
vozu budou o „dušičkách“ dbát ve  zvýše-
né míře nejen dopravní policisté, ale i  po-
licisté z  jednotlivých obvodních oddělení. 

dopravní policisté připomínají především 
starším občanům, kteří s  vozidlem nejezdí 
každodenně, aby nezapomněli, že řidiči starší  
65 let musí při silniční kontrole předložit  do-
klad o zdravotní  způsobilosti. Jak vychází ze 
zákona, osoba starší 65 let se musí podrobit 
pravidelné lékařské prohlídce. Ta se obnovu-
je po 3 letech, tedy v 68 letech a od 68 let kaž- 
dé dva roky.
občany, kteří na hřbitově vidí, že se tam dě-
je něco podezřelého, žádáme, aby to ihned 
oznámili na  policii. Čím dříve se o  krádeži 
dozvíme, tím větší máme šance na dopade-
ní zloděje. 
Uhlídat všechny hřbitovy na  Jindřichohra-
decku je pro policii ve  skutečnosti nemož-
né, proto si ceníme pozorných spoluobčanů, 
kteří si všímají podezřelých osob a informa-
ce ihned volají na  bezplatnou policejní lin-
ku 158! 

Hana Millerová

Prevence: 
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 7. října se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou. 
do Jindřichova hradce byly přivítány tyto děti: Marie Jiráková, dominik Bubník, ondřej drahoš, adéla dvořáková, natálie hamerníková, kristýna 
chalupská, elena knoblochová, ondřej kukačka, Štěpán komárek, Jakub Mach, Šarlota Polláková, alice Srnková a adéla Šenkýřová.

Karolína Průšová , foto: Jindřichohradecký deník

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 9. 2016 do 11. 10. 2016 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Petr BUDÍN, Stojčín 16. 6. 1948 11. 9. 2016
Jan VESELÝ, Nová Včelnice 25. 5. 1946 14. 9. 2016
Štěpán PICKA, Jindřichův Hradec 24. 12. 1925 14. 9. 2016
František VOLF, Roseč 24. 11. 1950 17. 9. 2016
Marie MÁCALOVÁ, Vydří 15. 12. 1924 17. 9. 2016
Jan KREJČA, Jindřichův Hradec 26. 10. 1944 18. 9. 2016
Vladimír DVOŘÁK, Jindřichův Hradec 23. 3. 1936 20. 9. 2016
Jaroslav KAŇKA, Jindřichův Hradec 29. 7. 1933 21. 9. 2016
Svatoslava TUČKOVÁ, Nová Včelnice 17. 3. 1952 22. 9. 2016
Růžena PAVLÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 3. 1934 23. 9. 2016
František KURAL, Dolní Skrýchov 20. 6. 1942 25. 9. 2016
Jiřina BERANOVÁ, Jindřichův Hradec 10. 2. 1934 1. 10. 2016
Zdeněk KOVÁŘ, Vydří 30. 10. 1947 1. 10. 2016

Marie IVANOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 4. 1940 1. 10. 2016
Pavlína PECKLOVÁ, Děbolín 17. 4. 1932 2. 10. 2016
Anna KRATOCHVÍLOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 10. 1943 3. 10. 2016
Jiří MACHEK, Nová Včelnice 19. 4. 1940 4. 10. 2016
Marie URBANOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 7. 1924 5. 10. 2016
Anna ŠTÍCHOVÁ, Jindřichův Hradec 28. 06. 1929 7. 10. 2016
Jan ZEDNÍK, Frahelž 23. 7. 1945 8. 10. 2016
Jiřina BENDOVÁ, Novosedly nad Nežárkou 7. 2. 1943 10. 10. 2016
Jan BRACH, Strmilov 24. 7. 1930 11. 10. 2016
Libuše KNĚŽÍNKOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 9. 1931 11. 10. 2016
Stanislav BUBENÍK, Střížovice 16. 1. 1931 11. 10. 2016
Anna NOSKOVÁ, Horní Bolíkov 10. 7. 1927 11. 10. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

sPoleČenská kronika
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3. listopadu 1916
Adéla Volfová. K sedmdesátým naro-
zeninám.
dne 4. září t. r. slavila své sedmdesáté 
narozeniny rodačka jindřichohradec-
ká, dramatická umělkyně adéla Vol-
fová. rodný dům její č. 118. pod kláš-
terem v Jindř. hradci stojí dosud. Je to 
dům pí. ředitel. Legové. Volfová narodila 
se v prvním jeho poschodí. otec její byl 
barvířem a majitelem mandlovny. Vedlo 
se mu zprvu dobře, ale pak čím dále, tím 
hůře. Příčinou toho byla jeho dobrota 
a přílišná důvěřivost k lidem. roku 1864 
stal se choromyslným a  zemřel v  ne-
mocnici jindřichohradecké. Matka ze-

mřela adéle Volfové r. 1869, když již byla 
u divadelní společnosti Švandovy v Plz-
ni. k rodnému domu v Jindř. hradci vá-
že se mnoho vzpomínek adély Volfové. 
Zvláště vzpomíná na choť majitele jeho, 
stavitele Mat. Šetky, a na choť al. Barona 
Spense-Bodena, které obě k  ní přilnu-
ly a ji si zamilovaly. otec i matka adély 
Volfové již za  svobodna jako ochotníci 
hrávali v kumžaku, odkud přestěhovali 
se do Jindř. hradce. Poprvé Volfová vy-
stoupila jako mladé děvče u společnos-
ti Fr. J. Čížka v divadle na Střelnici ve hře 
„Milenčina podobizna“ a obecenstvu se 
velmi líbila…. a  r. 1873 povolána byla 
k českému zemskému divadlu do Prahy 
a hrála v něm poprvé v „diblíku z hor“… 
Posledně na  jevišti národního divadla 
adéla Volfová vystoupila 10. února 1899 
v „Marjánce matce pluku“. Před před-
stavením tím se s  národním divadlem 
a s obecenstvem jeho rozloučila. 
Uctění památky padlých hrdinů 
na novém hřbitově odpočívajících
Včera dopoledne konala se v místech no-
vého hřbitova tichá a dojemná slavnost. 
Velitelství zdejších posádek krásným 
způsobem vzpomenulo v  den dušiček 
všech těch hrdinů, kteří ve světovém zá-
pase za existenci nás všech neohroženě 
položili život svůj za  milovaného Moc-
náře a  drahou svou vlast, tím, že dalo 
čísti zádušní polní mši svatou na novém 
hřbitově. k této pozvalo mimo zde právě 

meškající vysoce urozené hraběcí man-
žele Jich excellence eugena a  Františku 
z Černínů, zástupce všech úřadů, ústavů, 
odborů… Uprostřed 55 vojenských rovů 
byl k včerejší slavnosti pořízen na trvalou 
památku velký čestný rov těch, jichž těla 
odpočívají po slávyplných činech v zemi 
daleko od vlasti vzdálené. 
Návštěva hřbitovů
po oba dny byla velice četnou, k čemuž 
hlavně přispěla pěkná pohoda. násled-
kem zákazu osvětlování soustředila se 
návštěva na  hodiny odpolední. Počet 
zesnulých pohřbených na novém hřbi-
tově dostoupil čísla 292, z hoho připadá 
na civilní 237, na vojíny 55.

K rekvisici zvonů
zdejších kostelů k válečným účelům při-
kročeno bude, jak se nám sděluje, v do-
bě nejbližší. dle dosavadních disposic 
budou z věže proboštského kostela sňa-
ty všechny čtyři zvony. Tyto pak nahraže-
ny budou dvěma zvony z kostela sv. Jana 
křtitele, a sice tzv. tureckým (stříbrným) 
a starožitným zvonem Sv. Barbora z kláš-
tera františkánského. V  ostatních koste-
lích bude ponecháno po jednom zvonu. 

10. listopadu 1916
Cirkus Kontinental
v Jindř. hradci těší se denně nepřetržitě 
přehojné návštěvě, důkazem, že program 
odpovídá požadavkům obecenstva. Vý-
cvik koní a slona je vzorný a veškerá arti-
stická čísla jsou prvořadná, bratří elkino-
vé a p. Štipka ml. patří mezi nejpřednější 
představitele varietních čísel. 

17. listopadu 1916
Pivovary přestávají vařit
k řadě pivovarů v Čechách, v nichž výro-
ba zastavena, přibyl měšťanský pivovar 
v Příbrami, v němž přestalo se v těchto 
dnech vařiti. 
Nakažlivé nemoce
V posledních dnech objevil se v Třebo-
ni povážlivou měrou záškrt mezi dětmi 
a v některých obcích podél Lužnice vy-
pukl břišní tyfus. 
Ztracena a nalezena vál. půjčka
dne 13. ztratil studující J. e. papír vál. 
půjčky znějící na obnos 200 k a oznámil 
ztrátu na  policii. k  jeho radosti mohlo 
mu býti sděleno, že poctivý dělník Fittl 
papír ten nalezl a tamtéž odevzdal. 
Drahé vykoupání
Jistý desátník pěš. pl. č. 101 šel se dne 
9. t. m. do lázní na předměstí nežárec-
kém vykoupati, při čemž si své stříbrné 
hodinky se zlatým řetězem, mající cenu 
200 k, na věšák na šaty pověsil. Po vy-
koupání opustil kabinu a teprve pozdě-
ji postřehl, že hodinky tam zapomenul. 
Pospíšil si do lázní, ale zde hodinky za-
pomenuté více nenalezl. Případ ozná-
men na  četnické stanici, která po  pa-
chateli pátrá. 
Pozor na prádlo
Fr. k. bytem v čísl. 96 iV. nechala na za-
hradě přes noc 6 mužských, 2 ženské 
košile, 2 ručníky, 2 šátky, blůzu a zástěru. 
druhého dne chtěla věci ty odnésti, ale 
shledala, že jí někdo nepovolaný přede-
šel a vše odnesl. 

24. listopadu 1916
Jeho veličenstvo apoštolský císař a král 
FRANTIŠEK JOSEF I. – MRTEV!
V  ranních hodinách dne 22. listopadu 
rozletěla se bleskurychle po všech vlas-
tech říše rakousko-uherské ohromu-
jící zvěst, že v  úterý dne 21. listopadu 
o 9. hodině večerní klidně zesnul v Pá-
nu na  Svém zámku Schönbrunském 
u  Vídně Jeho Veličenstvo apoštolský 
císař a  král František Josef i., překročiv  
86. rok Svého velezáslužného a lidumil-

Pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Listopadové „dušičkové“ dny začínaly uctěním zesnulých na místních hřbitovech. Při té příležitosti Ohlas informo-
val o slavnosti uspořádané na novém hřbitově, která připomínala padlé hrdiny. Obsáhlým fejetonem Ferdinanda 
Strejčka, který publikoval v týdeníku pod zkratkou B. S., byly připomenuty 70. narozeniny zdejší rodačky, herečky 
Národního divadla, Adély Volfové. Všechna listopadová čísla Ohlasu přinášela zprávy o množících se krádežích, 

byla avizována válečná rekvizice zvonů a epidemie nakažlivých nemocí. Hradečané nalezli vzpruhu při návštěvách ve městě hostujícího cirkusu Konti-
nental, v němž vystupoval též člen známé jindřichohradecké rodiny Štipků. Poslední listopadové číslo Ohlasu však přineslo ohromující smutnou zprá-
vu o skonu císaře Františka Josefa I. i uklidňující prohlášení jeho nástupce Karla. Život jako by se zastavil.

ného života a dovršiv málem 68. rok Své 
požehnané a blahu přečetných národů 
rakouských zasvěcené vlády. 

Mým národům!
do  duše pohnut a  ohromen stojím 
Já i  Můj rod, stojí Moji věrní národové 
u  rakve ušlechtilého panovníka, Jehož 
rukám bezmála po sedm desetiletí svě-
řeny byly osudy mocnářství. … Modle 
se o milost nebes a požehnání pro Se-
be a Svůj rod, jakož i pro Své milované 
národy, slibuji před Všemohoucím věrně 
spravovati statky, které Mně zanechali 
Moji předkové. chci činiti vše, aby hrůzy 
a oběti války byly co nejdříve zažehnány, 
aby těžce pohřešovaná požehnání míru 
byla Mým národům opět získána, jakmi-
le tomu dovolí čest našich zbraní, život-
ní podmínky Mých států a jejich věrných 
spojenců a  vzdor našich nepřátel. … 
Proniknut věrou v nezničitelnou životní 
sílu rakousko-Uherska, prodchnut vrou-
cí láskou ke Svým národům, chci Svůj ži-
vot a všecku Svou sílu postaviti do služ-
by tohoto vznešeného úkolu. karel v.r.
-----------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální titu-
ly můžete studovat v knihovně jindřicho-
hradeckého muzea, která sídlí v  budově 
minoritského kláštera vedle kostela sv. Ja-
na Křtitele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
Až do konce letošního roku je v konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradec-
ka ve  Štítného ulici instalována vý-
stava PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - Život 
v Jindřichově Hradci na stránkách tý-
deníku Ohlas od  Nežárky. Otevírací 
doba denně kromě pondělí 9.00-12.00 
a 13.00-16.00 hodin. 

