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Město nad Vajgarem ožije v předvánočním období řadou kulturních akcí

V sobotu 3. prosince úderem 14. hodiny star-
tuje na náměstí Míru program pekelně zábav-
ného odpoledne, které pro obyvatele a návštěv-
níky Jindřichova Hradce již po  šesté připravilo 
město Jindřichův Hradec ve  spolupráci s  další-
mi organizacemi a institucemi. Jako první potě-
ší dětské i dospělé publikum pohádková Saxana 
Petra Černocká, jejíž vystoupení je naplánová-
no na náměstí Míru od 14.00 do 15.00 hodin. 
O čtvrt hodiny později budou vylosováni výherci 
hodnotných cen, kteří se v letošní turistické se-
zóně zapojili do soutěže s interaktivním průvod-
cem Jindřichovým Hradcem. 
 

(pokračování na str. 2)

Do Jindřichova Hradce zavítá pohádková Saxana

Čas adventu je naplněn spoustou překrás-
ných setkání při koncertech a  akcích, které 
pořádá nejen město Jindřichův Hradec, ale 
i  řada jiných institucí a organizací. Následují-
cí výčet nejrůznějších kulturních počinů je do-
kladem toho, že se i  letos mají Jindřichohra-
dečáci v předvánočním období na co těšit.

Muzeum Jindřichohradecka všechny srdečně 
zve na  adventní koncert dětských pěveckých 
sborů Chvála zpěvu dne 1. prosince v 17.00 
hodin do kostela sv. Jana Křtitele.
Kulturní dům Střelnice zve na Vánoční koncert 
dne 2. prosince v 19.00 hodin s účinkujícími To-
mášem Savkou - zpěv, Milan Tolknerem – trom-
bon, Jindřichohradeckým Big Bandem, Pěvecký-
mi sbory ARIETTA a ZANOTY ve společenském 
sále, kde zazní swingové a vánoční evergreeny. 
Jindřichohradecké místní dráhy pořádají parní 
jízdu 3. prosince směr Jindřichův Hradec – 
Kamenice nad Lipou. 4. prosince zvou všech-
ny děti do kavárny Kolonial od 15.00 hodin 
na Mikulášskou besídku.

Kulturní dům Střelnice zve na Adventní kon-
certy Jindřichohradeckého symfonické-
ho orchestru v  neděli 4. prosince v  17.00 
a v 19.30 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Muzeum Jindřichohradecka zve na  Adventní 
koncert vokálního souboru X-TET 10. pro-
since v  18.00 hodin v  kapli Nanebevzetí 
Panny Marie v minoritském klášteře.
Státní hrad a  zámek zve všechny na  Advent-
ní dny v sobotu a neděli 10. a 11. prosince 
od 10.00 do 17.00 hodin na III. nádvoří Státní-
ho hradu a zámku. 

(pokračování na str. 13)
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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: Ignác Třebický, *5. července 1798 (J. Hradec) – †27. července 1864 (Nový Dvůr)
Výhercem se stává: Jan Štefan z Deštné. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Do Jindřichova Hradce zavítá pohádková Saxana
(pokračování ze str. 1)

Když se 28. října 1918 sešli večer v jindřichohra-
decké restauraci U Kadleců, jak se tehdy říkalo 
Zlaté huse, „prostí občané“ právě narozeného 
státu, nechybělo mezi nimi ani jméno oblíbené-
ho jindřichohradeckého učitele, jenž v přelomo-
vém období stál v čele zdejší Národní rady a vý-
razně se zapsal do života města a regionu. Není 
proto překvapením, že po  něm byla v  květnu 
1926 pojmenována jedna z místních ulic. 
Zmiňovaný pan učitel nebyl ovšem jindřicho-
hradeckým rodákem, narodil se v  Oujezd-
ci u Doňova a do Jindřichova Hradce přišel až 
v polovině osmdesátých let 19. století. Bylo to 
v době, kdy byly ve městě nad Vajgarem zalo-
ženy dva významné spolky, místní odbory Ná-
rodní jednoty pošumavské a  Tělocvičné jed-
noty Sokol. Do činnosti obou spolků se zapojil 
velmi aktivně, v roce 1908 se pan učitel stal ve-
doucím představitelem regionální skupiny od-
borů Národní jednoty pošumavské na  Jind-
řichohradecku a  Novobystřicku, v  Sokolu byl 
nejprve cvičitelem, pak zastával funkci náčel-

níka místní jednoty a nakonec i náčelníka jiho-
české Žižkovy župy. 
Přitom nezanedbával ani své učitelské povolá-
ní, za  svého pětatřicetiletého pedagogického 
působení vychoval tisíce žáků, zasadil se o vznik 
českých škol na jazykově německém území re-
gionu, stal se i vedoucí osobností instituce zva-
né Okresní péče o mládež v Jindřichově Hradci. 
V  roce 1918 stál v  čele jindřichohradecké Ná-
rodní rady, ve volbách 1919 byl zvolen do měst-
ského zastupitelstva a jen velmi těsně - vlastně 
náhodou, neboť při rovnosti hlasů rozhodoval 
los - se nestal starostou města.
Zemřel před osmdesáti lety, 9. prosince 1926, 
v době, kdy ve svých čtyřiašedesáti letech zastá-
val funkci předsedy jindřichohradecké správní 
rady, tedy nejvyššího představitele města. Byl 
pochován na hřbitov u kostela Nejsvětější Tro-
jice, později proměněný v park, kde ho dodnes 
připomíná zajímavý náhrobek. Znáte jméno 
a příjmení osobnosti, na kterou se ptáme?

František Fürbach

Program se poté přesune na Dobrovského ná-
městí, kde v 15.30 hodin dojde na vyhodno-
cení vánočních stromečků, které zdobily děti 
z jindřichohradeckých mateřských a základních 
škol. Na příchod andělů, čertů a Mikuláše se 
mohou ti nejmenší těšit v 16.15 hodin. Připra-
vený program zahrnuje také hrátky čertů kar-
baníků, ukázku Luciferova trůnu, děti si mohou 
dát pekelný čaj z kotlíku nebo nakreslit obrázek 

do Pekelné knihy hříchů. Za své snažení, odva-
hu, básničku, písničku nebo hezký obrázek do-
stanou dětští návštěvníci sladkou odměnu. 
Akci pořádá město Jindřichův Hradec ve spolu-
práci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec. Partnery akce jsou Fruko-Schulz s. r. o., 
Týdeník Jindřichohradecka, RADIOHOUSE s. r. o. 
a Jindřichohradecká televize.

Marcela Kozlová

 �Důležité upozornění!!!
Z technických důvodů je termín pro zasílání podkladů pro lednové číslo Jindřichohradeckého zpravodaje zkrácen. Příspěvky zasílejte, 
prosím, nejpozději do čtvrtka 8. prosince 2016 na adresu: kozlova@jh.cz, popř. na adresu: Informační středisko města Jindřichův Hradec, 
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Děkujeme za pochopení.

Redakční rada JH zpravodaje
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

vítám vás v předvánočním čase. Ano, je to tak. Vždyť po-
slední listopadovou neděli jsme již zažehli první advent-
ní svíčku na vánočním věnci. Rád bych vás tedy na úvod 
potěšil příjemnými zprávami. Zastupitelstvo města 
schválilo, že poplatek za svoz komunálního odpadu zů-
stane ve výši 500 korun, stejně jako v předchozích letech. 
I vodné a stočné zůstane stejné. Další důležité zastupitel-
stvo bude v polovině měsíce, kdy se snad podaří schválit 
rozpočet města jako v loňském roce již v prosinci. 

Poslední měsíc v  roce je také plný krásných předvá-
nočních akcí, jak se dočtete v  tomto čísle zpravodaje. 
Já osobně se nejvíc těším na sobotu 3. prosince, která 
bude opět plná pekelně zábavných čertů a na tradiční 
vánoční trhy v centru města a Adventní dny na zámku, 
které se budou konat druhý víkend v prosinci. Nenechte 
si ujít ani některý z adventních koncertů, které jsou pro 
vás připraveny každou adventní neděli v kapli sv. Maří 
Magdaleny a další zajímavé akce.

Mílí spoluobčané, přeji vám všem krás-
né Vánoce, bohatého Ježíška a klidné 
prožití vánočních svátků. Do  nového 
roku vám přeji pevné zdraví, hodně 

štěstí a spokojených dní.

Stanislav Mrvka, starosta města

UDÁLOSTI Z RADNICE
 �Připomněli jsme si vznik samostatného československého státu

98. výročí zrodu Československé republiky jsme si 
v Jindřichově Hradci připomněli 28. října 2016 dvěma 
vzpomínkovými akty. První se uskutečnil u Památníku 
letců, druhý u památníků v Mertových sadech. K Pa-
mátníku letců účastníci akce položili květiny, v Merto-
vých sadech se po položení věnců a zpěvu Pěvecké-
ho sboru Smetana ujal slova starosta města Stanislav 
Mrvka. Na závěr zazněla státní hymna opět v podání 
výborného Pěveckého sboru Smetana.

 �V Dunajské Stredě se jednalo o partnerství škol
Devítičlenná delegace z Jindřichova Hradce navští-
vila partnerskou Dunajskou Stredu za účelem pra-
covních jednání. Dvoudenní cesta se uskutečnila 

od pondělí 7. do úterý 8. listopadu 2016. Zástupci 
města v čele s místostarostou Bohumilem Komín-
kem navštívili Základní školu v  Jilemnického uli-

ci, která brzy bude partnerem pro naši 3. základní 
školu, jejíž ředitel Ladislav Chocholouš se jednání 
také zúčastnil. Partnerská škola přivítala jindřicho-
hradeckou delegaci kulturním programem v  po-
dání dětského folklórního souboru Krpčiarik, který 
zatancoval místní lidové tance ve školní tělocvičně. 
Dále probíhalo již samostatné jednání o partnerství 
škol. První setkání dětí by se mělo uskutečnit již pří-
ští rok na jaře. Během návštěvy členové výpravy na-
vštívili fotbalový stadion, prohlédli si tamní radnici 
a setkali se s primátorem města Zoltánem Hájosem. 
Zástupci Služeb města Jindřichův Hradec se setkali 
se svým protějškem společností Municipal Real Es-
tate Dunajská Streda, která byla založena před 4 le-
ty a vlastníkem je stejně jako u nás město. Společně 
si prohlédli otevřené kluziště, sportovní halu, fot-
balový stadion, termální koupaliště, hřbitov, místní 
parky a sídlo společnosti.

 �Ve Zwettlu zněla opera
V pátek 4. listopadu 2016 se v našem partnerském 
městě Zwettl uskutečnil operní a operetní galave-
čer v podání orchestru a sólistů Státní opery Praha 
pod vedením Františka Drse. Písně zpívali Alžběta 
Poláčková, Vratislav Kříž a Josef Moravec.

Zazněly hudební kusy od W. A. Mozarta, G. Verdiho, 
G. Bizeta, J. Strausse a dalších. Tohoto krásného ve-
čera se za Jindřichův Hradec zúčastnili místostaros-
ta města Bohumil Komínek a vedoucí odboru kan-
celáře starosty Jana Říhová.

 �Nemocnice otevřela nový dětský pavilon
V  úterý prvního listopadu jindřichohradecká ne-
mocnice slavnostně otevřela nový dětský pavilon. 
Do nového pavilonu F nemocnice přestěhovala ce-
lý provoz dosavadního pavilonu A – tedy komplet-
ní diagnostickou a léčebnou péči pro děti od jejich 
narození až do osmnácti let. Ročně se jedná o více 

než 1600 hospitalizovaných dětských pacientů při 
průměrné ošetřovací době 3,5 dne a dvojnásobné 
množství dětí ošetřených ambulantně. „Naše dřívěj-
ší prostory, určené péči o dětské pacienty, byly nevy-
hovující. Interiér pavilonu A s lůžkovou a ambulantní 
částí byl postaven na počátku 80. let minulého sto-
letí, a  proto logicky nevyhovoval současným stan-
dardům péče o děti v nemocničním prostředí. Lůž-

kovou část tvořily čtyři stanice – standardní lůžkové 
oddělení, jednotka intenzivní péče pro  větší děti, 
jednotka intenzivní péče o  novorozence interme-
diárního typu a novorozenecké oddělení. Obě no-
vorozenecké jednotky již byly přemístěny do  ne-
dávno zrekonstruovaného pavilonu C. Ambulantní 
část, dosud umístěnou rovněž v pavilonu A, tvořily 
všeobecná ambulance dětského oddělení, specia-
lizované ambulance a dětská pohotovost charakte-
ru urgentního příjmu pro pacienty do osmnácti let,“ 
zhodnotil dřívější stav dětského oddělení jindřicho-
hradecké nemocnice jeho primář MUDr. Jakub Rytíř.
Stavba nového Dětského oddělení stála 93 milionů 
Kč, z nichž 70 milionů uhradil vlastník nemocnice, Ji-
hočeský kraj. Projektové práce a vybavení zaplatila 
nemocnice z vlastních zdrojů. Pavilon postavila spo-
lečnost OHL ŽS a. s. ve velmi krátkém termínu šest-
advaceti týdnů. Budova je třípodlažní, pouze v se-
verní části u spojovacího koridoru má čtyři podlaží. 
Nynější spojovací koridor na severní straně a nad-
zemní spojovací chodba na jižní straně byly zásad-
ními prvky, které určovaly a vymezovaly celkový ná-
vrh a následnou realizaci dětského pavilonu.