Štěpánka Běhalová
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 � Lidem s roztroušenou sklerózou bude určen listopadový koncert v kapli sv. Maří Magdaleny
V  letošním roce byla obnovena tradice be-
nefičních koncertů pro původně roSku, kte-
ré byly převážně v  jindřichohradecké  kapli 
sv. Maří Magdaleny pořádány od  roku 2008. 
Pro přemíru administrativy se sice občanské 
sdružení oddělilo od své základny, ale lidé po-
stižení touto nemocí a  jejich blízcí se nadále 
scházejí. nemoc roztroušená skleróza napadá 
především mladé lidi, kteří dle rozsahu posti-
žení ve středním věku často odcházejí navždy. 
Bojovat s touto nemocí vyžaduje mnoho úsilí 
ze strany pacienta i jeho blízkých. nemoc po-
škozuje zejména nervy a následně svaly, takže 
je velmi omezen pohyb postiženého. V  žád-
ném případě se nejedná o stařeckou sklerózu 
s demencí, za níž je roztroušená skleróza čas-
to mylně zaměňována. Lidé s  roztroušenou 
sklerózou jsou při smyslech a často se zabýva-

jí kulturou a uměním. Se skupinou „Výtvarní-
ci deštenska“ vystavovali takto postižení lidé 
své výtvory – obrazy, koláže, háčkované prá-
ce, fotografie a  mnoho dalšího. Zúčastňovali 
se nejen adventních a velikonočních koncer-
tů v Jindřichově hradci, ale navštívili i divadlo 
na  zámku Červená Lhota, kde pro vozíčkáře 
byl vstup zdarma. Účastnili se rovněž koncer-
tů a divadelních představení v kostelíku sv. Ja-
na křtitele v deštné. 
nejdůležitější je pro nemocné roztroušenou 
sklerózou stále s  chorobou bojovat, navště-
vovat co nejvíce akcí a rehabilitačních cvičení, 
přičemž nově mohou využít např. i jízdy na ko-
ni s  asistentkou. To vše jim pomáhá neklesat 
na mysli a mít určitou naději. i proto jsou bene-
fiční koncerty pro všechny tak důležité a i ma-
lá částka z dobrovolného vstupného je potěší. 

sPolky, zájmové a vzdělávací organizace

 �Neváhejte pomoci dětem
Pomozte dětem. Pod tímto názvem proběhne 
ve dnech 21. 11. 2016 – 7. 12. 2016 v prosto-
rách Městské knihovny Jindřichův hradec sbírka 
dětských stavebnic a her (pro děti od 0 – 12 let), 
časopisů (pro děti do 12 let) a leporel. Tuto ak-
ci zakončí dne 7. 12. 2016 v prostorách Střed-
ní zdravotnické školy Jindřichův hradec sbírka 

dětských stavebnic, her, sportovních potřeb 
a oblečení (pro děti od 6 do 10 let). Sbírka vyhlá-
šená Střední zdravotnickou školou Jindřichův 
hradec ve  spolupráci s  Městskou knihovnou 
Jindřichův hradec a  humanitární organizací 
adra je určena pro dětský domov kamenice 
nad Lipou. Pokud chcete tuto sbírku podpo-

řit, můžete přinášet zmíněné věci do  Městské 
knihovny Jindřichův hradec (U knihovny 1173/
ii) v  uvedené dny v  provozní době knihovny  
a  7. 12. 2016 do  budovy Střední zdravotnické 
školy Jindřichův hradec (klášterská 77/ii) v do-
bě od 12.00 do 17.00 hodin.

Hana Medová

nemocní zkrátka mají radost, že o ně projevu-
jeme zájem. radost a naděje jim pomáhá pře-
moci strach z předčasné smrti a bezmoci.
nadcházející adventní období je rozhodně 
pro nás všechny příležitostí udělat dobrý sku-
tek. Velmi děkujeme za  podporu a  pomoc 
městu Jindřichův hradec.
koncert pro postižené roztroušenou skleró-
zou se bude konat v  sobotu 19. listopadu 
od  16.00 hodin v  kapli sv. Maří Magdale-
ny v Jindřichově Hradci. Mezi vystupujícími 
nebudou chybět např. hudebníci ze Základní 
umělecké školy V. nováka v J. hradci, pěvecký 
sbor kamínek z kamenice nad Lipou, soubor 
sv. Jana křtitele z deštné a další.

Eva Kadlecová
Foto: Josef Böhm

 �Mince z období třicetileté války budou vystaveny v jindřichohradeckém muzeu
Dne 9. 11. od  18.00 hodin bude v  konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradecka 
ve Štítného ulici představena výstava Nový 
nález stříbrných mincí, která zpřístupňuje ši-
roké veřejnosti drobný soubor mincí „poklad“ 
nalezený letos na  jaře při silnici na  katastru 
holiček u Staré hlíny na Třeboňsku. nálezcem 
byl Luboš copák ze Suchdola nad Lužnicí, kte-
rý vyzvedl soubor čítající 6 stříbrných mincí. 
na základě jeho oznámení provedli pracovníci 
Muzea Jindřichohradecka a archeologického 
ústavu FF JU v místě nálezu revizní průzkum, 
během něhož se podařilo dohledat ještě jed-

nu celou a drobné zlomky dalších mincí. cel-
kově tak depot čítal nejméně 10 mincí. datace 

ražeb spadá mezi léta 1597 a 1618. Zajímavos-
tí je především původ mincí, mezi nimiž zcela 

chybí ražby domácí. nalezený soubor byl tedy 
s velkou pravděpodobností majetkem někte-
rého z žoldnéřů stavovského či císařského voj-
ska, která se v prvních letech třicetileté války 
v okolí Třeboně opakovaně pohybovala. ote-
vření výstavy bude proto spojeno s přednáš-
kou Phdr. Jana Johna, Ph.d. z archeologické-
ho ústavu FF JU na  téma Mincovní depoty 
třicetileté války. Výstava potrvá do  30. 12. 
2016. Všichni příznivci historie jsou srdečně 
zváni.  

Václav Vondrovský

Tříkrejcar Jana Jiřího Krnovského z roku 1615
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 �Výstava Anthropoid připomněla největší odbojový čin II. světové války
V  křížové chodbě minoritského kláštera Mu-
zea Jindřichohradecka byla ve čtvrtek 22. zá-
ří 2016 slavnostně otevřena výstava s názvem 
operace anThroPoid. Vernisáž doprovázená 
hudbou skotských dudáků proběhla za znač-
ného zájmu veřejnosti. To dokázalo stálý zá-
jem našich občanů o tento největší protifaši-
stický odbojový čin ii. světové války na území 
evropy, přestože na konci letošního roku uply-
ne již 75 let ode dne, kdy aktéři tohoto činu, 
rotmistři Jan kubiš a  Jozef Gabčík, seskočili 
na území Protektorátu Čechy a Morava.
Výstava na  dvaceti čtyřech panelech před-
stavila dobu od  Mnichovského diktátu až 

do konce roku 1942. Byla doplněna třemi vit-
rínami, které obsahovaly předměty ze sbírek 
Vojenského historického muzea v  Praze, dá-
le řadu fotografií a literárních prací, které byly 
věnovány zmíněné dobové události. Výstavu, 
nad níž převzal záštitu starosta města Stani-
slav Mrvka, pořádalo muzeum ve  spoluprá-
ci s  klubem výsadkových veteránů generála 
rudolfa Severína krzáka v Jindřichově hradci. 
Výstava trvala do 26. října letošního roku a by-
la určena jak  široké občanské veřejnosti, tak 
především školní mládeži, nejen středoškol-
ské, ale i žákům 2. stupně základních škol. do-
plňovala vhodně látku výuky historie.

Výstava „anthropoid“ představila jednotlivé 
aktéry atentátu na zastupujícího říšského pro-
tektora r. heydricha nejen z  řad vysazených 
parašutistů, ale také jejich pomocníků z  řad 
Sokolů i  daších československých vlastenců. 
Všem těmto lidem naše vlast vděčí za  to, že 
po skončení války začala znovu naplno žít.
V  listopadu roku 1945, při přijetí delegace 
přeživších parašutistů na  hradčanech, prezi-
dent Beneš mimo jiné řekl: “Pravděpodobnost 
toho, že parašutisté musí přinést při plnění úko-
lu oběť nejvyšší, se v mnohých případech měnila 
v jistotu. A přece šli...“

Petr Čejka

 �Ve městě nad Vajgarem vyrůstají literární talenty
Třináctiletá Magda rohová z  Jindřichova 
hradce se v  1. polovině letošního roku zú-
častnila literární soutěže v  rámci kampaně 
na  podporu četby knih „rosteme s  knihou 
2016“. Vybrala si téma „Město jako literární 
kulisa“ a proto do povídky, kterou napsala, 
vybrala právě Jindřichův hradec. V  soutěži 
její povídka sice nebyla vybrána jako nejlep-
ší, ale jsme přesvědčeni, že pozornost čte-
nářů si rozhodně zaslouží. 

Hradecké tajemství
královské město Jindřichův hradec se po-
malu probouzelo do nedělního rána. U ma-
lého domku na  „kozím plácku“, kousek 
od náměstí, vrzly dveře a na ulici vyšel malý 
eda klika. kolem projel povoz tažený koň-
mi. „Ach jo, to je zase zima“, povzdechl si 
a vydal se městskými sady dále přes můstek 
na  řece nežárce vzhůru na  návrší. eda zas 
tak malý není. Je mu už celých 12 let! Pře-
šel můstek a stoupal ke kostelu sv. Jakuba. 
„Dneska se mi na mši moc nechce“, pomyslel 
si a vzápětí se zastyděl. Tohle by jako minis-
trant říkat neměl. Místo, kde kostel stál, ne-
měl eda vůbec rád, protože zde kdysi stáva-
la šibenice a  o  Filipojakubské noci se sem 
prý slétávaly čarodějnice. „Brr!“, při té před-

stavě se otřásl. Prošel kolem několika kapli-
ček křížové cesty a stál před kostelem. Při-
pomněl si, že kapliček je čtrnáct, protože je 
nejednou počítal a  tak si krátil cestu. „Kde 
vězíš?“, vytrhl ho z myšlenek farář pan kro-
pík. „Za  chvíli začnou chodit věřící a  ty nejsi 
převlečený!“. eda pozdravil, přidal do  kro-
ku a vběhl do kostela. Málem se u vchodu 
zapomněl pokřižovat. ostatní kluci už stáli 
u oltáře a brebentili.
V  sakristii eda popadl ministrantský háv 
a začal si ho oblékat. když měl hábit zrovna 
na hlavě, tak klopýtl, zaklel a opřel se o ob-
ložení zdi. Zaslechl cvaknutí, chvíli padal 
a dopadl na zem. „Co to?“, divil se, a když se 
vymotal z šatu, tak viděl, že vlastně nic nevi-
dí. Všude byla tma. cítil zatuchlost a rukama 
nahmatal vlhké zdi úzké chodby. Srdce mu 
bilo na poplach, volal o pomoc, ale slyšel jen 
vlastní ozvěnu. chvíli byl eda potichu, po-
slouchal a  v  dálce před sebou něco zasle-
chl. když se uklidnil, vzpomněl si na pověst, 
kterou mu vyprávěla jeho babička, že hrabě 
Černín nechal prý vybudovat tajnou chod-
bu ze zámku. Protože neměl moc možností, 
vydal se pomalu kupředu.
Zdálo se mu, že jde snad hodinu, ale chod-
ba nekončila a navíc to tu páchlo ještě víc. 

„Fuj!“, vykřikl eda, když se mu na obličej při-
lepila pavučina. Setřel ji špinavou rukou 
a  pokračoval dál. občas klopýtl, ale vidina 
konce chodby ho hnala dál a dál. V tu chví-
li najednou o cosi velkého zakopl a svalil se 
na zem. „Au! Moje noha! Ta je snad zlomená“, 
pomyslel si. rukou nahmatal velkou hra-
natou věc, co vypadala jako bedna či truh-
la. Vedle ní uchopil do  ruky dlouhý klacek, 
o který se opřel a vstal. Slyšel štěbetání ptá-
ků. „To jsem už asi v nebi.“, pomyslel si. eda se 
belhal dál a zdálo se mu, že tma už není tak 
černá. Po pár krocích před sebou uviděl sla-
bé světlo. Zrychlil a  došel k  mírně prosvět-
lenému hustému křoví. Prodíral se jím, cítil, 
že má najednou více sil a v  tu ránu ho osl-
nilo světlo. Protíral si oči, mžoural a ke své-
mu překvapení zjistil, že stojí na  zarostlém 
břehu rybníka Vajgar vedle zámku. „Neum-
řel jsem!“, zajásal a odhodil klacek před sebe. 
Při pohledu na  klacek vyvalil oči a  spatřil, 
že mu celou dobu při chůzi pomáhala zdo-
bená pozlacená hůl. „Pověst o  tajné chodbě 
a v ní skrytém pokladu nelhala! To budou klu-
ci čubrnět!“, radostně vykřikl.

Magda Rohová (13 let)

str. 9

listopad 2016

www.jh.cz



 �Pojďte s námi do Čtyřlístku
Se začátkem nového školního roku se v Jindřichově hradci ve Sládkově 
ulici, č. p. 643 otevřely nově také dveře Mateřského centra Čtyřlístek.  
Je to místo, kde se mohou potkávat maminky s dětmi, pohrát si, tvořit, 
popovídat si, sdílet, co potřebují, vzájemně se podpořit. To vše například 
u šálku kávy či čaje každé pondělí, středu a pátek od 9.00 do 12.00 ho-
din dopoledne a každé úterý a čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin odpo-
ledne. S dětmi mohou přijít samozřejmě i tatínkové nebo kdokoli z praro-
dičů. Věk malých návštěvníků není nijak omezen, pro každého najdeme 
zábavu.
Ve  Čtyřlístku se pořádají také přednášky, semináře a  workshopy se 
zajímavými tématy zaměřenými hlavně na  děti a  rodiče. Proběhly již 
přednášky o prevenci úrazů a první pomoci u dětí, workshop cvičení 
po porodu a nejen po něm, velký úspěch měli mezi dětmi a rodiči pejsci, 
kteří pomáhají lidem, ti se za námi určitě přijdou podívat znovu. konat 
se budou také bazárky, tématicky zaměřené dny a jarmarky, ten první 
předvánoční hned 25. 11. 2016. o konání akcí a případných změnách 
v provozu se dozvíte na webových stránkách http://ctyrlistekjh.svet-st-
ranek.cz/ nebo na  sociání síti Facebook https://www.facebook.com/
McctyrlistekJh/.
kontaktovat nás můžete také na adrese ctyrlistekjh@seznam.cz.
Těšíme se na vás.  

Lucie Švehlová

 � Také ve městě nad Vajgarem bude probíhat Den otevřených dveří plicních ambulancí
V  letošním roce se plicní ambulance v  areá-
lu Polikliniky Jindřichův Hradec připojuje 
ke  dni otevřených dveří plicních ambulan-
cí České republiky pořádanému Českým ob-
čanským spolkem proti plicním nemocem 
(ČoPn) ve spolupráci s Českou pneumoftise-
ologickou společností, a to ve čtvrtek 24. lis-
topadu 2016.
Užší spolupráci lékařů s  pacienty zajišťuje 
v  České republice pacientský spolek, který 
vznikl z původní odborné organizace a pod-
le jeho předsedy MUdr. Stanislava kosa, cSc., 
se Český občanský spolek proti plicním ne-
mocem (ČoPn) zaměřuje i na prevenci. kro-
mě lidí s chronickou obstrukční plicní nemo-
cí (choPn) zastupuje zájmy dalších pacientů 

s  plicními nemocemi. organizace je členem 
své evropské sestry – european Federation 
of astma, allergy and airways diseases Pati-
ents associations (eFa), a  je součástí porad-
ního orgánu Ministra zdravotnictví – Pacient-
ské rady.
V  letošním roce  ČoPn organizuje, po  ne-
dávno velmi úspěšně proběhlém týdnu  
17. - 25. 9. 2016 celosvětově věnovaném 
pacientům s  idiopatickou plicní fibrózou, 
ke kterému se úspěšně připojila i naše am-
bulance, v Praze a hradci králové ve Světo-
vý den choPn letos připadající na  18. lis-
topadu, bezplatná spirometrická měření. 
Vyšetření je jednou z  metod pro potvrzení 
diagnózy choPn. V  Praze ve  velkém stanu 

na náměstí Míru si lidé budou moci prověřit 
kondici svých plic od 10.00 do 16.00 hodin, 
na  naší ambulanci v  den otevřených dveří 
ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v průběhu 
celého pracovního dne od  6.30 do  14.45 
hodin. 25. 11. 2016 bude navíc v Praze v Lé-
kařském domě probíhat přednáškový den 
„Světový den boje proti choPn“. 
Pokud případní zájemci o uvedené vyšetření 
nemají možnost vyhledat je na plicní ambu-
lanci v  areálu Polikliniky Jindřichův hradec 
v uvedený den, není problém se k vyšetření 
předem telefonicky objednat u sester ambu-
lance na telefonním čísle 384 376 457. 

Petr Kopecký

 � Jak je to s pavouky na Jindřichohradecku ozřejmí přednáška v městské knihovně
hamerský potok z. s. Jindřichův hradec ve  spolupráci s  Městskou 
knihovnou v Jindřichově hradci si vás dovoluje pozvat na přednáš-
ku Mgr. aleše Jelínka, která se bude konat v Jindřichově Hradci dne 
24. 11. 2016 v 17.30 hodin v Městské knihovně.
hlavním cílem přednášky by mělo být pomoci objasnit poslucha-
čům, jak mohou poznatky o jedné konkrétní skupině organismů při-
spět k ochraně přírody nějakého území. a to právě na příkladu pa-
vouků v  regionu Jindřichohradecka. Úvodem se určitě přednášející 
dostane k  bližší charakteristice této -  pro mnohé poněkud bizarní 
- skupiny živočichů.  Jako zajímavou perličku aleš Jelínek také rád 
vysvětlí vztah oblasti Jindřichohradecka k  počátkům arachnologic-
kého výzkumu České republiky vůbec, a sice díky osobnosti zaklada-
tele československé arachnologické školy prof. dr. Františka Millera 
(1902-1983).
akci podpořil Jihočeský kraj v rámci grantových projektů. Za podpo-
ru velmi děkujeme.

Hana Krejčová
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ChCete náS?
Žeryk, kříženec jezevčíka, pes, 9 let, kast-
rovaný, č. mikročipu 981020011362423
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S fenkami vy-
chází dobře, ale vhodnější bude jako jedi-
náček. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní 
je však v  bytě a  zvládá to skvěle, je čis-
totný a neštěká. na vodítku trochu tahá. není vhodný ke slepicím či 
kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lara, kříženka, fena, 4-5 let, kastrovaná, 
č. mikročipu 981020011356296
Lara je fenka středního vzrůstu (30 kg). 
ke svým lidem je velice hodná, od cizích si 
však drží odstup. Je ostřejší povahy, na no-
vé lidi si nejprve musí zvyknout, než je při-
jme. Je zvyklá žít venku a perfektně hlídá. 
ostatní psy nemusí, ale zvykla by si. ovlá-
dá základní povely. na vodítku chodí hezky, na volno chodí také bez 
problémů a na přivolání přijde. Vhodná jen pro zkušené chovatele.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Terence, kříženec no, pes, 2 roky, kast-
rovaný, č. mikročipu 981020009654963
Tery je krásný a chytrý pes, který bude při 
správném vedení skvělým parťákem pro 
život. Je velmi akční, a proto by byl vhod-
ný na  jakýkoliv psí sport. nejlépe by mu 
bylo v  domě se zahradou, který dokáže 
i ohlídat. S ostatními psy se většinou sne-
se, ale je vhodnější jako jedináček, kočky 
ani jiná domácí zvířata mu nevadí. Je zvyklý na děti, na vodítku cho-
dí hezky a má také hygienické návyky. hledá pouze vážné zájemce!
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Čertík, kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný, č. mi-
kročipu 981020011350431
Čertík je mladý aktivní pejsek, který zvládne del-
ší procházky, ale doma si rád pohoví na gauči, tak-
že rozhodně není jen na ven na zahradu. k lidem je 
přítulný, dobře vychází jak s dospělými, tak i malými 
dětmi. Fenky miluje, s ostatními psími kluky si ně-
kdy chce vyjasňovat pozice, ale velký rváč to není, 
jde v pohodě usměrnit. dobře chodí na vodítku a je 
v bytě čistotný (u bývalých majitelů někdy z trucu vykonal potřebu do-
ma, ale u nás to nedělá). Bez problémů může chodit i na volno, přivolá-
ní má dobré (musí ale v pánovi cítit autoritu, pokud ne, dokáže si dělat, 
co chce). hledá tedy hodný milující domov, kde bude cítit, že majitel je 
tím, kdo mu velí. Pak dokáže být skvělý parťák do pohody i nepohody. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

James, kocour, cca 1-2 roky, kastrovaný
James je kocourek, který o lidi moc nesto-
jí. Pokud si ho člověk nevšímá, tak bez pro-
blémů funguje i  v  lidské blízkosti, ale při 
snaze ho chytit nebo pohladit utíká. Byl 
by vhodný někam na chytání myšek, kde 
z něj nikdo nebude mít snahu dělat maz-
líka a  kde si bude v  poklidu žít svůj kočičí život venku. S  ostatními 
kočkami vychází dobře, je čistotný. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Polka, kočka, cca 1 rok, kastrovaná
Polka je hodná kočička, byla zvyklá žít 
venku s přístupem i domů. S ostatními ko-
čičkami je nekonfliktní. na  kočičí záchů-
dek chodí 100%. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jin-
dřichův Hradec)

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

Klára Černá

 �Umění vychutnat malé i velké radosti
„Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena“.                                   

(Hazlitt)

Podzimní pošmourno a  krátící 
se dny přinášejí nejednu chmur-
nou myšlenku a svádějí k ponoru 
do  těžkých vzpomínek. Jedinou 
obranou je vědomě si připomí-
nat hezké chvíle, vyhledávat přá-
telská sekání 
a vytvářet pří-
jemné malič-
kosti. o umě-
ní pozitivního 
života se den-
ně pokouší-
me také v oknech. někdy se daří 
více, někdy méně, ale směr je da-
ný a jasný.
Vzpomínky, které prozařu-
jí krátké podzimní dny, se vá-
žou k létu a letním táborům. Jak 
mušketýrský tábor ivana Jůny, 
tak tábor s  asterixem a  obeli-
xem pod vedením Zdeňka Malé-
ho, přinesl řadu zážitků, setkání, 
osobních „přesahů“ všem zú-
častněným. radost ze setkání, 
soubojů mezi mušketýry, zápa-
sů Galů s římany, zaznívá téměř 
každý den i  v  dílnách. opakují 
se hymny, hesla, popěvky, pro-
mítají se fotografie, pracuje se 
na sestřihu filmů. 
a  přicházejí nové radosti. Grant 
„Poznáváme spolu Česko“ od   
České spořitelny nám umožňu-
je realizaci řady výletů s  klienty. 
Výlety a poznávání máme všichni 
rádi a naše krásná zem nám nabí-
zí tolik inspirace, že jediný grant 
na vše nebude stačit. nejen klien- 
ti dílen rádi poznávají. rovněž  
klienti dobrovolnických progra-
mů i sami dobrovolníci rádi sdílejí 
své zážitky. o skutečnou „zážitko-
vou hostinu“ se postaral pan haj-

ný klempera, který skupinu dob-
rovolníků a  seniorů  z  d-klubu 
provedl revírem novohradských 
hor, kde působil před 38 lety. Zá-
žitek zcela neuvěřitelný – místa, 
jaká bychom nečekali ani nehle-
dali. od poutního místa na dobré 
Vodě přes Baronův most a zanik-
lou vesnici Stříbrné hory až k Po-
hoří na Šumavě, kde jsme se stali 
neplánovaně účastníky benefič-
ní česko-rakouské akce, určené 
ke  znovuobnovení zničeného 
kostela. 

Život každému z nás přináší těž-
ké chvíle – nemoci, loučení, ob-
tíže stáří. ale i ty světlé chvíle při 
krásně stráveném času s  lidmi, 
kteří se chtějí radovat ze života. 
Za každou pěknou chvíli vzdává-
me díky!

Drahomíra Blažková
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HVěZDáRNA F. NUŠlA A ASTROKlUb PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZy NA OblOZE V lISTOPADU 2016

Planety Merkur a Saturn jsou nepozorovatelné, Venuši a Mars uvidíme večer nad jihozápadem. Jupiter se objeví ráno vysoko nad východ-
ním obzorem, Uran bude pozorovatelný po většinu noci kromě rána a Neptun v první polovině noci. 
Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je velice pěkná. Slunce totiž v tuto dobu osvětluje Měsíc z pravého boku, proto krátery, moře 
a jiné povrchové, výškově rozdílné oblasti vrhají do měsíční krajiny stíny. obraz v dalekohledu si tak lépe představíme prostorově a je vel-
mi působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře 
pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 7. listopadu první čtvrtí, 14. listopadu úplňkem a 21. listopadu poslední čtvrtí. 
29. listopadu nastane nov. 14. listopadu projde Měsíc přízemím (356 510 km) a 27. listopadu odzemím (406 541 km). 
Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční 
skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zají-
mavé děje.
Letní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, pla-
netárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd.                    