 �Uctili jsme památku válečných veteránů

Den válečných veteránů jsme si připomněli v pá-
tek 11. listopadu 2016 dopoledne pietním aktem 
na městském hřbitově v Jindřichově Hradci.

Karolína Průšová

 � Legionář Beran má svou pamětní desku
V pátek 11. listopadu 2016 se uskutečnilo slav-
nostní odhalení pamětní desky ruskému le-

gionáři a  dlouholetému předsedovi jindři-
chohradecké odbočky Československé obce 
legionářské, starostovi jindřichohradeckého 
Sokola, náměstkovi starosty Jindřichova Hrad-
ce a  řídícímu učiteli obecné školy chlapecké 
bratru Stanislavu Beranovi. Deska, kterou slav-
nostně odhalili vnuk legionáře a předsedy Sta-
nislav Beran společně se synem Vítem Beranem 
a  vnukem Jáchymem Beranem, je umístěna 
na 2. základní škole v Janderově ulici čp. 160/II 
v Jindřichově Hradci. Přítomni byli také příbuz-
ní Stanislava Berana.
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POLICIE ČR  

Jindřichohradecká územní skupina IPA 
109 pořádala „Memoriál Jaroslava Širhala“ 
(1. prezident IPY České republiky), který se 
uskutečnil v sobotu 22. října 2016 na střel-
nici v  Dolním Skrýchově. Pátý ročník sou-
těže o  Putovní pohár Jaroslava Širhala se 
skládal z  mířené střelby a  parkurové střel-
by z  místa na  různé terče. V  kategorii žen 
zvítězila Veronika Konheferová, druhé mís-
to získala Klára Feiková a třetí místo obsadi-
la Hana Millerová. V kategorii mužů zvítězil 
Jiří Toufar, druhé místo získal Jaroslav Čech 
a třetí místo obsadil Luboš Feik. Putovní po-

hár si zaslouženě odnesl, stejně tak jako 
v  loňském roce, celkový vítěz soutěže Jiří 
Toufar. Policisté mysleli rovněž na děti, kte-
ré si zastřílely ze vzduchovky a z malorážky 
pod dozorem zkušených střelců. V  závěru 
klání obdrželo každé dítko medaili a drob-
né upomínkové předměty. Organizace IPA 
109 by ráda poděkovala sponzorům, a  to 
MVDr. Karlu Volfovi z Třeboně a bankovní-
mu domu Waldviertler Sparkasse Bank AG, 
pobočka J. Hradec. Všem účastníkům děku-
jeme za účast na střeleckém klání a bude-
me se těšit v příštím roce na ročník šestý.

Jindřichohradecká IPA pořádala již pátý ročník soutěže o Putovní pohár Jaroslava Širhala 

 � Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

Asi špatný měsíc 
18. 10. 2016 v odpoledních hodinách při-
stihli zaměstnanci ostrahy jednoho ze su-
permarketů muže při krádeži zboží. Jedna-
lo se o  J. P.  (30 let), o  kterém jste si mohli 
přečíst již v minulém vydání, kdy se „zadar-
miko“ občerstvil v  restauraci U  Papoušků. 
Dnes se v muži probudila touha po hazar-
du, proto se v supermarketu pokusil zcizit 
balíček hracích karet. Strážníci však měli 
pro jeho hráčskou vášeň pramálo pocho-
pení a  jeho konto bylo rázem v červených 
číslech (-1000 Kč).
Jak si kdo ustele … 
19. 10. 2016 v  23.10 hodin přijali strážní-
ci oznámení o  ležícím muži v ul. Na Piketě 
v Jindřichově Hradci. Muž P. P. (27 let) spo-
lečensky znaven ulehl na  komunikaci tak 
šikovně, že zcela zabránil průjezdu vozi-
del. Po  šetrném probuzení muž zaujal vů-

či strážníkům zcela negativní postoj, odmítl 
prokázat totožnost a tak skončil na Obvod-
ním oddělení PČR v Jindřichově Hradci. Zde 
byl po zjištění totožnosti za svůj výkon oce-
něn blokovou pokutou.
Dobří holubi se vracejí
22. 10. 2016 Také František CH. (50 let) byl 
rovněž hrdinou minulého vydání. Uvede-
ného dne byl nalezen zmožen alkoholem 
na  toaletách Kauflandu, kde ovinut kol zá-
chodové mísy oddával se sladkému snění. 
Odtud byl po drahné chvíli vyexpedován os-
trahou. Opuštění toalet však bylo natolik vy-
čerpávající, že vysílením klesnul před hlav-
ním vchodem do provozovny, kde setrval až 
do příjezdu hlídky MP. O vyřešení přestupku 
v  blokovém řízení nechtěl ani slyšet a  pro-
to byla věc sepsána a postoupena k vyřízení 
na odbor kanceláře starosty, oddělení právní 
při MěÚ v Jindřichově Hradci.

Ach, ta láska!
26. 10. 2016 vyjížděli strážníci MP na čerpací 
stanici v Jindřichově Hradci na oznámení o člo-
věku, který odmítá odejít a vyhrožuje zapále-
ním stojanů. Opodál čerpací stanice MOL byl 
zjištěn mladý vzlykající muž. R. M. (28 let). Ná-
sledně bylo zjištěno, že dorazil na čerpací sta-
nici, kde nyní pracuje jeho „ex“ a snažil se ji pře-
svědčit, aby se k němu vrátila. Ta se s ním však 
odmítla bavit s  tím, že je v práci a zavřela se 
před ním v provozovně. Pokusil se ji obměkčit 
tím, že „bacil“ vlastní hlavou do zdi. Ale obměk-
čil pouze své čelo, na kterém mu vyrazila bou-
le velikosti holubího vejce. Když tato akce ne-
přinesla kýžený výsledek, rozbil před vchodem 
skleněnou láhev a vykřikoval, že to zapálí. Poté 
odešel truchlit opodál, kde byl zastižen stráž-
níky. Ze svého protiprávního jednání se bude 
mladík zodpovídat před přestupkovou komisí.

Roman Stejskal

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

BAZÉNY SAUNY
Pátek 23. 12. 10.00 – 18.00 hodin 12.00 – 18.00 hodin (společná)
Sobota 24. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
Neděle 25. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
Pondělí 26. 12. 13.00 – 20.00 hodin 14.30 – 20.00 hodin (společná)
Úterý 27. 12. 10.00 – 20.00 hodin 14.30 – 20.00 hodin (ženy)
Středa 28. 12. 10.00 – 20.00 hodin 14.30 – 20.00 hodin (muži)
Čtvrtek 29. 12. 10.00 – 20.00 hodin 14.30 – 20.00 hodin (ženy)
Pátek 30. 12. 10.00 – 20.00 hodin 14.30 – 20.00 hodin (společná)
Sobota 31. 12. 10.00 – 15.00 hodin ZAVŘENO
Neděle 1. 1. 13.00 – 20.00 hodin 14.30 – 20.00 hodin (společná)
Pondělí 2. 1. 10.00 – 21.30 hodin 14.30 – 21.30 hodin (muži)
Úterý 3. 1.    6.00 – 21.30 hodin 14.30 – 21.30 hodin (ženy)

Marcela Kůrková

Provozní doba bazénů a saun o vánočních prázdninách 2016

V  zimním období platí zákaz vstupu do  pro-
stor vleku pro vodní lyžování a wakeboarding. 
Led zde je ztenčen a hrozí nebezpečí jeho pro-
lomení.
Prostor je vyznačen těmito bójemi:
- žlutými válcovitými s  piktogramem zákaz 
vstupu (kolem sloupu v prostoru tzv. Severky)
- oranžovými kulovými (po stranách dráhy)
Prostor s nebezpečím ztenčeného ledu se na-
chází mezi pravým plovárenským molem (při 
pohledu z  plochy rybníka) a  sloupem v  pro-
storu tzv. Severky.
Děkujeme za pochopení.

Jindřich Havlík

OZNÁMENÍ PROVOZOVATELE 
PLOVÁRNY VAJGAR
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Silvestr a zábavní pyrotechnika
Na  trhu je v  současné době nabízena široká 
škála nejrůznější druhů dělových ran, raket 
a vystřelovacích efektů. Prodej i nákup pyro-
technických předmětů pro zábavné účely, 
které při dodržování návodu k používání ne- 
ohrozí výbuchem bezpečnost osob i majetku, 
mají svá přísná pravidla. Zásadně se u těchto 
výrobků musí dodržovat návod na obalu, sa-
mozřejmě uvedený v  českém jazyce, kde je 
zřejmý způsob i  místo jejich odpalování, tj. 
použití. Výrobek musí být označen zkušební 
značkou, klasifikační třídou, do které jsou py-
rotechnické předměty zařazeny podle stupně 
jejich nebezpečnosti, a nesmí chybět ani údaj 
o době použitelnosti.
Víte, že prodej pyrotechnických výrobků ově-
řených na území EU podléhá věkovému ome-
zení? Tyto výrobky jsou označeny značkou CE 
a číslem úřadu.
Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se ne-
smí dodávat ani jinak poskytovat osobám, 
které nedosáhly níže uvedené věkové hranice:
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku 

kategorie 1
b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku 

kategorie 2
c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku 

kategorie 3
d) 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické 

výrobky kategorie P1 nebo divadelní py-
rotechniku kategorie T1

Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná 
způsobilost!
Pyrotechnické výrobky ověřené podle sta-
ré právní úpravy lze uvádět na trh a prodávat 
podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., pokud 
jsou označeny značkou pro pyrotechnické vý-
robky pod písmeny ČÚZZS. Vyhláška rozdělu-
je tyto výrobky podle stupně nebezpečnosti 
do 4 tříd.
* Pyrotechnické předměty 1. třídy – mohou 
být prodávány osobám mladším 18 let, pokud 
v návodu není stanoven zákaz prodeje těmto 
osobám (např. petardy Pirát, bouchací kuličky 
Čertíci, práskací šňůrky, atd.).
* Pyrotechnické předměty 2. třídy – mohou 
být prodávány jen osobám starším 18 let 
(např. římské svíce, fontány, rakety, atd.).
* Pyrotechnické předměty 3. třídy – mohou 
být prodávány jen osobám s odbornou způ-
sobilostí odpalovače ohňostrojů.
* Pyrotechnické předměty 4. třídy – zde je 
nutné povolení místně příslušného obvodní-
ho báňského úřadu, předměty jsou prodejné 
pouze osobám s  odbornou způsobilostí od-
palovače ohňostrojů. Tyto výrobky by neměly 
být volně dostupné!
Občané, pozor!
Při nákupu je třeba se zaměřit zejména na kva-
litu nabízeného zboží. Předměty nesmí být 
poškozené, prohnuté, ani navlhlé. Pozor také 
při nákupu za podezřele nízkou prodejní cenu. 
Nákup zábavné pyrotechniky je nejlépe pro-

vádět u autorizovaných prodejců. Tam je také 
záruka, že zboží, ještě než se dostane ke kupu-
jícímu, je správně uloženo. Z důvodu používá-
ní bezpečné zábavní pyrotechniky, pokud je 
dodržen návod k použití, nemá již veřejnost, 
zejména mládež, potřebu vyrábět různé třas-
kavé směsi, které by měly za  následek těžké 
újmy na  zdraví. Stejně tak je vyloženým ha-
zardem si zahrávat při oslavách nového roku 
s vojenským materiálem. Nejeden těžký úraz 
způsobilo i nedodržení pravidla, že pokud py-
rotechnický předmět pro zábavné účely ne-
exploduje, je bezpodmínečně nutné jej ne-
chat 4-5 hodin bez povšimnutí (např. zahrabat 
do sněhu), nezkoumat, proč exploze nenasta-
la. Další oblíbenou zábavou je spojování dvou 
a  více různých druhů raket, ohňů  či gejzírů, 
s  cílem dosáhnout většího světelného nebo 
zvukového efektu. Opak je pravdou. Odpálí se 
pouze jeden předmět a ostatní se znehodnotí 
bez žádaného efektu.
Abychom mohli všichni společně a bezpeč-
ně vkročit do nového roku 2017, čtěte peč-
livě návody na zábavných pyrotechnických 
prostředcích a  ostatním výbušninám se 
obloukem vyhněte. Alkohol rovněž konzu-
mujte s mírou.
Velkou pozornost je třeba věnovat zejména 
dětem, neboť jsou to bytosti velice zvídavé 
a vše co se třpytí, bliká a vydává všelijaké 
zvuky, je přitahuje jako magnet!

Hana Millerová

Prevence: 

 �Ohlédnutí za oslavami 28. října u Památníku letců v Jindřichově Hradci
V pátek 28. října 2016 se již popatnácté uskutečnily oslavy státního svát-
ku Dne vzniku samostatného Československa u Památníku letců na Ná-
břeží Ladislava Stehny v Jindřichově Hradci. Členové Klubu historie letec-
tví jsou potěšeni, že právě tento jejich památník je trvale místem konání 
vzpomínkové akce. Je známo, že samotný památník vznik naší republi-
ky v roce 1918 přímo nepřipomíná, nejsou na něm uvedena ani jména 
spoluobčanů, kteří za budoucí Československo položili své životy, přesto 
k našemu státnímu svátku bezesporu odkazuje. Příkladů je hned několik. 
Památník letců byl odhalen právě v den státního svátku 28. října, a to 
v  roce 2000. Tento slavnostní akt proběhl pod patronací předváleč-
ného vojenského letce nadporučíka Jaroslava Béma staršího, velkého 
vlastence, žijícího v Jindřichově Hradci. Kamennou skulpturu, připomí-
nající z čelní strany křídlo britského stíhacího letounu Spitfire, vytesali 
dva členové Klubu historie letectví jako připomínku vlastenectví čes-
koslovenských letců ve službách britského Královského letectva (RAF). 
Je to jeden z důvodů, proč zde každoročně Klub činí jednu ze zastávek 
svých pravidelných srpnových „Setkání čs. válečných a poválečných let-
ců“. Občané Jindřichova Hradce se zde během minulých ročníků mohli 
setkat s desítkami letců, mezi nimi i s osobnostmi válečného nebe ge-
nerály Františkem Fajtlem, Františkem Peřinou, Aloisem Šiškou a Miro-
slavem Štanderou, plukovníky Lubomírem Úlehlou, Petrem Urubou, 
Milanem Malým a mnoha dalšími. V letošním roce zastupoval na této 
vzpomínkové akci naše válečné letce RAF generál Emil Boček a plukov-
ník Alois Dubec. Všichni jmenovaní muži ve slušivých modrých unifor-
mách byli velkými vlastenci a bojovníky za pokračování existence sa-
mostatného Československa. 
Z  výše uvedených důvodů se u  Památníku letců každoročně setká-
vají členové Klubu historie letectví a  další účastníci oslav, a  to nejen  

28. října a během srpnových „Setkání letců“, ale rovněž 8. května u příle-
žitosti Dne vítězství. Za podporu myšlenky vytesané do Památníku let-
ců a za patnáct let pořádání pravidelných pietních akcí na tomto místě 
chceme poděkovat vedení města Jindřichův Hradec, místnímu vojen-
skému útvaru, dále řadě sdružení, zájmových spolků a všem těm, kteří 
se zúčastnili letošních oslav 28. října. Snad jediným dlouhotrvajícím stí-
nem nad celou akcí je malá účast občanů města nad Vajgarem, a to ze-
jména mladých lidí. 

Vladislav Burian, Miroslav Homola

Tři veteráni. Památeční fotografie několika z mnoha českých válečných legend 
u  Památníku letců. Zleva: gen.  Alois Šiška, gen.  František Fajtl a  plk.  Lubomír 
Úlehla. (Foto: Vratislav Vyhlídka, srpen 2003, archiv KHL Jindřichův Hradec)
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 4. listopadu se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blíži-
lovou. Do Jindřichova Hradce byly přivítány tyto děti: Marie Hrbková, Liliana Švecová, Karolína Bachoríková, Sára Chalupová, Antonín Kalina, Nina 
Alžběta Kaňáková, Inka Kulhová, Patrik Mikšátko, Ema Němcová, Matyáš Plánka, Liliana Šebelová a Dominik Michael Brázda.

Foto: Jindřichohradecký deník

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 18. 8. 2016 do 11. 11. 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

Miroslav FILLER, Jindřichův Hradec 8. 6. 1958 18. 8. 2016
Ludmila KRTKOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 9. 1926 14. 10. 2016
Bohumil DVOŘÁČEK, Staňkov 9. 9. 1927 15. 10. 2016
Ladislav SALABA, Jindřichův Hradec 27. 6. 1948 15. 10. 2016
Jarmila VOLTOVÁ, Velký Ratmírov 11. 12. 1919 16. 10. 2016
Ladislav STRAŠÍK, Žďár 20. 9. 1955 17. 10. 2016
Vlastimil DVOŘÁK, Kamenný Malíkov 19. 10. 1956 17. 10. 2016
Jindřich ŘEŘÁBEK, Stráž nad Nežárkou 23. 8. 1947 19. 10. 2016
Jaroslava URBANOVÁ, Nová Bystřice 4. 4. 1949 19. 10. 2016
Drahomíra ŠETKOVÁ, Dolní Lhota 20. 2. 1937 21. 10. 2016

Antonín FERTÁL‘, Kardašova Řečice 22. 8. 1936 20. 10. 2016
Josef MIXA, Březina 28. 3. 1947 21. 10. 2016
Miroslav PALUSKA, Lásenice 20. 11. 1931 28. 10. 2016
Josef BLÁHA, Jižná 7. 5. 1949 29. 10. 2016
Anna POKORNÁ, Česká Olešná 13. 7. 1938 2. 11. 2016
Josef UZEL, Chlum u Třeboně 23. 1. 1935 3. 11. 2016
Bohumil BLÁHA, Pohoří 26. 9. 1957 8. 11. 2016
Ing. Petr HOŠEK, Vydří 12. 2. 1937 8. 11. 2016
Milan PETŘÍK, Kostelní Radouň 2. 9. 1948 9. 11. 2016
Věra SLAVÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 17. 11. 1934 11. 11. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí
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1. prosince 1916
NÁŠ NOVÝ CÍSAŘ PÁN, JEHO Apoš-
tolské Veličenstvo Karel I. 
Tím okamžikem, kdy vznešený a  nad 
vše milovaný mocnář Jeho cís. a  král. 
Veličenstvo zavřel navždy své dobré 
oko, dostalo se nepřemožitelnému stá-
tu Rakousku-Uhersku dle nejzáklad-
nějšího státního základního zákona 
říše, pragmatické sankce, propracova-
né domácími zákony rodu panovnic-
kého, nového císaře a  krále v  posvát-
né osobě Jeho cís. a  král. Veličenstva  
Karla I. Na slavný trůn provází našeho 
nového Vladaře Její Veličenstvo císa-
řovna a  královna Zita z  Parmy – Bou-
rbonu, s  Níž Jeho Veličenstvo uzavřel 
dne 21. října 1911 manželský sňatek, 
z kteréhož manželství narodily se čty-
ři dítky: arciv. František Josef Otto, arc. 
Adelhaida, arc. Rober Karel Ludvík 
a arc. Felix Bedřich August. … Náš nový 
panovník vedle vznešené choti Své jest 
pro Svou vzácně milou povahu přímo 
zbožňován všemi národy a  tyto spat-
řují v Něm vítěze v nejukrutnější válce 
dnešní a jsou přesvědčeni, že On zuři-
vý boj slavně skončí a tím zajistí Své ří-
ši a Svým národům trvalý blahodárný 
mír, mír, který Jeho zvěčnělý Předchůd-
ce tolik miloval a kterého k žalu Svých 
národů více se nedočkal.
Dvojí vyznamenání
Řídící pěstounka sl.  Marie Hilgartne-
rová, jejíž blahodárnou činnost měli 
jsme příležitost v  den dovršení 40 le-
té práce Její na zdejší opatrovně před 
nedávnem oceniti, vyznamenána byla 
čestnou medailií za 40leté věrné služ-
by a  pochvalným uznáním c. k. zem-
ské školní rady. Vyznamenání odevzdá-
no bylo všeobecně vážené slečně řídící 
pěstounce včera dopoledne slavnost-
ním způsobem. 
Přísaha věrnosti
všech posádek zdejších jeho Veličen-
stvu císaři a králi Karlu I. konala se mi-
nulé dny slavnostním způsobem. 
Nalezená mrtvola
Dne 24. m. m. zpozorována dětmi z Liš-
ného dvora v řece Nežárce blíže Gabri-
elovy lávky plující mrtvola. Na učiněný 
poplach byla náhodou tudy ubírají-
cími chodci mrtvola z  vody vytažena 
a  případ oznámen na  měst. strážnici. 
Na místo odebral se hned měst. lékař 
p. MUDr. Frant. Hrudička se strážníkem. 
V mrtvole zjištěn dle listin nalezených 
v kabátě, jenž zoufalec nechal na bře-
hu ležeti, 21letý Václav Jirsa, t. č. do-
mobranec, nyní na  dovolené u  svých 

rodičů se zdržující. Proč si mladík ten 
zoufal, nedalo se zjistiti. Mrtvola z naří-
zení lékaře byla do komory u sv. Trojice 
odnešena. 
Zastavený časopis
Politický časopis Jihočeské listy v  Čes-
kých Budějovicích dvakráte v týdnu vy-
cházející byl na neurčitou dobu úředně 
zastaven. Časopis ten vycházel po 22 let. 
8. prosince 1916
Jeho Veličenstvo Císař a král Franti-
šek Josef I. 
… Dne 1. prosince o půl 9. hod. sešel 
se sbor obecních starších ve  smuteč-
ně vyzdobené zasedací síni, v  jejímž 
středu v  háji exotických květin umís-
těno sádrové poprsí Jeho Veličenstva, 