•	3.	11.	v 6.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Venuší	(Měsíc	6,3°	severně)
•	6.	11.	v 10.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	4,6°	severně)
•	15.	11.	v 17.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s α	Tau	(Aldebaran	0,5˚	severně;		
těsná	konjunkce	15	minut	před	východem	Aldebaranu	nad	náš	obzor)

•	17.	11.	maximum	meteorického	roje	Leonid	(ZHR	15)
•	21.	11.	ve 22.21	hodin	-	Slunce	vstupuje	do znamení	Střelce
•	25.	11.	ve 3.00	hodiny	-	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	1,4°	severně)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu!!! Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč 
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!

V  případě nepříznivého počasí je ve  večerních hodinách otevřeno pouze 
do 21.00 hodin a jako náhradní program nabízíme prohlídku dalekohledů a op-
tiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem. Členové 
ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromad-
né a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně tří-
denním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v listopadu 2016:

úterý a pátek odpoledne: 13.00 – 15.00 hodin 
úterý a čtvrtek večer: 20.00 – 22.00 hodin

O státním svátku 17. listopadu otevřeme od 12.00 do 15.00 hodin. 

Přijďte se podívat na Slunce! 

Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), 
pedagogický doprovod zdarma.

 � Týden rané péče je zaměřen na výchovu dětí s postižením
Záměrem 9. ročníku listopadové kampaně 
„Týden rané péče“ je rozšíření povědomí o ra-
né péči, což je služba, která pomáhá rodinám 
překonávat těžké situace při výchově dítěte 
s  postižením. a  to bezplatně a  přímo v  do-
mácím prostředí klientů. cílem je pomoci ro-
dinám vytvořit takové podmínky, aby moh-
lo jejich dítě vyrůstat v  domácím prostředí 
a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči. 
nově se na střediska rané péče obrací nejen 
rodiny dětí s  již prokázanou diagnózou, ale 
i rodiny s extrémně nedonošenými dětmi, či 
rodiny dětí s obtížným životním startem, je-
jichž vývoj je nutné co nedříve podpořit, aby 
následky složitého životního startu byly co 
nejvíce minimalizovány a vývoj dítěte probí-
hal optimálně.
Slogan „Nikdy není příliš brzy“ chce zdů-
raznit preventivní charakter služby raná péče. 
Stále ještě je někdy rodinám doporučováno 
vyčkat, zda se vývoj dítěte sám upraví, nebo 
až se odchylka vývoje projeví naplno. rodi-
na tak ztrácí drahocenný čas, který lze využít 

ve  prospěch dítěte, k  rozvinutí jeho plného 
vývojového potenciálu. 
Během 26 let své existence v Čr raná péče po-
mohla již stovkám rodin napříč republikou. 
kampaň osvětového charakteru proběhne 
v  týdnu od  7. do  11. listopadu. na  mnoha 
místech České republiky se v rámci diskusních 

fór, kulatých stolů, akcí pro děti, dní otevře-
ných dveří či on-line poradenství dozvíte za-
jímavé informace o potřebách rodin dětí s po-
stižením i o rané péči samotné. 

nenechte si ujít akce právě ve  vašem regio-
nu. Středisko rané péče SPrP České Budějovi-
ce zahájí Týden rané péče již v  pátek 4. lis-
topadu společenským večerem v  besedě 
v Českých budějovicích. Výtěžek akce bude 
věnován na ranou péči pro děti se zrakovým 
postižením. během následujícího týdne 
zve zájemce na  výstavy, zážitkové semináře, 
v rámci akce „raná péče on the road“ navštíví 
poradkyně s informacemi o rané péči jihočes-
ká města. na  pátečním dni otevřených dveří 
si návštěvníci mohou vyzkoušet simulaci zra-
kové vady a řadu speciálních pomůcek ke sti-
mulaci zraku. Pokud vás bude cokoliv zajímat 
o podpoře zrakového vnímání u dětí od naro-
zení do sedmi let, volejte odborníkovi na tele-
fonu: 778 405 859. 
další zajímavé nabídky na akce konané v Týd-
nu rané péče naleznete na webových stránkách 
www.ranapece.cz. adresa pracoviště: Středisko 
rané péče SPrP České Budějovice, kněžská 8, 
370 01 Č. Budějovice

Eliška Heráková

Návštěvní hodiny pro veřejnost v listopadu 2016:
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kUltUrní servis

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncerty
Kulturní dům Střelnice vás zve na  koncert 
TRIA bEl CANTO v rámci abonentních koncer-
tů KPH dne 8. listopadu 2016 v 19.00 hodin  
v kapli sv. M. Magdaleny.
Účinkují: Martina Macko – soprán, Mariia Mikhai-
lova – flétna, Libor Janeček – kytara.
repertoár Tria Bel canta zahrnuje skladby skla-
datelů z období baroka a klasicizmu. kombinace 
zpěvu, flétny a kytary je velmi oblíbená a posky-
tuje delikátní, ušlechtilý zvuk a jemnou dynamiku.
Martina Macko (soprán) svá studia začala 
na  JaMU v  Brně a  po  obdržení ministerského 
stipendia pokračovala ve  studiu operního zpě-
vu a herectví pod vedením prof. h Januszewské 
na  akademii k. Szymanowského v  katovicích. 

tivalu Zlatá Praha s flétnistou Jiřím Stivínem, v ro-
ce 2011 reprezentovali pištci Českou republiku 
a Jihočeský kraj v římě. V roce 2014 měli velký 
úspěch na  koncertě v  Zrcadlovém sále zámku 
dobříš a v roce 2015 vystoupili na dvou benefič-
ních koncertech v Praze v evangelickém kostele. 
kmenový repertoár zahrnuje více než 200 sklad-
biček a písní interpretovaných zpaměti. Základ 
repertoáru tvoří renesanční a barokní česká a ev-
ropská hudba. Pištci dále hrají a zpívají v úpra-
vách M. a V. Šimečkových jihočeské lidové písně, 
vánoční písně, latinskoamerické folklórní melo-
die a evergreeny světové populární hudby, čer-
nošské spirituály, v poslední době i irské písně.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice zve na  koncert 
ŤŘEbOŇSKÝCH PIŠTCŮ dne 25. listopadu 
v 19.00 hodin do kaple sv. Maří Magdaleny. 
Třeboňští pištci dosáhli v září 42 let nepřetržité 
činnosti. Multižánrový soubor založili v roce 1974 
manželé a pedagogové Milena a Václav Šimeč-
kovi. Za 42 let existence souboru jím prošlo více 
než 240 mladých flétnistů, které manželé Šimeč-
kovi nejen hudebně vychovali. Soubor vedou, 
aranžují pro něj repertoár a Václav Šimeček i ak-
tivně se souborem účinkuje.
Za celou dobu své existence odehráli Třeboňští 
pištci více než 1300 koncertů doma i v zahraničí. 
koncertovali v  rakousku, německu, Švýcarsku, 
holandsku, itálii. V  roce 1986 nadchli dvacetiti-
sícové publikum na festivalu Porta v Plzni svou 

verzí známé Yesterday od  Beatles. Pravidelně 
vystupovali a vystupují v České televizi a v Čes-
kém rozhlase. V  roce 2007 reprezentoval sou-

bor Jihočeský kraj na velvyslanectvích České re-
publiky ve Vídni a Berlíně. V roce 2009 vystoupili 
pištci v přímém přenosu České televize na závě-
rečném koncertu Mezinárodního televizního fes-

nyní působí jako profesorka konzervatoře v kro-
měříži a věnuje se koncertní činnosti. 
Mariia Mikhailova (flétna) studovala hru 
na  flétnu na  hudebním učilišti v Togliatti (rus-
ká federace). Ve studiu dále pokračovala na kon-
zervatoři Sobinova v Saratově. V současné době 
studuje na  JaMU v  Brně a  věnuje se koncert-

ní činnosti v  různých komorních souborech.
libor Janeček (kytara) je absolventem brněn-
ské konzervatoře. V  letech 1992-2008 účinko-
val v koncertním duu inSTrUMenTaL TandeM 
(kytara - akordeon) se zaměřením na argentin-
ské tango astora Piazzolly i dalších jihoameric-
kých skladatelů. Jeho repertoár zahrnuje pře-
devším skladby období baroka a  klasicizmu, 
jihoamerickou a  španělskou hudbu i  hudbu 
českých skladatelů.
Program: antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, 
Giuseppe Giordani, Wolfgang amadeus Mozart, 
Francesco Molino, Johann Sebastian Bach, char-
les Gounod, Georg Philipp, camille Saint, heitor 
Villa Lobos, adam Michna z otradovic.

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní hru Viktorie Hradské 
„COMMEDIA FINITA“ dne 9. listopadu 2016 od 19.00 hodin do di-
vadelního sálu. Divadlo Viola. Divadelní předplatné skupiny b.
V režii Lídy engelové hrají: dana Černá, 
Jana Synková, daniela kolářová, Máša 
Málková. 
nesmírně vtipná hra o naší nejslavněj-
ší operní pěvkyni emě destinnové. Vý-
povědi její pedagogické konkurentky, 
uklízečky, společnice a  komorné jsou 
svědectvím nejen o úspěších a pádech 
emy destinnové, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrné 
známé provázejí i naše životy.

Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadelní hru Jakuba Zindulky 
„MANŽElSKÝ ČTyŘÚHElNÍK“ dne 29. listopadu 2016 od 19.00 hodin 
do divadelního sálu. Divadlo Viola. Divadelní předplatné skupiny A.
V  režii Jakuba Zindulky hra-
jí: dana homolová, Michaela 
Badinková, daniel rous, Mar-
tin kraus.
Ztřeštěná komedie o  rozdí-
lech mezi muži a ženami, ko-
medie o  životě, který všich-
ni dobře známe a  který nás 
přesto znovu a znovu dokáže 
překvapovat.

 �11. listopadu opět přijede do města svatý Martin na bílém koni
k jednomu z nejoblíbenějších svátků v roce pa-
třil v  historii svátek svatého Martina. Tento den 
byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu 
a přípravami na zimu, ale také s pravým posvíce-
ním se vším, co k němu patří. Tradici svatomar-
tinských oslav v  našem městě se vloni poprvé 
pokusil oživit spolek civis novus ve  spolupráci 
s místními podnikateli a společně pro vás připra-
vili Svatomartinské hodování.
Svatomartinské oslavy, které dnes v České repub-
lice symbolizuje první košt mladého vína a vůně 
husí pečínky, jsou spjaty s jedním z nejznámějších 
a nejuctívanějších světců evropy sv. Martinem, je-

hož jméno nesou stovky kostelů, klášterů a míst 
po celém světě. Svatý Martin bývá nejčastěji zob-
razován na koni, s půlkou pláště a žebrákem. Je 
patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. 
Protože k  těmto oslavám patří kromě husích 
pečení a  martinských koláčů také slavnost-
ní otevření první láhve letošního mladého vína,  
11. listopadu v 11.00 hodin zazní z úst místní-
ho vikáře tradiční požehnání svatomartinským ví-
nům a posvícení tak může začít. Po celý den bu-
dete mít možnost přímo na  náměstí ochutnat 
svatomartinská vína a svatomartinská menu při-
pravená místními restauracemi. 

V průběhu odpoledne čeká všechny návštěvníky 
bohatý hudební program, který zakončí v  pod-
večerních hodinách, stejně jako v loňském roce, 
cimbálová muzika notečka. 
i  letos se nejen děti mohou těšit na  příjezd  
sv. Martina na bílém koni, který ve slavnostním 
průvodu navštíví naše město. Oslavy potrvají 
na náměstí Míru až do 21.00 hodin. 
Přijďte tedy 11. listopadu na náměstí Míru užít si 
s námi sváteční odpoledne a podvečer. Více infor-
mací na www.hradeczije.cz

Petra Jahodová
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 �Dům gobelínů ožije i v podzimním a zimním období 
V  listopadu bychom vás rádi pozvali na  výstavu 
Tradiční vietnamský textil. Výstavu pořádáme 
ve  spolupráci s  vietnamskou komunitou v  Jindři-
chově hradci a pražským klubem hanoi. 
kromě široké veřejnosti je výstava velmi vhodná 
i pro žáky základních a středních škol jako doplněk 
estetické výchovy a zeměpisu. Její hlavní téma od-
povídá průřezovým  tématům rVP – multikulturní 
výchova a výchova k myšlení v evropských a globál-
ních souvislostech. návštěvníci si vytvoří základní 
povědomí o etnické a kulturní pestrosti této země-
pisné oblasti a zároveň poznají blíže kulturu poměr-
ně početné menšiny žijící v České republice.

kromě této výstavy probíhá v domě gobelínů vý-
stava „Josef Müller /Tapiserie“. rádi bychom vás 
také upozornili na třídenní listopadový a prosin-
cový kurz PAlIČKOVáNÍ, který se koná po tři ne-

děle za sebou 20. 11., 27. 11., 4. 12. 2016. Jednou 
z  našich největších kulturních akcí a  poslední ak-
cí v  tomto roce bude Advent v  Domě gobelínů  
(10. – 11. 12. 2016). Jako v minulých letech jsme pro 
vás připravili bohatý program s  ukázkami řemesel 
a dílnami pro děti. Můžete se těšit i na několik novi-
nek, bohatý doprovodný program a vánoční kavárnu. 
kulturní program domu gobelínů je podporován 
z grantového programu Jihočeského kraje.
dům gobelínů je otevřen do  11. prosince 2016, 
denně mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do  
17.00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu!