černým florem zastřené, kdež starosta 
města, rytíř řádu cís. Františka Josefa 
p. Karel Mert učinil tento hluboce pro-
cítěný projev: … Vždy věrné, panovnic-
kému rodu oddané Město Jindřichův 
Hradec, tak jako všichni rakouští náro-
dové, zachová zesnulému Jeho Veli-
čenstvu císaři a králi, jako nejjasnějšímu 
zjevu slavných dějin naší říše na věčné 
časy nehynoucí vděčnou památku, kte-
ré jménem obecního zastupitelstva na-
šeho starobylého města provolávám: 
Sláva budiž v Pánu zesnulému Jeho Ve-
ličenstvu císaři a králi Františku Josefo-
vi I. - Shromáždění vyslechli projev ten 
a provolali 3kráte hlučné „Sláva“. 
15. prosince 1916
Hold města Jindřichova Hradce Je-
ho Veličenstvu císaři a králi KARLU I. 
a Jejímu Veličenstvu císařovně a krá-
lovně ZITĚ
Všeobecný smutek nad městem na-
ší se rozprostírající ustoupil slavnému 

dne 13. prosince, kteréhož oslaveno 
bylo u  nás důstojným způsobem ne-
dávné nastoupení Jeho Veličenstva cí-
saře a krále Karla I. na slavný vladařský 
trůn. S  veřejných i  všech soukromých 
budov vlající prapory v  barvách říš-
ských, zemských a městských oznamo-
valy hned v hodinách ranních, že nade-
šel den holdu, jenž skládati bude vždy 
věrné a panovnickému domu nezměr-
ně oddané obyvatelstvo našeho měs-
ta svému novému Zeměpánu Jeho 
Veličenstvu císaři a králi Karlu I. a Jeho 
vznešené choti Jejímu Veličenstvu císa-
řovně a královně Zitě. …
Na to sdělil pan starosta, že projev ci-
tů veškerého občanstva přednese 
na okresním hejtmanství s prosbou, by 
týž byl na  stupních Nejvyššího trůnu 
oznámen a učinil sboru radostné sdě-
lení, že představenstvo v  posledním 
zasedání svém usneslo se předložiti 
slavnému sboru návrh, by na  věčnou 

paměť tak slavného významného dne 
pro všechny národy veleříše Rakousko-
-Uherské pojmenováno bylo hlavní ná-
městí naše náměstím císaře a krále Kar-
la I. Sdělení to vyvolalo v shromáždění 
nelíčený souhlas a  voláním „Výborně“ 
dostalo se usnesení tomu jednomysl-
ného schválení. 
Listovní doprava v  době vánoční 
a novoroční
Při velikém návalu zásilek jmenovitě 
v  době vánoční a  novoroční jest ne-
zbytně třeba. Aby veškeré listovní zá-
silky do  větších měst jako do  Prahy, 
Brna, Plzně, Liberce, Vídně atd. obsaho-
valy vedle úplného a správného jména 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Poslední měsíc roku 1916 se nesl ve znamení loučení s právě zesnulým císařem Františkem Josef I. a vítání jeho ná-
stupce Karla I. na císařský a královský trůn. Rozsáhlé reportáže ze smutečních shromáždění ve městě přineslo pře-
devším druhé prosincové číslo Ohlasu. Následující číslo z 15. prosince 1916 bylo věnováno holdům novému císaři 
Karlu I. a jeho choti Zitě. Na tomto shromáždění byl přednesen návrh tehdejšího starosty města Karla Merta, aby 

bylo pojmenováno hlavní jindřichohradecké náměstí po novém císaři a králi náměstím Karla I. Odstartoval tak éru přejmenovávání hlavního náměstí. 
Podle Kroniky Jindřichova Hradce bylo se svolením panovníka náměstí pojmenováno Náměstím císaře a krále Karla I.  24. dubna 1918. Už 27. listopadu 
téhož roku bylo náměstí na více než dvě desítky let pojmenováno Wilsonovo. Další, vynucený, oficiální název zněl Adolf Hitler Platz a platil od červen-
ce 1939 až do osvobození a 22. června 1945 bylo náměstí nazváno náměstím maršála Stalina. Tento název byl změněn v roce 1962 na náměstí Míru.

příjemcova též okres (čtvrt), ulici, čís-
lo domu a případně též bližší údaj by-
tu (schody, poschodí, číslo dveří), jak 
tj. v takových případech vůbec přede-
psáno. 
Zákaz vepřových hodů v hostincích
Tímto upozorňuje se na  místodržitel-
ské nařízení z 23. listopadu 1916, uve-
řejněné již v  zemském zákonníku čís. 
100, kterým se po  dobu mimořád-
ných poměrů způsobených válečným 
stavem zakazuje až na  další pořádati 
vepřové hody v  hostincích, výčepech 
a  jídelnách, jakož i  v  ústavech všeho 
druhu, v nichž se podávají pokrmy oso-
bám mimo jejich vlastní domácnost. 
22. prosince 1916
Nákupní den pro vdovy a sirotky
Ku kterému již velké množství firem 
sdělilo nám svůj souhlas, bude v sobo-
tu dne 23. prosince t. r. Veškeré obecen-
stvo vyzývá se tímto, by svoje vánoční 
nákupy co možno nejvíce v tento den 
u těch firem konalo, které se na akci Ná-
kupního dne zúčastní věnováním 5% 
z denní tržby ve prospěch vdov a sirot-
ků bez zvýšení cen. 
Výstavu textilních prací
Provedených v  uměl. dílnách slečny 
Marie Teinitzerové v Jindř. Hradci pořá-
dalo v tomto měsíci Umělecko-průmy-
slové Museum obchodní a  živnosten-
ské komory v Praze. Bohatá výstava ta 
obsahující 132 čísel těšila se zaslouže-
né pozornosti širšího obecenstva a na-
ší umělkyni sl. Teinitzerové dostalo se 
z úst povolaných znalců velice vlídné-
ho uznání, ku kterémuž majitelce sr-
dečně blahopřejeme. 
Vánoční hru a nadílku
pořádají dítky městského sirotčince 
v  Jindř. Hradci, jež jim jejich vychova-
telky, pomocí dobrodinců k  jejich ra-
dosti připravují, v  neděli dne 24. pro-
since o půl 2. hod. odpoledne.
-------------------------------------------------------
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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 �Do Jindřichova Hradce přijede světlo z Betléma
Příběh na úvod:
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala 
veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“ Vever-
ka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krás-
ný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukro-
vím, které mám tak ráda.“ 
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne sa-
mozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. 

Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. „Do ře-
či se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích mu-
sím mít obrovskou sladkou vánočku!“ 
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o  Vá-
nocích nejdůležitější krásné a  zářící šperky. O  Vá-
nocích se má všechno jen třpytit. „Pozadu nechtěl 
zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šam-

paňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“ 
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slo-
va: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdů-
ležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se 
zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to 
vůbec lidé?“
(Převzato z knihy Vánoční příběhy pro potěchu 
duše).

Úvodní příběh nastiňuje smysl Vánoc a  s  tím 
spojené i tradice, které nám připomínají a sym-
bolizují příchod Vánoc a narození Ježíše Krista. 
Jednou z takových tradic je i připalování a šíře-
ní plamínku z Betléma. I letos rozvezou skauti 
světýlko po celé České republice. V Jindřicho-
vě Hradci bude k  připálení opět den před 

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

 �O vánočních prázdninách se v Domě dětí a mládeže rozhodně nudit nebudete
Hned první prázdninový den 23. prosince se 
mohou děti od 8 do 16 let zúčastnit „Vánoč-
ní střelecké soutěže ze vzduchové pušky“. 
Střílí se vleže na terče 8 x 5,5 a sklopné figurky, 
vzduchovky jsou na místě k zapůjčení. Zájemci 
se musí přihlásit dopředu V. Šelongovi (osob-
ně nebo na  telefon 725  763  191 nebo na  se-
long@centrum.cz). V  přihlášce je třeba uvést 
jméno a datum narození. Prezentace proběh-

ne v  9.30 hodin ve  vestibulu DDM v  Růžo-
vé ulici. Ve čtvrtek 29. 12. si můžete kdykoli 
mezi 10. a 12. hodinou v DDM v Růžové uli-
ci přijít vyrobit novoroční přání. Ve  čtvrtek  
29. 12. si navíc od 10.00 do 16.00 hodin ne-
nechte ujít velmi zajímavou příležitost pro 
všechny milovníky zvířat. Kromě tradiční vá-
noční výstavy zvířat totiž proběhne současně 
v prostorách DDM v Růžové ulici také prodejní 

výstava drobných a exotických zvířat místních 
chovatelů. Uvidíte tedy zajímavá zvířata, která 
bude možno na místě přímo od chovatelů za-
koupit, kromě toho bude k dispozici i prodejní 
místo s chovatelskými potřebami. Mimo to ale 
bude část výstavy patřit také psům a kočkám 
z útulku Cibela, kterým se třeba podaří najít no-
vý domov.

Jana Dvořáková

 � Senioři se na přednášce dozvěděli o zdravém stravování
Jindřichohradecké sdružení sociálních akti-
vit za  podpory města Jindřichův Hradec zajis-
tilo již druhou přednášku s besedou ve čtvrtek  
10. listopadu, tentokrát na téma „Jídlo pro dob-
rou kondici“. Všechny přednášky připravila Střed-
ní zdravotnická škola. Té listopadové se ujala 
Mgr. Dubová spolu s Mgr. Mácovou. Po přednáš-
ce zbyl čas na  dotazy, byla připravena ochut-
návka různých pochutin, ovoce a  nápojů. Byly 

pro nás připraveny i  recepty na vánoční cukro-
ví. Součástí přednášky bylo také téma péče o zu-
by a dutinu ústní. Potěšila nás vzácná návštěva 
starosty města Stanislava Mrvky, místostarostky 
Petry Blížilové a  vedoucí odboru sociálních vě-
cí Městského úřadu Jindřichův Hradec Zdeňky 
Šindelářové, kteří si rovněž zajímavou přednášku 
vyslechli. Sál v centru sociálních služeb byl i přes 
nepříznivé počasí zcela zaplněn. Tomu se podi-

vil i pan starosta ve svém krátkém projevu. Oce-
nil zájem seniorů o veškeré akce, které město pro 
seniory zprostředkuje. Byla to pro nás velice pří-
nosná přednáška, každý si z ní mohl odnést prak-
tické rady pro stravování a zdravý životní styl. Tě-
šíme se již na leden, kdy bude cyklus pokračovat 
přednáškou zase na jiné téma.
 

Dáňa Šprinclová

Štědrým večerem, 23. prosince od 17.00 ho-
din na náměstí Míru. 
Letos se celá akce koná pod mottem „Odváž-
ně vytvářet mír“. Motto je inspirováno Hor-
ským kázáním, kde Ježíš učí: 
„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou 
nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou proná-
sledováni pro spravedlnost, neboť jejich je krá-
lovství nebeské.“ (Mt 5, 9–10)
Kéž bychom dokázali šířit a udržovat mír oko-
lo sebe ve svém nejbližším okolí. Vždyť mír ne-
znamená jen absenci války, ale stav, kdy žije člo-
věk v harmonii sám se sebou, se svým okolím, 
s přírodou. Každý ať se zapříčiní o pokoj a klid 
ve  svých vztazích a  tím po  maličkých částeč-
kách přispívá míru vyššímu. To vše ať si dokáže-
me připomínat právě světlem z Betléma. 

Z historie tradice připalování světla:
Šíření světla přímo z Betléma je tradice zapo-
čatá v roce 1986 ve studiu hornorakouského 
ORF v Linci. Do České republiky se pak tento 
novodobý vánoční zvyk dostal v  roce 1989, 
kdy přivezli první světlo čeští exiloví skauti 
právě z Rakouska. 
Plamínek zažehnutý v  místě narození Ježí-
še Krista a  nazvaný Světlo přátelství putu-
je ve  speciálním bezpečnostním obalu le-
tecky z  Izraele do  Lince, odkud se předává 
do 25 zemí světa a také institucím, například 
Evropskému parlamentu nebo OSN. Světlo 
z  Betléma přivezou do  Jindřichova Hradce 
skauti ze Střediska Pětilisté růže Jindřichův 
Hradec, Skaut ABS. Více informací na: www.
betlemskesvetlo.cz 

Eva Šojdelová 
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 �Na Fakultě managementu můžete navštívit pohádku i vánoční trhy
Bylo, nebylo, jedno knížectví. Tak začíná 
známá a  oblíbená filmová pohádka S  čer-
ty nejsou žerty, jejíž adaptaci si na adventní 
období připravili herci studentského fakult-
ního divadla FaMa. Představení se uskuteč-
ní ve dvou dnech, v pondělí 5. a ve středu 
7. prosince, vždy od  19.00 hodin v  aule 
Fakulty managementu. Vstupné je dobro-
volné. Přijďte se podívat, co se stane, když 
chamtivá macecha a  proradný správce při-
praví Petra Máchala téměř o všechno. 

Martin Musil

Přijďte si užít vánoční atmosféru a  vychut-
nat si tradiční vánoční cukroví spolu s neal-
koholickými nápoji za doprovodu živé hud-
by. Můžete si zde nakoupit dárky na Vánoce 
či se zabavit v tvůrčí dílně, která je určena jak 
pro děti, tak i pro dospělé. Vše se koná na Fa-
kultě managementu dne 13. 12. 2016 
11.00 – 17.00 hodin.
V  případě zájmu o  stánek zdarma a  pro-
dej vlastních výrobků pište do  7. 12. 2016 
na email: Denca.Pernicova@seznam.cz nebo 
volejte na telefonní číslo: +420 774 942 394.

Denisa Pernicová

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V PROSINCI 2016

Planety Merkur a Saturn zůstávají nepozorovatelné, Venuši a Mars uvidíme stále večer nad jihozápadem. Jupiter se objeví ráno vysoko 
nad východním obzorem, Uran bude pozorovatelný v první polovině noci a Neptun už jen na večerní obloze. 
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 dob-
ře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 7. prosince první čtvrtí, 14. prosince úplňkem a 21. prosince poslední čtvrtí.  
29. prosince nastane nov. 13. prosince projde Měsíc přízemím (358 470 km) a 25. prosince odzemím (405 842 km). 
Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa, mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvr-
ny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
Obloha na přelomu podzimu a zimy, jakožto ale i kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například množství ml-
hovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd.
21. 12. v 11.43 hodin Slunce vstupuje do znamení Kozoroha, zimní Slunovrat, začátek astronomické zimy.

• 3. 12. v 10.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 5,0° severně)
• 5. 12. v 9.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 2,1° severně)
• 10. 12. v 13.00 hodin – Saturn v konjunkci se Sluncem
• 11. 12. v 5.00 hodin - Merkur v největší východní elongaci (21° od Slunce)
• 13. 12. v 7.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,3˚ severně; zákryt současně 

se západem Aldebaranu pod náš obzor) 

• 14. 12. v 1.00 hodinu -  maximum meteorického roje Geminid, ruší Měsíc, (ZHR 120)
• 16. 12. v 7.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 10,9˚ severně)
• 22. 12. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,7° severně)
• 28. 12. ve 20.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
• 31. 12. - těsné přiblížení Marsu k Neptunu (0,02˚; přibližně 1 oblouková minuta, kon-

junkce v délce nastane až 1. 1. 2017 pod naším obzorem)

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 prosinci 2016:

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

Dne 27. prosince proběhne na Hvězdárně F. Nušla Vánoční Den Astronomie. 
Podrobnosti akce budou zveřejněny na začátku prosince. 

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

Návštěvní hodiny pro veřejnost v prosinci 2016:
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 �V Otevřených OKNECH to v uplynulých týdnech žilo
„Když děláme něco jen proto, že se nám to líbí, aniž bychom za to očekávali odměnu, zjistíme, že budeme mít potěšení ze všeho, co podnikneme“          (Don Miguel Ruiz)

Mnoho našich všedních dnů je prodchnuto 
strachem, který na  sebe bere různé podoby 
– strach o práci, děti, strach ze vztahů, strach 
ze smrti. Odnepaměti se lidstvo snaží čelit 
různým strachům všemožnými prostředky. 
Tak vlastně vznikají rituály, které mnohdy umí 
čelit odvěkým úzkostem. Je to dobrá metoda. 
A  ještě lepší metodou je prožívat čas – ať už 
s rituály, nebo bez nich – tak, abychom z pro-
žitého měli potěšení….
Takových potěšení se nám během uplynulých 
dní dostalo hned několik. Neuvěřitelně krás-
ný koncert čtyř jindřichohradeckých hudeb-
ních těles v kostele u sv. Jana Křtitele. Jindřicho-
hradecký symfonický orchestr, pěvecké sbory 
Smetana, Jakoubek a  Chrámový sbor Adama 
Michny z  Otradovic pod laskavou taktovkou 
p. Píši opět interpretovali Mozartovo REQUIEM. 
Skutečnost setkání tolika lidí při tak náročném 
projektu je pro mne sama o sobě zázračná. My-
šlenka Dana Smejkala, který motivoval akté-
ry k realizaci benefice pro Okna, je pro nás více 
než motivující. Pilní amatérští zpěváci věnovali 
kus svého času a úsilí pro neziskovou organiza-
ci. Patří jim všem náš obdiv a dík. Finance z kon-
certu (12 100 Kč) budou využity pro cestování 
s klienty služeb i dobrovolnických programů.

Další zajímavé aktivity proběhly pod taktovkou 
studentek FM VŠE. Studentky, sdružené v orga-
nizaci Alfa Fí, uspořádaly již třetí ročník běhu Jin-
dřichovým Hradcem pod názvem „ALFA RUN“. 
Hosty této aktivity byli klienti z DS Otín a Chrá-
něného bydlení Okénko. Opět mohli zhlédnout 

některé prostory FM VŠE, potěšit se rozhovory 
se studentkami, přijmout pohoštění. A výtěžek 
akce (3 504 Kč) bude opět věnován na cestová-
ní. Děkujeme organizátorkám a  jejich vedoucí 
Claudii Srníkové. Pilná koordinátorka dobrovol-
nického programu Pět P, Denisa Pernicová, má 
na svém kontě hned dvě důležité aktivity. Jed-
na byla benefiční – Dýňobraní na FM VŠE. Šlo 

o první ročník „zkrášlování“ dýní na fakultě. Hez-
ký a velmi pozitivně přijatý nápad. Jeho výtěžek 
(1  346 Kč) bude věnován na  rozvoj programu 
Pět P. A králem podzimu se stal výcvik nových 
dobrovolníků Pět P.  Proč zrovna výcvik je krá-
lem? Jednoduše proto, že jeho absolventky 
s dětmi, které to nemají v životě úplně jednodu-
ché, stráví celý následující rok. Sedm mladých 
žen přišlo s  odhodláním darovat každý týden 
dvě hodiny svého času dítěti od 6 do 18 let, kte-
ré potřebuje Přátelství, Podporu, Pomoc, Péči 
a Prevenci. Dvoudenní výcvik pro tyto odvážné 
dámy připravily Denisa Pernicová a Drahomíra 
Blažková. Zpětné vazby na výcvik byly velmi po-
zitivní a organizátorkám potvrdily, že má smysl 
angažovat se pro dobrovolnictví stále, průběž-
ně a  odborně. Za  všechna krásná povzbuzení 
děkujeme a  rády se s  vámi podělíme alespoň 
o jedno: „Oceňuji, jak byli všichni strašně milí, 
ochotní na cokoli odpovědět, nápomocní! Líbí 
se mi, jak se v programu Pět P zdravě prolíná 
ochota pomoci a přátelství s profesionalitou“. 
Na závěr mi zbývá říci jediné. Děkujeme všem, 
se kterými jsme měli v Oknech možnost tvůrčí-
ho setkání v uplynulých dnech. Bylo to nádher-
né a bylo nám potěšením!

Drahomíra Blažková

 �Městská knihovna informuje o vánoční výpůjční době

Městská knihovna děkuje touto cestou všem svým čtenářům a návštěvníkům za přízeň, přeje klidné a pohodové prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší do nového roku 2017.

Tomáš Dosbaba

str. 10 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



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

Ali, kříženec NO, pes, 8 let, kastrovaný
Ali je hodný pes a skvělý společník. Na svůj věk vy-
padá velmi zachovale a je i dost aktivní, bez pro-
blémů zvládne delší vycházku. Je zvyklý žít venku, 
ideální je pro něj domek se zahrádkou s  přístu-
pem do  tepla. S  ostatními pejsky vychází dobře. 
K  lidem je velice kontaktní, mazlivý. Zaslouží si 
stáří dožít někde, kde ho budou mít rádi, nejlépe 
v přítomnosti dalšího pejska či fenky. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Mášenka, (22 kg) kříženka NO, fena, 
3-4 roky, kastrovaná
Mášenka je milé a  hodné psí stvoření. Doposud 
žila v  přemnožené smečce zhruba dvaceti psů. 
K lidem je vstřícná, bez problémů nechá i cizí lidi, 
aby ji hladili a  manipulovali s  ní. Z  vnějšího pro-
středí je zatím vyjukaná, zná uzavřený dvůr, zahra-
du a dům, vše ostatní je pro ni cizí. S jinými pejsky 
nemá problém. Byla zvyklá žít venku s přístupem 
dovnitř, do tepla. Chůzi na vodítku nezná, ale bu-
deme na tom intenzivně pracovat, snad za pár dní bude znát pokrok.  
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Kevin, kříženec JRT, pes, 5 let, kastrovaný
Kevin je milý, nekonfliktní, veselý a  hodně 
hravý pejsek. Miluje míčky, hračky, přetaho-
vání, procházky. S pejsky, kočkami, slepicemi 
ani vychovanými dětmi nemá problém. Vy-
žaduje lidský kontakt. Je vhodný k  mladým 
lidem a k domečku se zahrádkou s bydlením 
doma. Psím kamarádem nepohrdne. Váží cca 10 kg. Další informace 
brzy dodáme. 
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Howard, kocourek, narozen červen 2016
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Howard je hodný, mazlivý kocourek. V bytě je čis-
totný, chodí na kočičí záchod. S ostatními kočička-
mi je bezproblémový.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Brůča, kocourek, narozen červenec/srpen 2016
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Kočičí bráškové Brepta, Brumla a Brůča se k nám 
dostali spolu s  maminkou a  ještě další kočičkou. 
Někdo je zanechal u domu rekreantů v Kunžaku. 
Ti se ale o kočičky nemohou starat a tak je předali 
nám do péče. Koťátka již sama pěkně baští, chodí 
na kočičí záchůdek, jsou hravá a mazlivá.  
Kontakt pro zájemce - 737 516 969 
(Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

 �Organizace Otevřená okna vyhrála  
v hlasování Bertíků
Boxy jsou uzavřené, hlasy sečtené. Zákazníci 91 hypermarketů Albert 
po  celé České republice měli možnost hlasovat prostřednictvím že-
tonků - Bertíků o  projektech na  podporu dětí ze sociálně znevýhod-
něného prostředí. Největší podporu nakupujících 
v  Českých Budějovicích a  Jindřichově Hradci zís-
kal projekt místní organizace Centrum pro rodinu 
Okénko.
O přízeň zákazníků v Českých Budějovicích a Jind-
řichově Hradci se utkaly projekty Městské charity 
České Budějovice a organizace Otevřená OKNA. Vítězem se stal projekt 
Centra pro rodinu Okénko, spravované organizací Otevřená OKNA, kte-
ré tak získá od Nadačního fondu Albert 55 000 Kč na jeho realizaci. Dru-
hý projekt pak obdrží 35 000 Kč. 
„Kampaň Bertík pomáhá se setkala s velkým zájmem ze strany zákazníků, 
kterým moc děkujeme za podanou pomocnou ruku. Celkově vhodili naku-
pující po celé zemi do hlasovacích boxů přes půl milionu žetonů. Tato pod-
pora nás velmi těší, protože svědčí o tom, že lidé nejsou lhostejní ke svému 
okolí a chtějí ho měnit k lepšímu,“ říká Petra Režná, programová mana-
žerka Nadačního fondu Albert.
Aktivity Centra pro rodinu Okénko nabízí dětem ze slabého sociálního 
prostředí individuální terapii k řešení jejich problémů a starostí, a pre-
ventivní program určený k tomu, aby se vyvíjely správným směrem. Je-
jich nedostatky ve vzdělání centrum řeší formou doučování takovým 
způsobem, aby se staly úspěšnými a šťastnými po všech směrech.
„Rádi bychom za celý tým organizace Otevřená Okna a jejího Centra pro 
rodinu Okénko poděkovali Nadačnímu fondu Albert za  poskytnutí příle-
žitosti zúčastnit se projektu Bertík pomáhá, který umožní podpořit naše 
stávající aktivity směřované k sociálně znevýhodněným dětem a rodinám. 
Díky této finanční podpoře umožníme společně těmto dětem, aby se rea-
lizovaly v rámci svých možností, zdokonalily se v učivu, a především zažily 
pocit vlastní důležitosti a hodnoty, našly své místo mezi vrstevníky a cítily 
se tak šťastné a spokojené. To vše je směřováno nejen k nim, ale i jejich ro-
dinám, které se ocitají v nelehké životní situaci,“ říká Petra Davidová z or-
ganizace Otevřená OKNA.

Téměř čtyři miliony korun pro dobročinné projekty
Charitativní program „Bertík pomáhá“ letos přilákal ve  34 regionech 
Česka na 120 lokálních organizací. Mezi přihlášenými byly dětské do-
movy i  nejrůznější dobročinné instituce. Zákazníci 91 hypermarketů 
Albert po celém Česku měli možnost hlasovat od 21. září do 11. října. 
Za každý nákup nad 200 korun obdrželi jeden žetonek, takzvaný Bertík. 
Jeho vhozením do připravených hlasovacích boxů pak nakupující dali 
hlas jednomu ze dvou místních projektů. Nadační fond Albert celkově 
rozdělí částku 3 700 000 korun
Kampaň „Bertík pomáhá 2017“ navazuje na oblíbený projekt „S Bertí-
kem za  dětským úsměvem“, který slavil úspěch v  prodejnách Albert 
v letech 1999 –2012 a za tuto dobu podpořil stovky charitativních pro-
jektů částkou převyšující 80 milionů korun. 