Rita Škodová

 �Muzeum Fotografie a MOM představí tvorbu Vladimíra Noska i studentů Ateliéru supermédií
V  listopadu proběhnou v  Muzeu fotografie a  mo-
derních obrazových médií vernisáže dvou tema-
ticky odlišných výstav – „koláž – výzva pro Vaši 
fantazii aneb od fotografie ke koláži“ a „Moderní ob-
razová média“. První, jejíž vernisáž připadá na sobotu  
5. 11. 2016, začátek v 17.00 hodin, přiblíží tvorbu 
místního autora ing. Vladimíra noska, který se kolá-
ži a  výtvarnému umění vůbec věnuje již řadu let. 
Za koláže, vyznačující se typicky barevnou střídmostí 
a grafickou precizností, obdržel několik ocenění pře-

devším na festivalech umění. do výstavy zařadil prá-
ce ze souborů „nebe, peklo, ráj“, „Panoptikum“, „ona“, 
„Labyrint“ či „hra o  jablko“. Téměř v  paralelním ča-
se ukáží svou prozatímní tvorbu v muzeu též mladí 
umělci studující v ateliéru supermédií katedry volné-
ho umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Pra-
ze, tvořící pod vedením umělecké a  pedagogické 
osobnosti doc. davida kořínka. Vernisáž se uskuteč-
ní ve čtvrtek 3. 11. 2016, začátek v 17.00 hodin. 
obě výstavy potrvají až do prosince. Po předložení 

zde umístěného kupónu mohou návštěvníci zhléd-
nout celý aktuální výstavní program Muzea fotogra-
fie a  moderních obrazových médií (více na  www.
mfmom.cz) za  zvýhodněné vstupné v  ceně 40 kč 
za  osobu. Vstup zdarma mají po  celou sezónu dě-
ti do 10 let, novináři, invalidé, držitelé průkazu aMG 
Čr a nPÚ. otevřeno je od úterý do neděle a ve svátky 
v době 10.00–12.30 a 13.00–17.00 hodin. Skupiny si 
však mohou rezervovat i jiné termíny.   

Eva Florová 

 � Jindřichohradecké JINoHRÁtky zakončí rozsvícení vánočního stromu
(pokračování ze str. 1)

V kostele sv. Jana křtitele si mohou návštěvníci pro-
hlédnout tradiční výstavu řezeb a  betlémů, ten-
tokrát v  podání řezbáře Vladimíra cejnara. Výsta-
va, kterou zahájí vernisáž v sobotu 26. listopadu 
ve  14.00 hodin za  doprovodu chrámového sbo-
ru adama Michny pod vedením sbormistra Tomáše 
Petrů, potrvá do 30. prosince. 
celý střed města také ožije festivalovou hrou, která 
propojí všechny kulturní subjekty ve městě. Vlastní 
betlém si mohou návštěvníci vyrobit v Muzeu Jind-
řichohradecka a svou šikovnost si budou moci vy-
zkoušet také v domě gobelínů. V Muzeu fotografie 
a moderních obrazových médií je čeká betlémská 
scenérie, kde mohou nejmladší dítě doslova „dát 
do jeslí“ jako Ježíška a vyfotografovat se v převleku 
za Pannu Marii, svatého Josefa či Tři krále. další úko-
ly budou plnit na Staré radnici a v jindřichohradec-
kém infocentru a na závěr celé trasy dostanou děti 
drobnou odměnu a dospělí punč. 
Mateřské a základní školy z Jindřichohradecka bu-
dou také soutěžit o nejkrásnější betlém a jejich vý-

robky vystaví muzeum v křížové chodbě bývalého 
kláštera minoritů ve Štítného ulici. k vidění budou až 
do 30. prosince.  návštěvníci si také budou moci pro-
hlédnout krýzovy jesličky, které jsou jediné svého 
druhu na světě, a na festival se podívat z ptačí per-
spektivy z městské věže.

celý festival doplní i doprovodný program a malý ře-
meslný trh, kde mohou návštěvníci ochutnat rozlič-
né dobroty, nebo potěšit své blízké malým dárkem. 
Festival Jindřichohradecké JinohrÁtky, nad nímž 

převzal záštitu jihočeský hejtman Jiří Zimola, pořádá 
Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s městem 
Jindřichův hradec a za podpory nadace ČeZ.
V neděli 27. listopadu bude slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu zahájeno v 18.00 hodin dopro-
vodným programem, který bude pro Jindřichohra-
dečáky novinkou a věříme, že i příjemným překva-
pením. Samozřejmě, že nebudou chybět sváteční 
proslovy a tradiční vánoční občerstvení. 
Zveme všechny občany, abychom si do sytosti uži-
li okamžiku, kdy dojde ke slavnostnímu rozsvíce-
ní vánočního stromu za společného zpěvu koled. 
Náměstí Míru v  letošním roce ozdobí cca 13 m 
vysoký stříbrný smrk, který darovala společnost 
neT4GaS, s.r.o  
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v letošním 
roce pořádá město Jindřichův hradec, kulturní dům 
Střelnice ve spolupráci se společností art4Promoti-
on a se společností Služby města Jindřichův hradec.

Marie Hazuková, Ivana Bačáková

40 Kč za osobu

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s., Kostelní 20/I (bývalá jezuitská kolej), Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459 (kancelář), 384 361 946 (pokladna), www.mfmom.cz 
Otevřeno úterý až neděle a svátky 10.00–12.30, 13.00–17.00 h. Další termíny dle domluvy.

Kupón na zvýhodněné vstupné 
do Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií

Vstup zdarma – děti do 10 let, novináři, 
invalidé, držitelé průkazu AMG ČR a NPÚ.

Platí 1. 10. – 30. 12. 2016
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRálOVÉ 
11. 11. 2016
Martin na bílém koni
Velké náměstí. Bílý kůň coby symbol přicházející 
zimní turistické sezóny doveze Martina tradičně 
pod Bílou věž. Již od dvou hodin budou ve stán-
cích k prodeji i ochutnávce svatomartinské ro-
hlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších la-
hůdek i adventních inspirací.

CHEb
26. 11. 2016
Narozeninový mejdan Radia Egrensis
kc Svoboda. radio egrensis letos na  podzim 
oslaví už 25 let a bude to oslava ve velkém stylu.

KUTNá HORA
12. 11. 2016
Svatomartinské hody
GaSk. největší přehlídka svatomartinských vín 
a restaurací ve středních Čechách.

lITOMyŠl
do 20. 11. 2016
litomyšl: hlavní město současné české archi-
tektury 
regionální muzeum v Litomyšli. reprezentativní 
výstava davida Vávry a Petra Volfa představuje 
Litomyšl jako jedno z klíčových center současné 
české architektury.

POlIČKA
19. 11. 2016 – 18. 1. 2017
Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet 
nám… (výstava)
centrum Bohuslava Martinů v  Poličce. Ve  dvou 
výstavních sálech představíme betlémy ze tří sto-
letí. Jejich počet nebude velký, zato budou obdi-
vuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén.

TElČ
24. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Nad betlémem svítí hvězda
Vánoční výstava jihlavských betlémů v  Městské 
galerii hasičský dům s doprovodným programem 
každou adventní neděli od 14.00 do 16.00 hodin.

TŘEbOŇ
6. 11. 2016
Třeboň Rožmberská - 650 let
dům Štěpánka netolického. Zahájení výstavy k vý-
ročí působení slavného šlechtického rodu na Tře-
boňsku. Výstava potrvá do konce února 2017.  

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

Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice
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 � VYBRANÉ LISTOPADOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
FANTASTICKá ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
(Fantastic Beasts and Where to Find Them)
Dobrodružný, Fantasy / V. Británie, USA / Freeman

J. k. rowlingová vás zve do nové epochy kouzelnic-
kého světa. newt Scamander přichází do new Yorku 
se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachá-
zí obrovská sbírka vzácných magických tvorů z  je-
ho cest kolem světa. co se může stát, když se nada-
ný britský kouzelník vydá do ameriky a jeho zvířata 
(některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? 
Hrají: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Kathe-
rine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller 
Režie: David Yates
Hrajeme: 
17. 11. od 14:00 a 17:00 a 18. 11. od 17:00 ve 3D, 
19. 11. od 14:00 a 17:00 a 20. 11. od 17:00 ve 2D

HACKSAw RIDgE: ZROZENÍ HRDINy 
(hacksaw ridge)
Drama, Válečný, Životopisný / USA, Austrálie / 
Bioscop

Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inspiro-
vaný skutečným příběhem muže, který se během 
války stal hrdinou bez jediného výstřelu. 
krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútoči-
li na Pearl harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý 
američan desmond doss, tak jako mnoho jiných 
mladíků, do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědče-
ní však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal 
se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize.
Skutečnost, že doss odmítal zbraň, se nesetkávala 
s pochopením u jeho spolubojovníků. Jen blázen 
by chtěl, aby mu v boji kryl záda chlapík, vyzbroje-
ný pouze odhodláním a lékárničkou. Často musel 
čelit nevraživosti a útokům ostatních vojáků. Přes-
to, jako jediný americký voják ve 2. světové válce, 
bojoval v první linii neozbrojený. 
V  březnu 1945 vypukla krvavá bitva o  okinawu. 
dossova rota měla za úkol dobýt 120 metrů vyso-
ký útes. když vojáci vyšplhali s pomocí lan na vr-
chol, dostali se do těžké dělostřelecké, minomet-
né a kulometné palby. Vojín doss se odmítl ukrýt 
a zůstal uprostřed krvavého pekla. Snášel jednoho 
zraněného po druhém z útesu do bezpečí. Během 
vyčerpávajících 12 hodin, za  stálého ostřelování, 
zachránil životy 75 mužů… 
Za  jeho čin mu prezident harry Truman předal 
nejvyšší ocenění – Medaili cti.
Hrají: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthin-
gton, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving
Režie: Mel Gibson
Hrajeme:  17. a 18. 11.             ve 2D, vždy od 20:00

Zdroj: www.csfd.cz ; www.bioscop.cz; www.freeman-ent.cz

3. - 4. 11. 17:30
oStravaK oStravSKi
komedie / Čr / 2d
3. - 4. 11.  20:00
jaCK reaCHer: NevraCej Se
akční / USa / 2d
5. - 6. 11. 17:30
liCHožrouti
animovaný, rodinný / Čr / 2d
5. - 6. 11.  20:00
ameriCaN HoNey
komedie, drama / V. Británie, USa / 2d
10. – 13. 11. 17:30
poHádKy pro emu
romantický příběh / Čr / 2d
10. – 13. 11.  20:00
doCtor StraNGe
akční, Fantasy / USa / 3d+2d
16. 11.   19:00
toNi erdmaNN (arT kino)
komedie, drama / německo / 2d
17. 11. 14:00
FaNtaStiCKá zvÍŘata a Kde je NajÍt
dobrodružný / V. Británie / 3d+2d
17. - 20. 11. 17:00
FaNtaStiCKá zvÍŘata a Kde je NajÍt
dobrodružný / V. Británie / 3d+2d
17. - 18. 11.  20:00
HaCKSaW ridGe: zrozeNÍ HrdiNy
Válečný, Životopisný / USa / 2d
19. 11. 14:00
FaNtaStiCKá zvÍŘata a Kde je NajÍt
dobrodružný / V. Británie / 3d+2d
19. - 20. 11.  20:00
devátÝ život louiSe draXe
Mysteriózní thriller / V. Británie / 2d
24. - 25. 11. 17:30
teNKrát v ráji
drama / Čr / 2d
24. - 25. 11.  20:00
NoČNÍ zvÍŘata
Thriller, drama / USa / 2d
26. - 27. 11. 17:30
trollovÉ
animovaný / USa / 3d+2d
26. - 27. 11.  20:00
pŘÍCHozÍ
Sci-Fi, drama / USa / 2d
30. 11.   19:00
FloreNCe a Galerie uFFizi
dokument / itálie / 3d
1. - 4. 12. 17:30
aNděl páNě 2
Pohádka, rodinný / Čr / 2d
1. - 2. 12.  20:00
SaNta je poŘád ÚCHyl
komedie / USa / 2d

Představení pro děti  (Vždy od 15:00 hodin)

6. 11.
malÝ tyGr
Pásmo pohádek / Čr / 35mm
13. 11.
KrtKova poHádKová 
doBrodružStvÍ
Pásmo pohádek / Čr / 35mm
20. 11.
za Kamarády z televize i.
Pásmo pohádek / Čr / 35mm
27. 11.
poHádKy pod SNěHem
Pásmo pohádek / Čr / 35mm

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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sPort
 � Kdy za sportem?