Petra Režná
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KULTURNÍ SERVIS

 � Již v prosinci si můžete zajistit divadelní a hudební předplatné na jaro příštího roku
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řa-
du let uvádí divadelní představení a nabízí mož-
nosti předplatného na divadelní sezónu – JARO 
2017 a KPH 2017.
-----------------------------------------------------------------
Pro předplatné skupiny A jsme pro vás připravili 
6 představení (leden – červen 2017)
„Hvězdné manýry“ – Michael Mc Keever / Di-
vadelní agentura Háta
V režii Romana Štolpy hrají: Lukáš Vaculík, Mahule-
na Bočanová/Adéla Gondíková/Kamila Špráchalo-
vá, Vlasta Žehrová/Olga Želenská, Ivana Andrlová, 
Martin Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, 
Martin Sobotka/Filip Tomsa. 
„Tři letušky v Paříži“ – Marc Camoletti / Diva-
dlo Radka Brzobohatého
V  režii Hany Gregorové hrají: Ernesto Čekan, Petr 
Vágner/Miroslav Hrabě, Pavlína Mourková, Kateři-
na Peřinová-Velebová, Charlotte Doubravová, Vla-
dimíra Benoni/ Irena Máchová.
„Vím, že víš, že vím“ – Renato Giordano a Ro-
dolfo Sonego / Agentura Harlekýn
V  režii Vladimíra Strnisky hrají: Simona Stašová, 
Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil Fridrich/Pe-
tr Vančura.
„K-PAX, Svět podle Prota“ – Gene Brewer /  
StageArtCz
V režii Petra Halberstadta hrají: Radim Fiala, Pe-
tra Špindlerová/Markéta Plánková, Petr Halber-
stadt, Petr Bláha, Jakub Urbánek, Eva Novotná 
a další.

„Rošáda“ – Jakub Nvota / Divadelní spolek Frída
V  režii Jakuba Nvoty hrají: Martin Trnavský, Bára 
Munzarová, Radim Novák, Marika Procházková.
„Zelňačka“ – René Fallet / Agentura Familie
V  režii Oldřicha Víznera hrají: Oldřich Vízner, Ota-
kar Brousek ml.,Vojtěch Záveský, Barbora Jánová, 
Jan Szymik. 
-----------------------------------------------------------------
Pro předplatné skupiny B jsme pro vás připravili 
3 představení (leden – červen 2017)
„Svatoušek“ – Norbert Silberbauer / Golden 
Arche Production
V režii Světlany Lazarové hraje Otmar Brancuzský.
„Božská Sarah“ – John Murell / Divadlo Kalich
V režii Alice Nelis hrají Iva Janžurová a Kryštof Há-
dek/Igor Ozorovič.
„Ani za  milion“ – Michaela Doleželová a  Ro-
man Vencl / Divadlo v Rytířské
V  režii Petra Hrušky hrají Adéla Gondíková a  Jiří 
Langmajer.
-----------------------------------------------------------------
Pro předplatné Kruhu přátel hudby 2017 (le-
den – prosinec 2017) jsme v rámci abonentních 
koncertů připravili koncerty klasické hudby s tě-
mito interprety:
Matyáš Novák – klavír
Pošumavská komorní filharmonie
Adamus Ensemble – klavír, violoncello, viola, 
housle, hoboj
Edita Keglerová – cembalo, Petr Wagner – viola 
da gamba, Julie Braná – zobcové flétny

Kalabis quintet – Zuzana Bandúrová – flétna, 
Jarmila Vávrová – hoboj, Nela Durníková – klari-
net, Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklo-
vá – lesní roh
Julie Svěcená – housle, Václav Mácha - klavír 
Změna programu vyhrazena.
Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hle-
dišti divadelního sálu Kulturního domu Střelni-
ce v Jindřichově Hradci na danou sezónu a pro 
Abonentní koncerty klasické hudby stálé mís-
to v prvních řadách v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Předplatným vám poskytujeme slevu až 30% 
dle typu představení nebo koncertu a  dru-
hu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek 
je přenosný (můžete ho darovat nebo zapůj-
čit). Datum každého představení s označením 
předplatitelské skupiny oznamujeme měsíčně 
plakátem „Přehled kulturních pořadů“ a na va-
ši adresu (nebude-li na přihlášce uvedena přes-
ně, neručíme za jeho dodání) ho budeme zasí-
lat včetně programu kina Střelnice. Případnou 
změnu adresy ohlaste v  kanceláři Kulturního 
domu Střelnice (tel. 384  497  473, strelnice@
jh.cz). Na stejnou adresu se obraťte i v případě, 
že by vám materiály nebyly doručeny.
Prodej předplatenek začíná dne 14. 12. 2016 v po-
kladně KD Střelnice (tel. č. 384  497  474) a  potrvá 
do 27. 12. 2016 (neplatí pro majitele předplatného 
„podzim 2016 „ a KPH 2016)

Radim Staněk
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 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na  diva-
delní komedii Alaina Reynauda Fourtona 
„RUKOJMÍ BEZ RIZIKA“ dne 13. prosince 
2016 od 19.00 hodin do divadelního sálu. 
Agentura Harlekýn. Divadelní předplatné 
skupiny A.
V  režii Jana Nováka hrají: Václav Vydra, Jan 
Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana Boušková/Ja-
na Malá, Martin Zahálka/Martin Davídek, Len-
ka Zahradnická/Barbora Šťastná, František 
Skopal/Martin Zahálka ml.
Francouzská komedie s  kriminální příchutí. 
Pytel uloupených peněz dokáže oživit i sebe-
vraha. Jenže policii taky.

Ivana Bačáková

 � Jindřichův Hradec oživí v předvánočním období řada kulturních akcí
(pokračování ze str. 1)

Město Jindřichův Hradec zve všechny 
na tradiční Vánoční trhy v sobotu a neděli  
10. a  11. prosince od  10.00 do  17.00 ho-
din v prostorách Masarykova náměstí a ná-
městí Míru. 
V Muzeu fotografie a moderních obrazových 
médií bude probíhat Adventní fotografo-
vání v  historických kostýmech v  sobotu  
10. prosince v  době od  10.00 – 17.00 ho-
din a v neděli 11. prosince v době od 10.00 
do 15.00 hodin. 
Dům gobelínů připravil Advent v  Domě 
gobelínů v sobotu a v neděli 10. a 11. pro-
since od 10.00 do 17.00 hodin.
Muzeum Jindřichohradecka zve na  koncert 
Radouňské hudební společnosti a  před-
vánoční posezení v  neděli 11. prosince 
od  17.00 hodin v  minoritském klášteře 
ve Štítného ulici.
Výstavní dům Stará radnice také připravil Ad-
vent na  Staré radnici v  sobotu a  v  neděli  
10. a 11. prosince od 10.00 do 17.00 hodin. 
Kulturní dům Střelnice zve na  adventní kon-
cert Sváteční setkání s  Marií Retkovou 

a Českým komorním triem v neděli 11. pro-
since v 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magda-
leny. 
Muzeum fotografie a  MOM zve na  vánoční 
koncert Petra Přibyla a jeho hostů Čas rados-
ti, veselosti dne 12. prosince v 19.00 hodin.
Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošov-
ská 746 pořádá pro rodiče dětí a veřejnost Vá-
noční koncert dne 13. prosince v 17.00 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny.  
ZUŠ V. Nováka ve  spolupráci s  ROTARY CLU-
BEM a Společností přátel ZUŠ V. Nováka v Jin-
dřichově Hradci pořádá  Adventní benefič-
ní koncert pro OTEVŘENÁ OKNA v  kapli 
sv. Maří Magdaleny ve středu 14. prosince 
v 17.30 hodin.
Hudební škola YAMAHA pořádá Vánoční 
koncert žáků školy ve  čtvrtek 15. prosince 
v 17.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Kulturní dům Střelnice zve na  adventní kon-
cert Hudební rozjímání pro soprán, vio-
loncello a  cembalo v  neděli 18. prosince 
v 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Muzeum Jindřichohradecka zve na  adventní 

koncert žesťového souboru Trumpet Tune 
v neděli 18. prosince v 19.00 hodin do kos-
tela sv. Jana Křtitele. 
Muzeum Jindřichohradecka zve na  advent-
ní koncert Pěveckého sboru SMETANA  
20. prosince v 19.00 hodin v kostele sv. Ja-
na Křtitele.
ZUŠ V. Nováka pořádá Vánoční koncert žáků 
ZUŠ v  kapli sv. Maří Magdaleny ve  středu 
21. prosince v 18.00 hodin.
23. prosince od  17.00 hodin si přijďte pro 
Betlémské světlo na náměstí Míru.
Kulturní dům Střelnice zve na  Vánoční kon-
certy YMCA - PS Jakoubek a hosté v sobotu 
26. prosince v 16.00 a v 18.00 hodin v kapli 
sv. Maří Magdaleny.
Jindřichohradecké místní dráhy pořádají Ma-
lou silvestrovskou jízdu Jindřichův Hradec 
– Kunžak-Lomy 30. prosince.
1. ledna 2017 všechny zveme na  slav-
nostní ohňostroj v  17.00 hodin na  ná-
městí Míru.

Ivana Bačáková

 �Dům gobelínů nabídne svým návštěvníkům Advent s řemesly 
Ukázky řemesel a dílny pro děti 
V sobotu 10. prosince a v neděli 11. prosince vždy 
od  10.00 do  17.00 hodin jsme pro vás v  Domě 
gobelínů připravili bohatý adventní program s ukáz-
kami řemesel a dílnami pro děti. Co na vás čeká? Tka-
ní na stavu, restaurování tapiserií, předení na kolo-
vrátku a plstění, motání provazů, dále tiskání na textil, 
paličkování, háčkování či pletení z  pedigu. Chybět 
nebude ani práce s papírem nebo práce s přírodni-
nami Ateliér ZaJ Gebrovi – uděláte si vánoční řetěz 
z přírodnin. Těšit se můžete rovněž na šperky a módu 
ve stylu steampunku. Řezbářství, knihy Jiřího Trnky 
a Kláry Trnkové (doplňky s motivy Trnkových ilustra-
cí) nebo na kreativní dílnu KRASOHLED.
V improvizovaných stáncích si budete moci vkus-
né řemeslné výrobky zakoupit. Děti budou sbírat 

za své dovednosti razítka a po splnění úkolů obdr-
ží v pokladně muzea malou odměnu. 
Hudební vystoupení žáků ZUŠ V. Nováka 
V sobotu i v neděli v 15.00 hodin vystoupí žáci 
hudebního oboru ZUŠ V. Nováka v J. Hradci pod 
vedením Kristiny Fajkusové a  manželů Stráníko-
vých. 
Kavárnička s domácími delikatesami!
Po  celou dobu adventního programu si můžete 
o  přestávce mezi tvořením odpočinout v  útulné 
kavárničce Domu gobelínů nad vynikající kávou 
a domácími dobrotami.
Zveme vás, hravé a  tvůrčí lidi bez rozdílu věku, 
do krásných prostor Domu gobelínů, kde může-
te se svými blízkými strávit pohodový a tvůrčí ad-
ventní víkend. Vstup zdarma!

Výstava stromečků ozdobených žáky MŠ a ZŠ 
(4. 12. – 16. 12. 2016) v Domě gobelínů
Až do pátku 16. 12. 2016 budete moci zhlédnout 
v  expozicích Domu gobelínů rozmístěné vánoč-
ní stromečky ozdobené žáky MŠ a ZŠ z Jindřicho-
va Hradce. Všechny nazdobené stromečky budou 
ohodnoceny v  sobotu 3. 12. 2016 v  rámci akce 
Saxana dětem aneb Pekelně zábavné odpoledne, 
která se bude konat mimo jiné i na Dobrovského 
náměstí. Vyhodnocení stromečků začne v 15.30 ho- 
din před Domem gobelínů. Na stromečky se mů-
žete přijít podívat do  Domu gobelínů denně až 
do pátku 16. 12. 2016 (10. – 12. 00, 13.00 – 17.00 ho- 
din). Vstup na výstavu stromečků je zdarma! 
Více informací na: www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová
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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

 �Muzeum fotografie a MOM zve na fotografování v kostýmech, koncert Petra Přibyla a výstavy
Také letos se mohou zájemci o adventu nechat 
vyfotografovat v  Muzeu fotografie a  moder-
ních obrazových médií v  zapůjčených histo-
rických kostýmech. Již tradiční a oblíbená akce 
připadá na víkend 10. a 11. 12., je však nutné 
objednání předem na  telefonu 384  362  459 či 
přímo v sekretariátu muzea.   
V  reprezentativních prostorách prvního podla-
ží objektu proběhne v pondělí 12. 12., začátek 
v 19.30 hodin, vánoční koncert violového vir-
tuosa Petra Přibyla a jeho hostů – Zdeny Klou-
bové, Jiřího Sulženka, Táni Vejvodové, Jana Slá-
dečka a Davida Švece. Vstupenky lze zakoupit už 
nyní v předprodeji, a to buď v pokladně pořádají-
cího muzea (tel. 384 361 946), či v recepci hotelu 
Vajgar (tel. 607 853 976).      

Nadto lze přijít až do 30. 12. na výstavy „Pocta 
fotografů Karlu IV.“, „Hony a lovy na historic-
kých fotografiích“, „Od  fotografie ke  koláži“ 

místního autora Vladimíra Noska, „Supermé-
dia“ a „Nechte maličkých přijíti ke mně“. Po-
slední z  nich, představující unikátní malované 
reliéfní obrázky světců a patronů, je určená pře-

devším nevidomým a  slabozrakým návštěvní-
kům, líbí se ale i vidoucím, zejména dětem.   
Po předložení zde umístěného kupónu mohou 
příchozí zhlédnout celý aktuální výstavní pro-
gram muzea (více na  www.mfmom.cz) za  zvý-
hodněné vstupné v ceně 40 Kč za osobu. Vstup 
zdarma mají děti 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 s výjimkou Štědrého 
dne, kdy je zavřeno.    
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií si dovoluje všem svým příznivcům popřát 
klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok. 

Eva Florová

 �Muzeum Jindřichohradecka přichystalo mnoho hudebních lahůdek
Srdečně zveme na Adventní prohlídku koste-
la sv. Jana Křtitele Vladislava Buriana v pátek  
9. prosince v  18.00 hodin, na  kterou je bez-
podmínečně nutné si sehnat vstupenky v před-
prodeji - zájem je velký a prohlídky jsou omeze-
ny na počet lidí ve skupině. Dále srdečně zveme 
na naše tradiční i méně tradiční předvánoční kon-
certy do prostor minoritského kláštera a do kos-

tela sv. Jana Křtitele. Těšit se můžete do kostela 
sv. Jana Křtitele na dětské zpěvy koncertu Chvá-
la zpěvu a na pěvecký sbor SMETANA, který má 
vynikající úroveň a  nedávno reprezentoval na-
še město na  zájezdu na  Korfu. Žesťový soubor 
Trumpet Tune má nové skladby, které vám chce 
přednést. V kapli Nanebevzetí Panny Marie v mi-
noritském klášteře vystoupí tradičně vokální sou-

bor X-TET a novinkou v naší nabídce je předvá-
noční koncert spojený s posezením a zpíváním 
s  RADOUŇSKOU HUDEBNÍ SEŠLOSTÍ, kte-
rá zahraje v neděli 11. prosince od 17.00 hodin 
v konferenčním sále muzea. Skupina vystupuje 
výhradně na vánočních koncertech a na reper-
toáru má jak vánoční koledy, tak i písně s vánoční 
tématikou. Vstupné je dobrovolné.
Bližší informace o  konání akcí na  zadní straně 
muzejního měsíčníku Novum a  na  stránkách 
www.mjh.cz a na www.hradeczije.cz

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
MUZEA JINDŘICHOHRADECKA:
Muzeum Jindřichohradecka 
– jezuitský seminář (Krýzovy jesličky)
otevřeno denně mimo pondělí, 
od 12. prosince denně
8.30 - 12.00 hodin a 13.00 - 17.00 hodin
NA ŠTĚDRÝ DEN A NA SILVESTRA OTEVŘENO 
POUZE DOPOLEDNE!
Výstavní prostory v minoritském klášteru
otevřeno denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 16.00 hodin
OTEVŘENO POUZE DO 30. PROSINCE 2016
NA ŠTĚDRÝ DEN ZAVŘENO!
Knihovna Muzea Jindřichohradecka 
s badatelnou
OTEVŘENO do 21. PROSINCE 2016
pondělí a středa 12.30 – 15.30 hodin

Pavla Míchalová
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 � Jindřichohradecký zámek opět po roce oblékne adventní kabát
Národní památkový ústav, Státní hrad a  zá-
mek Jindřichův Hradec a  město Jindřichův 
Hradec zvou srdečně o třetím adventním ví-
kendu 10. a 11. prosince k návštěvě tradič-
ních Adventních dnů. Druhé a třetí nádvoří 
obsadí tržiště s  originálním zbožím a  slad-
kými i  slanými pochutinami. Program obou 
víkendových dnů nabídne hudební, taneč-
ní a divadelní vystoupení. Jistě nejen dětské 

návštěvníky potěší malý zvěřinec, výstava 
sokolnicky cvičených dravých ptáků nebo lu-
kostřelba na II. nádvoří. V provozu bude opět 
500 let stará Černá kuchyně. Své dovednos-
ti předvedou umělečtí řezbáři, kováři a hrnčí-
ři a v malých tvůrčích dílnách budou zájem-
ci moci podnítit svou vlastní tvořivost. Také 
v letošním roce přijali naše pozvání jindřicho-
hradečtí duchovní, kteří společně uspořádají 

nedělní ekumenickou bohoslužbu v kapli sv. 
Ducha. V  rámci Adventních dnů mohou pří-
chozí rovněž navštívit Advent v Domě gobe-
línů, který předvede ukázky řemesel a  zor-
ganizuje dílnu pro děti i  dospělé. Podrobný 
program se nachází na  našich webových 
stránkách www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Tomáš Krajník

 �Na Světovém kongresu betlémářů měl zastoupení také Jindřichův Hradec
Italské Bergamo mělo v letošním roce, konkrét-
ně od 19. do 25. října, čest přivítat betlémáře 
z celého světa na pravidelném kongresu kona-
ném každé čtyři roky na jiném místě v Evropě. 
Tradičně největší zastoupení měly betlémářské 
velmoce – Německo, Španělsko a domácí Itá-
lie. Početné delegace dorazily také z  Rakous-
ka, Švýcarska, Holandska, Belgie nebo Malty. 
Mezi téměř 1200 účastníky byly zároveň i ma-
lé skupinky betlémářů z USA, Brazílie, Kolum-
bie, Argentiny, Francie, Portugalska, Slovin-
ska, Lichenštejnska nebo České republiky. Díky 
pochopení vedení Muzea Jindřichohradecka 
jsem se mohla také já zúčastnit této význam-
né události, která mnohonásobně předčila má 
očekávání. První den XX. Světového kongresu 
začal ve středu 19. října slavnostním zahájením 
v  Kongresovém centru Giovanni XXIII a  poté 
pokračoval vernisáží výstavy „Sculptura e Arte 
del Presepio“ na stejném místě. Obě akce zaští-
tili italští betlémáři, v čele s hlavním reprezen-
tantem, jímž byl Pier Luigi Bombelli. Ve čtvrtek 
pokračoval program dalšími vernisážemi vý-

stav betlémů, především v  bergamských kos-
telích. Ve  stejný den se konalo také pracovní 
zasedání delegátů z jednotlivých členských ze-
mí UN-FOE-PRAE (Světová federace betlémá-
řů), kde došlo i k předání plaket a poděkování 
za práci předsedům zemských sdružení. Toho-
to ocenění se dostalo také Českému sdružení 
přátel betlémů. V pátek 22. října se konala první 
exkurze po betlémářských výstavách místních 
betlémářských spolků, působících v okolí Ber-
gama. Prohlédli jsme si především typické ital-
ské panoramatické betlémy ve městech Castelli 
Calepio a v Ponte San Pietro. Obě výstavy byly 
velmi vkusně uspořádány a zanechaly ve mně 
dobrý dojem. Zvláště betlémy ve  sněhovém 
hávu vyvolaly asociace doby vánoční, jejíž at-
mosféru ještě umocnil padající „sníh“ v několi-
ka betlémských scénách. Večerní program pak 
tvořilo zasedání UN-FOE-PRAE a vyznamenání 
představitelů členských sdružení. Na  zasedá-
ní bylo rovněž oznámeno, že pro příští světo-
vý kongres v roce 2020 bylo vybráno německé 
město Cáchy (Aachen) a organizátory se staly 

tři státy - Německo, Holandsko a Belgie. Zbylé 
dny se nesly opět v duchu exkurzí do okolních 
měst. Navštívila jsem výstavu v betlémářském 
muzeu v Brembo di Dalmine a v Almenno San 
Bartolomeo. Zajímavé byly i exkurze v muzeích 
u jezera Coma a Garda. Sobotní večer patřil ga-
lavečeru v Cascina San Carlo. Zde bylo možnost 
představit jihočeské betlémy doslova celému 
světu. Všechny propagační materiály týkají-
cí se sdružení i  města Jindřichova Hradce by-
ly v okamžení rozebrány a zbytek večera jsem 
se pak už jen věnovala zodpovídání otázek tý-
kajících se především Krýzova betlému a Jind-
řichova Hradce. Neděle byla věnována tradič-
ní mši, která byla sloužena ve všech světových 
jazycích v bergamské katedrále. Setkání betlé-
mářů se neslo v přátelském duchu a podařilo 
se utužit řadu již získaných kontaktů, ale navá-
zat i mnoho nových, tolik potřebných pro po-
kračující společnou práci i pro další rozvoj bet-
lémářské myšlenky nejenom v České republice. 

Alexandra Zvonařová

Česká delegace s prezidentem UN-FOE-PRAE Johannem DendorferemAlexandra Zvonařová a Pier Luigi Bombelli
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ 
3. 12. 2016
Malý advent na statku
Sobota od  10.00 hodin, Šrámkův statek. Lidová 
tvorba, pečení chleba a sirobových buchtiček, Po-
hádky za pecí, zpívání u jesliček 10.00 – 16.00 hodin.

CHEB
11. 12. 2016
III. adventní koncert – Edita Adlerová – Svě-
tové Vánoce
Kostel sv. Kláry v  Chebu. Unikátní slavnostní 
koncert v podání světoznámé mezzosopranist-
ky Edity Adlerové za doprovodu Vladimíra Rou-
bala na varhany. 

KUTNÁ HORA
10. 12. 2016
Advent na Hrádku
Připraven bude doprovodný program, jako ko-
ledy, tvořivé dílny pro děti, divadélko a vánoční 
jarmark.

LITOMYŠL
27. 11. – 18. 12. 2016 
Andělské adventní neděle na zámeckém ná-
vrší v Litomyšli  
Na  zámecké návrší se vrátili andělé a  přinášejí 
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, pro-
hlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
Do 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 vyšla hvězda
Výstava jihlavských betlémů s  doprovodným 
programem každou adventní neděli v Městské 
galerii Hasičský dům.

TŘEBOŇ
14. 12. 2016
Vánoce u Dubulíků 
Dům přírody Třeboňska. V  čase 13.00 – 16.00 
hodin na vás čeká zábavné tvořivé odpoledne 
s Mildou Dubulíkem. Přijďte se naladit a připra-
vit na vánoční svátky. Vstup zdarma. 