Volejbal – TJ Slovan JH A – ženy krajský přebor I. třídy

kolo 6. JH A – Třebín A po 7. 11. 17:00

kolo 7. ČEZ ČB B – JH A po 14. 11. 17:00

kolo 8. JH A – Lišov A po 21. 11. 17:00

kolo 9. Třebín B – JH A po 28. 11. 17:00

Kuželky – TJ Slovan JH – družstva divize JIH

kolo 8. Chotoviny – JH pá 4. 11. 17:30

kolo 9. JH – Soběnov pá 11. 11. 17:30

kolo 10. JH – N. Včelnice pá 18. 11. 17:30

Kuželky – TJ Slovan JH B – družstva okresní přebor

kolo 5. JH B – N. Bystřice C čt 3. 11. 17:30

kolo 6. Dačice E – JH B čt 10. 11. 18:00

kolo 7. JH B – Kunžak B čt 17. 11. 17:30

kolo 8. JH B – Slavonice C čt 24. 11. 17:30

Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor, skupina B

kolo 7. JH A – Veselí A pá 11. 11. 19:00

kolo 6. JH A – Pojbuky A so 12. 11. 10:00

kolo 8. Borovany A – JH A pá 25. 11. 19:00

kolo 9. Třeboň A – JH A ne 27. 11. 10:30

Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž, skupina C

kolo Z. N. Včelnice A – JH B ne 13. 11. 10:30

kolo 9. JH B – Třeboň B pá 25. 11. 19:00

kolo 8. JH B – Suchdol A so 26. 11. 10:00

Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I. třídy

kolo 6. Kunžak A – JH C čt 3. 11. 18:00

kolo 7. JH C – Suchdol C st 9. 11. 19:00

kolo 8. Č. Velenice A – JH C ne 17. 11. 19:00

kolo 9. JH C – Suchdol B so 23. 11. 19:00

Stolní tenis – SK JH 1930 D, Jitka JH – okresní přebor II. třídy

kolo 6. Jitka JH – Dačice B pá 4. 11. 19:00

kolo 6. JH D – Chlum A so 5. 11. 10:00

kolo 7. Lásenice B – Jitka JH čt 10. 11. 18:30

kolo 7. Č. Velenice C – JH D so 12. 11. 10:00

kolo 8. Majdalena A – Jitka JH pá 18. 11. 19:00

kolo 8. JH D – Dačice B so 19. 11. 10:00

kolo 9. Lásenice B – JH D čt 24. 11. 18:30

kolo 9. Jitka JH – Dírná A pá 25. 11. 19:00

Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III. třídy

kolo 7. JH E – N. Včelnice B so 12. 11. 10:00

kolo 8. Lomnice B – JH E st 16. 11. 18:00

kolo 9. JH E – Č. Rudolec B so 26. 11. 18:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší dorost extraliga, 
skupina B

kolo 7. Prachatice – JH so 5. 11. 11:00

kolo 8. JH – Prachatice so 12. 11. 11:00

kolo 9. JH – Písek ne 13. 11. 11:00

kolo 10. Jihlava – JH ne 20. 11. 9:30

kolo 11. JH – Pedagog ČB ne 27. 11. 10:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. liga

kolo 12. Třemošná – JH ne 6. 11. 14:00

kolo 13. JH – Mladá Boleslav ne 13. 11. 14:30

kolo 14. JH – Teplice ne 20. 11. 14:30

kolo 15. JH – Přelouč ne 27. 11. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žactvo přebor Čechy 
– JIH

kolo 8. Dobřany – JH čt 17. 11. 11:00

kolo 9. JH – Suchdol so 19. 11. 10:30

Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL

kolo 10. JH – Ostrava so 5. 11. 18:00

kolo 11. JH – Brno so 12. 11. 18:00

kolo 12. Nymburk – JH so 19. 11. 17:00

kolo 13. USK Praha – JH po 28. 11. 18:00

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

kolo 8. Radotín – JH B so 12. 11.

kolo 9. Vyšehrad – JH B ne 13. 11.

kolo 10. JH B – Brandýs n./L. so 26. 11. 13:00

kolo 11. JH B – Mladá Boleslav ne 27. 11. 11:00

Basketbal – BK Lions JH – junioři U19 liga, skupina B

kolo 6. Benešov – JH so 5. 11.

kolo 7. Tesla Pardubice – JH ne 6. 11.

kolo 1. JH – Brno B so 19. 11. 16:00

kolo 8. Brno B – JH ne 20. 11.

Basketbal – BK Lions JH – kadeti U17 liga, skupina A

kolo 6. Modřany – JH st 2. 11. 18:00

kolo 8. JH – Pelhřimov so 12. 11. 11:00

kolo 9. JH – Klatovy so 26. 11. 11:00

kolo 10. JH – Č. Budějovice ne 27. 11. 9:00

Basketbal – BK Lions JH – žáci U15 liga, skupina B

kolo 9. JH – Poděbrady so 5. 11. 15:30

kolo 10. JH – Nymburk ne 6. 11. 10:00

kolo 8. Vyšehrad – JH čt 17. 11.

kolo 11. Pardubice – JH so 19. 11.

kolo 12. H. Králové II. – JH ne 20. 11.

Basketbal – BK Lions JH M – starší mini žactvo U13 KP, 
skupina A

kolo 4. Č. Budějovice M – JH M so 5. 11.

kolo 4. JH M – Kaplice H so 5. 11.

Basketbal – BK Lions JH M – mladší mini žactvo U12 KP, 
skupina A

kolo 3. Strakonice D – JH M so 12. 11.

kolo 3. JH M – Písek H B so 12. 11.

Basketbal – BK Lions JH M – nejmladší žactvo U11 KP, 
skupina B

kolo 4. D. Bukovsko M – JH M ne 20. 11.

kolo 4. JH M – Tábor M ne 20. 11.

kolo 3. JH A – Strakonice B ne 6. 11.

kolo 4. QCC ČB B – JH A ne 20. 11.

Šachy – TJ Slovan JH B – Jihočeská divize II., skupina A

kolo 3. JH B – Sezimovo Ústí so 12. 11.

kolo 4. JH B – Bechyně so 26. 11.

Šachy – TJ Slovan JH C – Jihočeská divize III. – Východ

kolo 2. Kaplice B – JH C so 5. 11.

kolo 3. JH C – Slavia JU ČB so 19. 11.

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

kolo 12. JH – Nymburk so 5. 11. 18:00

kolo 13. Žďár n./S. – JH st 9. 11. 18:00

kolo 14. JH – M. Budějovice so 12. 11. 18:00

kolo 15. Písek – JH. čt 17. 11. 18:00

kolo 16. JH – Pelhřimov so 19. 11. 18:00

kolo 17. JH – David servis ČB so 26. 11. 18:00

kolo 18. Kolín – JH st 30. 11. 18:07

Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga junioři, skupina Střed

kolo 12. JH – Kolín pá 4. 11. 17:00

kolo 13. Tábor – JH ne 6. 11. 16:00

kolo 14. JH – Krkonoše pá 11. 11. 17:00

kolo 15. Chrudim – JH ne 13. 11. 11:00

kolo 16. JH – Velké Popovice pá 18. 11. 17:00

kolo 17. JH – Žďár n./S. ne 20. 11. 16:30

kolo 18. Třebíč – JH pá 25. 11. 18:00

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

kolo 13. JH – Jihlava B so 5. 11. 12:30

kolo 21. JH – Písek so 12. 11. 12:30

kolo 14. Písek – JH ne 13. 11.

kolo 15. Tábor B – JH čt 17. 11.

kolo 17. JH – Třebíč so 26. 11. 12:30

kolo 18. Motor ČB B – JH ne 27. 11.

Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga starší žáci B, skupina H+I

kolo 10. Č. Krumlov – JH so 5. 11.

kolo 12. Domažlice – JH čt 17. 11. 12:00

kolo 14. JH – Klatovy so 26. 11.
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Lední hokej – SLH HC Střelci JH A+B – liga ml. žáci D (H+I)

kolo 11. Veselí n./L. – JH A so 5. 11.

kolo 11. JH B – Klatovy so 5. 11.

kolo 12. Sušice – JH B so 12. 11. 12:30

kolo 13. Tábor A – JH A čt 17. 11.

kolo 13. JH B – Tábor B čt 17. 11.

kolo 15. Lvi ČB – JH A so 26. 11. 10:45

kolo 15. JH B – Plzeň so 26. 11.

kolo 16. JH A – JH B ne 27. 11.

Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga

kolo 7. JH – Poruba so 5. 11. 10:00

kolo 9. JH – H. Brod so 19. 11. 13:30

Házená – Házená JH – ženy II. liga – Západ

kolo 7. JH – Písek B so 5. 11. 14:00

kolo 8. Bělá – JH so 12. 11. 11:00

kolo 9. JH – Tachov so 19. 11. 18:00

kolo 6. Turnov – JH so 29. října 16:00

Házená – Házená JH – starší žákyně krajský přebor

kolo 9. JH – Strakonice so 5. 11. 10:00

kolo 6. JH – Milevsko ne 13. 11. 13:00

Házená – Házená JH – mladší žákyně krajský přebor

kolo 7. JH – Písek A ne 13. 11. 10::00

kolo 5. JH – Písek B ne 13. 11. 12::00

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

kolo 5. JH – Písek B ne 13. 11. 9::00

kolo 7. JH – Písek A ne 13. 11. 11:00

Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 4+1

kolo 2. turnaj J. Hradec ne 6. 11. 9::00

kolo 3. turnaj Třeboň čt 17. 11. 9::00

kolo 4. turnaj Č. Budějovice so 26. 11. 9::00

Házená – Házená JH – přípravka krajský přebor

kolo 3. turnaj J. Hradec ne 6. 11. 9::00

kolo 4. turnaj Třeboň čt 17. 11. 9::00

kolo 5. turnaj Č. Budějovice so 26. 11. 9::00

Šipky – Hokulan Logest JH, DC Náhoďáci JH 
– Jihočeská liga II., skupina C

kolo 6. Týn n./V. – HL JH ne 6. 11. 16:00

kolo 6. DC JH – Těmice ne 6. 11. 16:00

kolo 7. Tábor – DC JH ne 20. 11. 16:00

kolo 7. D. Bukovsko – HL JH so 26. 11. 16:00

kolo 8. DC JH – Crazy ČB A ne 27. 11. 16:00

Šipky – Jiskra JH, DC Ypsi team JH, Pluskaři FM JH 
– Jihočeská liga III., skupina G

kolo 6. Ypsi JH – Pluskaři JH so 5. 11. 16:00

kolo 6. Hospříz – Jiskra JH so 5. 11. 16:00

kolo 7. Třeboň – Ypsi JH so 19. 11. 16:00

kolo 7. Pluskaři JH – Veselí n./L. so 19. 11. 16:00

kolo 7. Ypsi JH – Veselí n./L. so 26. 11. 16:00

kolo 7. Třeboň – Jiskra JH so 26. 11. 16:00

kolo 8. Domanín – Pluskaři JH ne 27. 11. 16:00

Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D – Čechy

kolo 11. JH – Hradiště so 5. 11. 14:00

kolo 13. Dačice – JH so 5. 11. 14:00

kolo 14. JH – Písek B so 12. 11. 10:30

kolo 16. Planá n./L. – JH so 19. 11. 13:30

Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ

kolo 13. Milevsko – JH ne 6. 11. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ

kolo 13. Milevsko – JH ne 6. 11. 12:15

Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ

kolo 13. Strakonice – JH so 5. 11. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ

kolo 13. Strakonice – JH so 5. 11. 11:45

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

kolo 13. Planá u ČB – JH B so 5. 11. 10:30

kolo 14. Větřní – JH B so 12. 11. 13:30

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

kolo 11. Lodhéřov – H. Žďár so 5. 11. 14:00

kolo 11. Rapšach – Buk so 5. 11. 14:00

kolo 12. Buk – H. Žďár so 12. 11. 13:30

Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga, skupina C

kolo 8. JH – Jaroměř so 12. 11. 10:00

kolo 8. Sion H. Králové – JH so 12. 11. 13:00

kolo 10. Náchod – JH ne 27. 11.

kolo 10. JH – Pardubice ne 27. 11.

Florbal – FK Slovan JH – muži divize, skupina C

kolo 7. Tábor – JH so 5. 11. 18:00

kolo 8. Pacov – JH ne 6. 11. 14:00

kolo 10. Chrudim – JH so 26. 11.

kolo 11. Přelouč – JH ne 27. 11.

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

kolo 5. Písek – JH so 5. 11. 10:30

kolo 5. JH – Štíři ČB B so 5. 11. 14:30

kolo 7. JH – Rebels ČB so 19. 11.

kolo 7. JH – Pelhřimov so 19. 11.

kolo 9. Světlá n./S. – JH ne 27. 11. 13:30

kolo 9. JH – Žďár n./S. ne 27. 11. 17:30

Florbal – FK Slovan JH – junioři III. liga, skupina 5

kolo 5. JH – H. Brod so 19. 11.

kolo 5. Strakonice – JH so 19. 11.

kolo 5. JH – Tábor so 5. 11. 10:15

kolo 5. Písek – JH so 5. 11. 12:15

kolo 8. Světlá n./S. – JH ne 20. 11. 9:15

kolo 8. SK Jihlava – JH ne 20. 11. 11:15

kolo 8. JH – FBŠ Jihlava ne 20. 11. 14:30

Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga

kolo 8. Vodňany – JH B so 12. 11.

kolo 8. JH B – Tábor B so 12. 11.

kolo 9. Jokers ČB – JH B ne 27. 11. 10:30

kolo 9. JH B – Písek B ne 27. 11. 13:30

Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga

kolo 5. Dačice – JH ne 20. 11. 9:15

kolo 5. JH – Tábor ne 20. 11. 11:45

Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci Jihočeská liga 5+1

kolo 5. Meťák ČB – JH ne 13. 11. 9:00

kolo 5. JH – Kaplice ne 13. 11. 10:30

kolo 5. JH – Draci Písek ne 13. 11. 12:00

kolo 6. Draci Písek – JH ne 27. 11. 9:30

kolo 6. JH – Kaplice ne 27. 11. 11:30

kolo 6. Tábor – JH ne 27. 11. 13:00

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

kolo 4. JH – Dačice ne 6. 11. 9:00

kolo 4. Štíři ČB zelení – JH ne 6. 11. 10:40

kolo 4. JH – Štíři ČB modří ne 6. 11. 11:50

kolo 5. Strakonice – JH ne 27. 11. 9:30

kolo 5. JH – Žraloci Milevsko ne 27. 11. 10:40

kolo 5. Panteři Milevsko – JH ne 27. 11. 11:20

Florbal – FK Slovan JH žlutí, bílí, blue 
– elévové Jihočeská liga

kolo 7. JH blue – JH žlutí ne 13. 11. 9:00

kolo 7. JH bílí – Dačice ne 13. 11. 9:15

kolo 7. JH žlutí – JH bílí ne 13. 11. 9:40

kolo 7. Dačice – JH blue ne 13. 11. 9:55

kolo 7. JH žlutí – Dačice ne 13. 11. 10:20

kolo 7. JH blue – JH bílí ne 13. 11. 10:35

kolo 7. JH bílí – Dačice ne 13. 11. 11:00

kolo 7. JH blue – JH žlutí ne 13. 11. 11:15

kolo 7. JH žlutí – JH bílí ne 13. 11. 11:40

kolo 7. Dačice – JH blue ne 13. 11. 11:55

kolo 7. JH blue – JH bílí ne 13. 11. 12:20

kolo 7. JH žlutí – Dačice ne 13. 11. 12:35
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daLŠÍ PoZVÁnkY ke SPorTU TakÉ na: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Úspěšný atletický oddíl při TJ nová Včelnice při-
bírá celoročně zájemce od 8 do 14 let. „Samo-
zřejmě, že je možné přijít i kdykoliv jindy, stačí 
se jen u mne informovat. Těšíme se na nové tvá-
ře mezi námi. Atletika je krásný sport, vylep-
šuje fyzickou i psychickou kondici. Kdo s námi 
trénuje, pozná o sobě, co dokáže, najde nové 
přátele,“ zve na nábor trenér Urs Gysel (ugysel@
centrum.cz; www.atletikanv.cz; 602  710  306). 
V  sezóně přípravka do  10 roků má sraz dva-
krát týdně (pondělí 17.00 – 18.30 hodin, pátek 
16.30 – 18.00 hodin) a starší děti třikrát (pondělí 
17.00 – 18.30 hodin, středa 17.00 – 19.00 hodin, 
 pátek 16.30 – 18.30 hodin).

KICKBOX
Pro děti od předškolního věku až po dospělé 
byl otevřen kroužek kickboxu, což je moderní 
sportovní odvětví, které vychází z  tradičních 
bojových umění. nábory začátečníků do klu-
bu kBk reborn (http://www.kickbox-reborn.
cz) probíhají celoročně. Bližší informace po-
skytne Josef Bílek (info@kickbox-reborn.cz; 
722 679 645), hlavní kouč.

LEDNÍ HOKEJ
každou sobotu od 8.30 hodin a úterý od 16.30 ho- 
din se na Zimním stadiónu Jana Marka v J. hrad-
ci uskutečňuje zdarma základní hokejová vý-

uka pro děti v  předškolním věku a  žactvo prv-
ních tříd. náborové bruslení pořádá kLh Vajgar  
J. hradec, který sice nabízí zadarmo zapůjčení vý-
stroje, ale na hodiny bruslení je potřebné se do-
stavit ve sportovním oblečení, s rukavicemi, hel-
mou (stačí cyklistická) a vlastními bruslemi. kdo 
má, nechť si vezme o chrániče. Pro získání bliž-
ších informací je vhodné oslovit Milana Mazan-
ce (mmazanec@volny.cz; 602 410 312), hlavního 
trenéra hokejového klubu.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
každé pondělí a čtvrtek od 16.00 do 18.00 ho-
din se v tělocvičně TJ Slovan v Jarošovské uli-
ci v J. hradci konají tréninky oddílu sportovní 
gymnastiky, který při nich přibírá do příprav-
ky děti ročníku narození 2012, případně i výji-
mečně pohybově nadané jedince o rok starší. 
„Náš sport umožňuje dětem získat tělesnou 
zdatnost, obratnost a  vytrvalost. Je nej-
vhodnější průpravou pro různá jiná sportov-
ní odvětví, jelikož se zaměřuje všestranně 
na  rozvoj síly, pružnosti, kloubní pohybli-
vosti a celkové motoriky. V přípravce se dě-
ti učí základům atletiky a  gymnastiky, což 
jsou například správná technika běhu, šplh 
o tyči, skákání přes švihadlo. Důraz je kladen 
na nácvik obratnosti a silových schopností,“ 

představila dění trenérka Miroslava Belšánová 
(m.zadrapova@atlas.cz; 606  887  032). na  ná-
borový trénink se děti mají dostavit ve  cvi-
čebním úboru (legíny + tričko) a obuvi (cvičky, 
pevné bačkůrky). rodiče mohou být přítomni 
přezutí nebo bosí a na vše, co je zajímá, se ptát 
trenérů. Zápisné je 350 korun na měsíc.

SPORTOVNÍ STŘELECTVÍ
Velkorážné pistole, velkorážné revolvery a ma-
lorážkové pušky budou v permanenci při sou-
těži, kterou na střelnici Břeskáč v dolním Skrý-
chově u  J. hradce zorganizuje klub vojáků 
v záloze Fruko J. hradec. Závod s názvem „Pod-
zimní střílení“ pořádá v sobotu 5. listopadu.

VOLEJBAL
Volejbalový oddíl TJ Slovan J. hradec nabírá 
do  svých řad děti nejlépe ve  věku přípravky  
7 až 10 let, ale také zájemce v kategorii mlad-
ších a  starších žáků a  žákyň. noví volejbalis-
té a  volejbalistky se mohou hlásit každé úte-
rý v jindřichohradecké městské sportovní hale 
v  15.00 hodin a  každý čtvrtek v  16.30 hodin 
v tělocvičně SoŠU v Jáchymově ulici v J. hrad-
ci. Více informací sdělí Jana Beranová (jstencl@
email.cz) prostřednictvím elektronické pošty.

Roman Pišný

LETNÍ BIATLON
Na mistrovstí České republiky žactva v letním biatlonu, jejž uspořádal ve Starém Městě pod Landštej-
nem místní Klub biatlonu, získali domácí závodníci devět titulů mistra ČR. Dvakrát se ze zlata rado-
vala Lenka Bártová, třikrát pak Ondřej Poledník (uprostřed) a rovněž Jáchym Kaplan.

Foto: Kateřina Poledníková

FLORBAL
FK Slovan Jindřichův Hradec ve městě působí už dvojciferný počet let a postupně se ukazuje, že svůj 
sport dělá na kvalitní úrovni. Důkazem je i premiérový postup mužů do republikové soutěže, kde už 
zahájil boje o body. Hned v historicky prvním duelu divize C na půdě Litomyšli vyhrál divokým vý-
sledkem 13:10. Autorem hattricku v tomto střetnutí byl útočník Roman Víta, jemuž již nikdo nesebe-
re nimbus střelce vůbec prvního gólu v divizi v celé historii oddílu.

Foto: Radek Mayer
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 � SPORT PRO VŠECHNY

Sedm smíšených družstev z místních částí Jindři-
chova hradce se sjelo na louku u nežárky v dol-
ním Skrýchově, aby tam absolvovala šest spor-
tovně společenských disciplín v rámci iii. ročníku 
„her bez hranic 2016“. Prvenství z loňského roku 
obhajoval tým z radouňky, který si i tentokrát ve-
dl zdatně, ale první místo mu o jediný bod uniklo.
Sice po třech soutěžích obhájce vedl, když vyhrál 
štafetový běh a sběr ocasů, avšak ve finiši pod-
lehl domácímu družstvu, jež zvítězilo v poslední 
disciplíně, a sice v nabírání vody čímkoliv. Mezi 
radouňku a d. Skrýchov se totiž vměstnala ještě 

Místní části J. Hradce soutěžily, vyhrál Dolní Skrýchov
dolní radouň, což bylo rozhodující. Zajímavým 
způsobem se rozhodovalo o  konečném pořa-
dí na 4. až 6. místě, kde tři týmy nasbíraly shod-
ný počet 26 bodů. Umístění určily kancelářské 
sponky, z nichž zástupci družstev skládali hady. 
Ten, kdo udělal nejdelšího, uspěl. největší počet 
sponek použil horní Žďár, který příští rok bude 
hostitelem čtvrtého ročníku „her“.
Disciplíny – štafetový běh: 1. radouňka, 2. d. 
Skrýchov, 3. Buk, 4. děbolín, 5. otín, 6. h. Žďár, 7. 
d. radouň. Míčky přes řeku: 1. otín, 2. d. Skrý-
chov, 3. d. radouň, 4. radouňka, 5. Buk, 6. děbolín, 

7. h. Žďár. Sběr ocasů:  1. radouňka, 2. d. radouň, 
3. Buk, 4. h. Žďár, 5.-7. děbolín, d. Skrýchov a otín. 
Štafetové ležení: 1. d. Skrýchov, 2. h. Žďár, 3. d. 
radouň, 4. děbolín, 5. radouňka, 6. otín, 7. Buk. 
bumbácbal: 1. Buk, 2. děbolín, 3. h. Žďár, 4. ra-
douňka, 5. otín, 6.-7. d. radouň a d. Skrýchov. Na-
bírání vody čímkoliv: 1. d. Skrýchov, 2. d. radouň, 
3. radouňka, 4.-5. h. Žďár a otín, 6. děbolín, 7. Buk.
Konečné pořadí: 1. dolní Skrýchov 17, 2. ra-
douňka 18, 3. dolní radouň 23, 4. horní Žďár 26, 
5. Buk 26, 6. otín 26, 7. děbolín 27.

Roman Pišný

FORMA

HODNOTA
ÚTLUMU
SROZUMI-
TELNOSTI

OTÁZKA
PO DOBĚ

UHLOVODÍK
JAKO CHEM.
SUROVINA
A PALIVO

OZNAČ.
MOUKY

V HUDBĚ
SLABĚ
(PIANO)

JMÉNO
ŠMOLDASE

SEVERSKÉ
ZVÍŘE

SUMERSKÉ
MĚSTO JIH ŠACHOVÝ

KOEFICIENT PODPORA 4. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

IZRAEL.
PROZAIK

NEJSTARŠÍ 
PŘEKL. BIBLE

NÁSTROJ
ŽNEČKY

HORKO

ROHOVNICKÝ
ÚDER

PLAVIDLO
Z KLÁD
OBEC U

N. VČELNICE

SLOVENSKÝ
ZPĚVÁK
DĚTSKÝ
POZDRAV

6. ČÁST 
TAJENKY

MATKA
(FAMIL.) EPOPEJ

ZNAČKA
JAPONSKÉ
ELEKTRO-

NIKY

PTAČÍ
POTRAVA
URANOVÉ
DOLY

PAK

ŠPÁDOVÁ
KARTA

SLOVENSKÝ
DENÍK

ZLATO
(FRANC.)
CHEM. ZN.
HLINÍKU

DRUH
LOVECKÉHO

PSA

INSTINKT
PEŘÍ NA
NOHÁCH
PTÁKŮ

STŘÍBRO-
BÍLÝ KOV.
PRVEK
ZN. SN

RUSKÝ
SOUHLAS
INIC. SPIS.
POLÁČKA

PLOŠNÉ
MÍRY

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

BÝT
V 

NEJISTOTĚ

2. ČÁST 
TAJENKY
TYP AUTO.
KAROSÉRIE

KMÍNKA

ODCHYLKA
STŘELY

POHONNÁ
SMĚS

BRZY 
(ANGL.)
ELAMSKÁ
BOH. ZEMĚ

STŘELA
DO LUKU
ZEMINA NA

KOŘ. ROSTLIN

OKRUH
F1

LENOCHOD

ŘÍM. ČÍSL.
50

ZÁSTUP

ZVÝŠENÝ
TÓN
(H)

JÍDELNÍ
LÍSTEK

INIC. SKLAD.
JANÁČKA

POUKÁZKA
NA ZBOŽÍ
SILNÝ
HLUK

SLŮVKO
SOUHLASU
CITOSL.
ODPORU

ŠLECHT. 
PŘÍDOMEK
CHEM. ZN.

MOLYBDENU

LITR
MLÁDĚ
TURA

DOMÁCÍHO

5. ČÁST 
TAJENKY

MOHAMEDŮV 
PŘÍTEL

KINO
OBDĚ-
LÁVANÝ 
POZEMEK

VAZAL

CHEM. ZN.
DUSÍKU

DAVIDŮV
HRDINA

AČKOLI

OBOJE

ST. SPZ
OLOMOUC
MEZ. OZNAČ.
SOUHV. ORION

VOZKŮV
POKYN

SIRNÍK KOV.
VZHLEDU

FANTASKNÍ

VENKU

DRUH
PANENKY
BARBIE

HAROLD
LLOYD

ULTRAFIAL.
ZÁŘ. (ZKR.)

BUDDHIST.
TAJ. SLOVO
PODNIKOVÁ

NORMA

V BOXU
KNOCK-OUT
ST. SPZ

PELHŘIMOV

VÝCHOD

NÁZEV
HLÁSKY (M)

ČESKO-
POLSKÝ
ESEJISTA

OZN. VOLTU

DERIVÁT
UHLOVOD. 
PROPANU

VÝKON (KŮŇ)

3. ČÁST 
TAJENKY

z čErTOVa kamEnE, zaLEsněnÉ 
dOmInanTY TOHOTO kraJE, sPaTŘímE 
ŠIrOkOU kOnčInU, kTErÁ sE PrOsTírÁ 

Od JIndŘICHOVa HradCE aŽ 
k POčÁTkÁm. mírnÉ VLnY LEsŮ 

sEŘazEnÉ nad HLadInY rYBníkŮ 
UsTUPUJí V ŠEdaVÉm mOdrÉm VaLÉrU 

aŽ k JEmnÝm LInIím OBzOrU, JEŽ 
sPLÝVÁ s VYsOkÝm VYBLEdLÝm nEBEm.

NáPOVěDA: 
OZ, lIPA, SANyO, SOON, 

ÍTAJ, lAUb, AEN, PROPAN,
KyZ, UR, SNOS
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Kulturní kalendář – LiSTOPAD 2016 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. listopadu, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DěTEM
Městská knihovna
1. listopadu, 17:00 hod.
PěT DIMENZÍ ŽIVOTA
Prožitkový večer Mirka Vojáčka
Fotocafé, kostelní ulice
2. listopadu, 18:00 hod.
lUbOMÍR MÜllER
koncert - kytara, klavír, zpěv
Fotocafé, kostelní ulice
3. listopadu, 16:30 hod.
STAROVěKÝ EgyPT MEZI AlEXANDREM 
VElIKÝM A KlEOPATROU
Přednáška Luďka Wellnera
Městská knihovna
3. listopadu 17:00 hod. 
MODERNÍ ObRAZOVá MÉDIA
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MoM
3. listopadu, 20:00 hod.
PARTIČKA
improvizační show, kd Střelnice
4. listopadu, 19:00 hod.
DUŠIČKOVá NOČNÍ KOMENTOVANá 
PROHlÍDKA KOSTElA SV. JANA KŘTITElE
kostelem provede Mgr. Vladislav Burian
kostel sv. Jana křtitele
4. listopadu, 19:30 hod.
SlZA
koncert, kc Jitka
5. listopadu, 14:00 - 17:00 hod.
DÍlNIČKA PRO DěTI
Fotocafé, kostelní ulice
5. 11. 17:00 hod.
KOláŽ – VÝZVA PRO VAŠI FANTAZII 
ANEb OD FOTOgRAFIE KE KOláŽI
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MoM
5. listopadu 
FOTOŠKOlA MF A MOM
Základy fotografování, portrét, krajina 
a architektura, dokument a reportáž
Muzeum fotografie a MoM
5. listopadu, 20:00 hod.
TŘI SESTRy
koncert, kc Jitka
7. listopadu, 19:15 hod.
NETRADIČNÍ VyPRáVěNÍ O ŠUMAVě
na přednášce Českého zahrádkářského  
svazu č. 1 J. hradec vystoupí 
Mgr. Ladislav Jandáček
dům dětí a mládeže, růžová ulice
8. listopadu, 18:00 hod.
REgENERATIVNÍ MEDICÍNA 
Přednáška prof. rndr. evžena amlera, cSc. 

18. – 20. listopadu
HlASOVÝ wORKSHOP 
S IDOU KElAROVOU
Fotocafé, kostelní ulice
19. listopadu 
FOTOŠKOlA MF A MOM
Základy fotografování, portrét, krajina 
a architektura, dokument a reportáž
Muzeum fotografie a MoM
19. listopadu, 16:00 hod.
bENEFIČNÍ KONCERT PRO ROSKU
Účinkují: PS kamínek, žáci ZUŠ J. hradec, 
členové hudebního souboru Svatého 
Jana křtitele z deštné, Malý kostelní 
sobr Vlnových, hakuna Matata a další
kaple sv. M. Magdaleny
20. listopadu, 13:00 – 16:00 hod.
ZA ZVÍŘáTKy DO DDM
dům dětí a mládeže
20. listopadu, 16:00 hod.
TŘI VETERáNI
divadelní pohádka, kd Střelnice
21. - 30. listopadu
SOUTěŽNÍ VÝSTAVA K FESTIVAlU 
JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRáTKy
Betlémy vytvořené dětmi z mateřských 
škol a žáky základních škol
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
22. listopadu, 19:00 hod.
J. M. Synge HRDINA ZáPADU
repríza divadelního představení 
dS Jablonský, kd Střelnice
23. listopadu, 16:00 hod.
JIŘÍ Z PODěbRAD
Beseda Phdr. Marie Fronkové
Městská knihovna

24. listopadu, 17:30 hod.
PAVOUCI NA JINDŘICHOHRADECKU
Přednáška Mgr. aleše Jelínka
Městská knihovna

24. listopadu, 18:30 hod.
O SCHIZOFRENII A PORUCHáCH 
OSObNOSTI
Přednáška kateřiny duchoňové
Fotocafé, kostelní ulice

25. listopadu, 18:00 hod.
EXPEDICE KRAHUlE 2016
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

25. listopadu, 19:00 hod.
TŘEbOŇŠTÍ PIŠTCI
koncert, kaple sv. M. Magdaleny

26. listopadu, 14:00 hod.
bETlÉMy A ŘEZby 
VlADIMÍRA CEJNARA
Vernisáž výstavy, kostel sv. Jana křtitele

z 2. lékařské fakulty Praha
Fotocafé, kostelní ulice
8. listopadu, 19:00 hod.
TRIO bEl CANTO
koncert v rámci kruhu přátel hudby, 
kytara, flétna, soprán
kaple sv. M. Magdaleny
9. listopadu, 16:30 hod.
lAbyRINT ZáHAD
Přednáška arnošta Vašíčka
Městská knihovna
9. listopadu, 18:00 hod.
NOVÝ NálEZ STŘÍbRNÝCH MINCÍ
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
9. listopadu, 19:00 hod.
Viktoria Hradská 
„COMMEDIA FINITA“
divadlo Viola. divadelní předplatné 
skupiny B., kd Střelnice
10. listopadu, 16:00 hod.
JÍDlO PRO DObROU KONDICI 
V SENIORSKÉM VěKU
Beseda klubu aktivního stáří
centrum sociálních služeb, Česká ulice
10. listopadu, 19:00 hod.
AUTORSKá ČTENÍ JIHOČECHŮ JIŘÍHO 
HáJÍČKA A STANISlAVA bERANA
Městská knihovna
11. listopadu, 11:00 – 21.00 hod.
SVATOMARTINSKÉ HODOVáNÍ
náměstí Miru
11. listopadu, 19:30 hod.
ZPÍVáNÍ NA SCHODECH
GVn J. hradec
11. listopadu, 21:00 hod.
MIg 21
koncert, kc Jitka
12. listopadu, 21:00 hod.
AC/DC REVIVAl ŠPEJblS HElPRS
koncert, kc Jitka
13. listopadu, 15:00 hod.
JAK ŠlO VEJCE NA VANDR
divadlo koňmo. Pohádky na faře
husův sbor, kostelní ulice
13. listopadu, 17:00 hod.
SENIOR KlUb
Taneční večer, kd Střelnice
14. listopadu, 19:00 hod.
STARÝ PAláC 
JINDŘICHOHRADECKÉHO HRADU
Přednáška Mgr. Jana Mikeše
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
18. listopadu, 20:00 hod.
ARAKAIN + DyMyTRy
koncert, kc Jitka

27. listopadu, 9:30 - 10:30 hod.
TOMáŠ PFEIFFER - SETKáNÍ S bIOTRONIKOU
GVn J. hradec

26. - 27. listopadu 10:00 - 17:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRáTKy
1. ročník festivalu betlémů v Čr, nám. Míru
27. listopadu, 18:00 hod.
SlAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VáNOČNÍHO STROMU
náměstí Míru
29. listopadu, 14:00 - 17:00 hod.
DEN PRO DěTSKOU KNIHU
Městská knihovna
29. listopadu, 19:00 hod.
Jakub Zindulka 
MANŽElSKÝ ČTyŘÚHElNÍK
Fanny agentura. divadelní předplatné skupiny a
kd Střelnice
30. listopadu, 16:30 hod.
S bATOHEM PO KRálOVSKÉM 
THAJSKU A RUDÉM VIETNAMU
Beseda Věry noskové, Městská knihovna

Probíhající výstavy:

NECHTE MAlIČKÝCH PŘIJÍTI KE MNě 
- Muzeum fotografie a MoM 
- Výstava potrvá do 2. 11. 2016
SVěT DáMy 
- Muzeum Jindřichohradecka , Balbínovo nám.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2017
NEZRANITElNá ARMáDA ZNAČKy bAŤA
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul. 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016
TRADIČNÍ VIETNAMSKÝ TEXTIl
- dům gobelínů
 - Výstava potrvá do 4. 12. 2016
JOSEF MÜllER/TAPISERIE 
- dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 25. 6. 2017
O ŽIVOTě A DÍlE KARlA IV. 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2016
KDO SI HRAJE, NEZlObÍ 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2016
ISlANDSKá KRAJINA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2016
TVáŘE POMOCI 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2016
HáČKOVANÉ POHáDKOVÉ byTOSTI 
- Městská knihovna 
- Výstav potrvá do 31. 12. 2016
PRVNÍ SVěTOVá VálKA 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.  
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016

Pozvánky na Prosinec
Městské akce: Ostatní akce:
•	   2. 12.  VáNOČNÍ KONCERT  
  – JINDŘICHOHRADECKÝ bIg bAND  
•	   3. 12.  PEKElNě ZábAVNÉ ODPOlEDNE
•	   4. 12.  ADVENTNÍ KONCERTy – JHSO
•	   9. 12.  ZPÍVáNÍ NA SCHODECH - MOŠNy
•	 11. 12.  ADVENTNÍ KONCERT  
  – ČESKÉ KOMORNÍ TRIO
•	 11. 12.  „O SNěHURCE“ – DIVADElNÍ POHáDKA
•	 13. 12.  „RUKOJMÍ bEZ RIZIKA“  
  – DIVADElNÍ PŘEDPlATNÉ SKUPINy A
•	 18. 12.  SENIOR KlUb
•	 18. 12.  ADVENTNÍ KONCERT – JAN ŠKRDlÍK
•	 26. 12.  VáNOČNÍ KONCERT - yMCA

•	   1. 12.  CHVálA ZPěVU – ADVENTNÍ KONCERT 
•	   3. 12.  HARlEJ – KONCERT
•	 10. – 11. 12. VáNOČNÍ TRHy 
•	 10. – 11. 12. ADVENT NA ZáMKU
•	 10. – 11. 12. ADVENTNÍ DNy V MF A MOM
•	 10. – 11. 12. ADVENTNÍ DNy V DOMě gObElÍNŮ 
•	 10. 12.  ADVENTNÍ KONCERT X-TETU
•	 12. 12.  VáNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIbylA
•	 18. 12.  VáNOČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE  
•	 19. 12.  lUCIE bÍlá – VáNOČNÍ KONCERT
•	 20. 12.  VáNOČNÍ KONCERT PS SMETANA
•	 21. 12.  VáNOČNÍ KONCERT ŽáKŮ ZUŠ
•	 25. 12.  TlUSTá bERTA VáNOČNÍ + UKRADENÝ OVOCE – KONCERT
•	 26. 12.  CHRISTMAS TEKK NOSTAlgIA – KONCERT