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

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

prosinec 2016 www.jh.cz

 � VYBRANÉ PROSINCOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka, Rodinný / ČR / Falcon

Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vá-
noční pohádky s  Ivanem Trojanem a  Jiřím Dvořá-
kem v hlavních rolích.
Pohádka Anděl Páně vznikla před deseti lety a brzy 
se stala pohádkovou klasikou. Patří k divácky nejú-
spěšnějším televizním titulům, je každoročně ozdo-
bou vánočního programu s vysokou sledovaností.
Cílem volného pokračování Anděl Páně 2 je přivést 
na plátna kin opět charaktery obou hlavních postav 
Petronela a Uriáše a při zachování poetiky prvního 
dílu vytvořit zcela nový, originální příběh, který po-
baví v kinech celou rodinu. Anděl Petronel stále pra-
cuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si za-
sloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, 
začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko 
ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! 
A cesta k zaslouženému uznání bude volná.
Hádka Petronela s  Uriášem o  jablko Poznání ale 
skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutá-
lí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-
-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít 
a  přinést zpátky. V  předvečer svátku svatého Mi-
kuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setká-
vají se s  malou Anežkou a  její krásnou maminkou  
Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vyd-
řiduchem Košťálem i  sympatickým Párkařem. Než 
se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bu-
de třeba zažít velké dobrodružství a projít několika 
nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „bož-
ských“ zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta 
k poznání vede především přes sebe sama, přes ob-
jevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. 
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníč-
ková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška
Režie: Jiří Strach
Hrajeme: 
1. a 4. 12.  od 17:30 ve 2D
2. - 3. 12.  od 15:00, 17:30 ve D

ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
(Rogue One: A Star Wars Story)
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / Falcon

Rogue One: Star Wars Story je první z nové série 
samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh 
skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohro-
mady, aby splnili odvážný a  zdánlivě nemožný 
úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti.
Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Ben 
Mendelsohn, Donnie Yen, Wen Jiang, Forest Whi-
taker, Mads Mikkelsen 
Režie: Gareth Edwards
Hrajeme:  
15. až 17. 12.       od 20:00 ve 3D
18. 12. od 20:00 a 21. 12.   od 17:00 a 20:00 ve 2D

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

1. a 4. 12 17:30 
2. – 3. 12. 15:00, 17:30
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka, Rodinný / ČR / 2D
1. - 2. 12.  20:00
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
Komedie / USA / 2D
3. - 4. 12.  20:00
ZÚČTOVÁNÍ
Drama, Akční / USA / 2D
8. - 9. 12. 17:30
LICHOŽROUTI
Animovaný, Rodinný / ČR / 2D
8. - 9. 12.  20:00
SNOWDEN
Životopisný, Thriller / USA / 2D
10. - 11. 12. 17:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Dobrodružný / V. Británie / 2D
10. - 11. 12.  20:00
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
Akční, Horor / USA / 3D+2D
14. 12.   19:00
BBC SYMPHONY ORCHESTRA 
NA PRAŽSKÉM JARU 2016
Záznam koncertu / 2D
15. - 16. 12. 17:30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie / ČR / 2D
15. - 18. 12.  20:00
ROGUE ONE: STAR WARS STORY
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 3D+2D
17. - 18. 12. 17:30
ODVÁŽNÁ VAIANA: 
LEGENDA O KONCI SVĚTA
Animovaný / USA / 3D+2D
20. 12.  17:00, 20:00
ADELE: KONCERT 
Z ROYAL ALBERT HALL V LONDÝNĚ
Záznam koncertu / 2D
21. 12.  17:00, 20:00
ROGUE ONE: STAR WARS STORY
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 2D
22. - 23. 12. 17:30
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka, Rodinný / ČR / 2D
22. - 23. 12.  20:00
PAŘBA O VÁNOCÍCH
Komedie / USA / 2D
27. - 28. 12. 20:00
ZPÍVEJ
Animovaný / USA / 3D+2D
27. - 28. 12.  20:00
POHÁDKY PRO EMU
Romantický / ČR / 2D
29. - 30. 12. 17:30
MANŽEL NA HODINU
Komedie / ČR / 2D
29. - 30. 12.  20:00
ASSASSIN’S CREED
Akční, Dobrodružný / USA / 3D+2D

Představení pro děti  (Vždy od 15:00 hodin)

4. 12.
POHÁDKY POD STROMEČEK
Pásmo pohádek / ČR / 2D
11. 12.
KRTEK O VÁNOCÍCH
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
18. 12.
VÁNOČNÍ STROMEČEK
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?

Kuželky – TJ Slovan JH – družstva divize JIH
kolo 11. N. Bystřice – JH pá 2. 12. 17:30 
kolo 7. JH – Dačice D pá 9. 12. 17:30 
Kuželky – TJ Slovan JH B – družstva okresní přebor  
kolo 9. Kunžak D – JH B čt 1. 12. 18:00 
kolo 10. Třeboň – JH B čt 8. 12. 18:00 
kolo 11. JH A – VS Tábor B pá 9. 12. 19:00 
Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž, skupina C  
kolo 10. Pedagog ČB B – JH B so 10. 12. 15:00 
kolo 11. Start ČB A – JH B ne 11. 12. 10:30 
Stolní tenis – SK JH 1930 D, Jitka JH – okresní přebor II. třídy  
kolo 10. JH D – Jitka JH so 3. 12. 10:00 
Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III. třídy  
kolo 10. Majdalena B – JH E čt 1. 12. 19:00 
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žactvo přebor Čechy – JIH
kolo 10. Blatná – JH so 3. 12. 11:00 
Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL  
kolo 14. JH – Děčín so 3. 12. 18:00 
kolo 15. Opava – JH so 10. 12. 18:00 
kolo 16. JH – Svitavy po 19. 12. 18:00 
kolo 17. Prostějov – JH st 28. 12. 18:00 
Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga, skupina B  
kolo 1. JH B – Písek so 10. 12. 16:00 
kolo 12. Písek B – JH B ne 11. 12. 10:00 
Basketbal – BK Lions JH – junioři U19 liga, skupina B  
kolo 9. Brandýs n./L. – JH so 3. 12.  
kolo 10. Kolín – JH ne 4. 12.  
kolo 11. Josefov – JH so 17. 12. 17:00 
kolo 12. H. Králové – JH ne 18. 12.  
Basketbal – BK Lions JH – kadeti U17 liga, skupina A  
kolo 11. Benešov – JH so 10. 12.  
kolo 12. USK Praha B – JH ne 11. 12.  
Basketbal – BK Lions JH – žáci U15 liga, skupina B  
kolo 13. JH – USK Praha so 3. 12. 15:00 
kolo 14. JH – Liberec ne 4. 12. 9:30 
Basketbal – BK Lions JH M – starší mini žactvo U13 KP, 
skupina BB  
kolo 2. D. Bukovsko M – JH M so 3. 12.  
kolo 2. JH M – Tábor H so 3. 12.  
Šachy – TJ Slovan JH A – Jihočeská divize I.  
kolo 5. JH A – Veselí n./L. ne 4. 12.  
kolo 6. Sezimovo Ústí – JH A ne 18. 12.  
Šachy – TJ Slovan JH B – Jihočeská divize II., skupina A  
kolo 5. Počátky – JH B so 10. 12.  
Šachy – TJ Slovan JH C – Jihočeská divize III. – Východ  
kolo 5. JH C – H. Stropnice B po 12. 12.  
Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži II. liga – Střed  
kolo 19. Tábor – JH so 3. 12. 18:00 
kolo 20. JH – H. Brod so 10. 12. 18:00 
kolo 21. Nymburk – JH st 14. 12. 18:00 
kolo 22. JH – Žďár n./S. so 17. 12. 18:00 
kolo 23. M. Budějovice – JH st 21. 12. 18:00 
kolo 24. JH – Písek st 28. 12. 18:00 
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga junioři, skupina Střed  
kolo 19. Písek – JH pá 2. 12.  
kolo 20. JH – Zbraslav ne 4. 12. 16:30 

kolo 21. Kolín – JH pá 9. 12. 19:00 
kolo 22. JH – Tábor ne 11. 12. 18:30 
kolo 23. Krkonoše – JH pá 16. 12.  
kolo 24. JH – Chrudim ne 18. 12. 16:30 
Lední hokej – KLH Vajgar JH – ELIOD liga mladší dorost, 
skupina Střed  
kolo 19. JH – H. Brod ne 4. 12.  
kolo 20. Jihlava B – JH so 10. 12.  
kolo 13. JH – Písek ne 11. 12.  
kolo 22. JH – Tábor B ne 18. 12.  
kolo 24. Třebíč – JH čt 23. 12.  
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga starší žáci B, skupina H+I  
kolo 15. Tábor B – JH so 3. 12.  
kolo 16. JH – Písek so 10. 12. 12:15 
kolo 17. Plzeň – JH ne 11. 12.  
kolo 19. JH – Plzeň ne 18. 12. 12:00 
Lední hokej – SLH HC Střelci JH A+B – liga mladší žáci D (H+I) 
kolo 17. Rokycany – JH B so 3. 12. 12:30 
kolo 17. JH A – Č. Krumlov ne 4. 12. 9:45 
kolo 18. Milevsko – JH A so 10. 12. 9:00 
kolo 18. JH B – Strakonice so 10. 12. 9:45 
kolo 19. Třemošná – JH B ne 11. 12.  
kolo 19. JH A – Domažlice ne 11. 12. 13:15 
kolo 20. JH B – Veselí n./L. so 17. 12. 9:45 
kolo 20. JH A – Plzeň ne 18. 12. 10:00 
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga  
kolo 10. Slavia Praha – JH ne 4. 12. 13:00 
kolo 11. JH – DHC Plzeň so 10. 12. 11:00 
Házená – Házená JH – ženy II. liga – Západ  
kolo 10. Č. Budějovice – JH ne 4. 12. 15:00 
kolo 11. JH – Ústí n./L: so 10. 12. 13:00 
Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 4+1  
kolo 5. turnaj Milevsko so 17. 12. 9:00 
Mini házená – Házená JH – přípravka krajský přebor  
kolo 6. turnaj Milevsko so 17. 12. 9:00 
Šipky – Black Death JH, Z Ypsi JH, Do roka a do dne JH 
– Jihočeská liga ženy  
kolo 5. Ypsi JH – Vltava ČB st 7. 12. 18:30 
kolo 5. DRDD JH – BD JH st 7. 12. 18:30 
Šipky – Hokulan Logest JH, DC Náhoďáci JH 
– Jihočeská liga II., skupina C  
kolo 9. HL JH – DC JH ne 4. 12. 16:00 
kolo 10. Tábor – HL JH ne 11. 12. 16:00 
kolo 11. D. Bukovsko – DC JH so 17. 12. 16:00 
kolo 11. HL JH – Dírná ne 18. 12. 16:00 
Šipky – Jiskra JH, DC Ypsi team JH, Pluskaři FM JH 
– Jihočeská liga III., skupina G  
kolo 9. Pluskaři JH – Hospříz so 3. 12. 16:00 
kolo 9. Jiskra JH – Ypsi JH ne 4. 12. 16:00 
kolo 10. Ypsi JH – Domanín so 10. 12. 16:00 
kolo 10. Kvasejovice – Jiskra JH ne 11. 12. 16:00 
kolo 11. Třeboň – Pluskaři JH so 17. 12. 16:00 
kolo 11. Jiskra JH – Rodvínov ne 18. 12. 16:00 
kolo 11. Kvasajovice – Ypsi JH ne 18. 12. 16:00 
Florbal – Vajgar Boyz JH – Jindřichohradecká liga JHFBL  
kolo 3. JH – K. Řečice ne 4. 12. 11:30 
kolo 3. JH – N. Včelnice ne 4. 12. 13:30 

kolo 4. JH – K. Řečice ne 18. 12. 10:30 
kolo 4. JH – Zdešov ne 18. 12. 12:30 
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga, skupina C  
kolo 11. Předměřice – JH so 10. 12.  
kolo 11. JH – Tábor so 10. 12.  
Florbal – FK Slovan JH – muži divize, skupina C  
kolo 12. JH – Litomyšl so 10. 12. 18:00 
kolo 13. JH – Jihlava ne 11. 12. 15:30 
Florbal – FK Slovan JH – junioři III. liga, skupina 5  
kolo 6. JH – Písek so 3. 12. 8:00 
kolo 6. JH – Kaplice so 3. 12. 15:30 
Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga, skupina 5  
kolo 10. JH – Meťák ČB so 3. 12. 9:00 
kolo 10. Štíři ČB – JH so 3. 12. 13:30 
Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga  
kolo 11. JH B – Štíři ČB B so 10. 12.  
kolo 11. Cosa Nostra ČB – JH B so 10. 12.  
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga  
kolo 8. JH – Štíři ČB ne 4. 12. 9:00 
kolo 8. Meťák ČB – JH ne 4. 12. 12:15 
kolo 10. JH – Strakonice so 17. 12. 9:00 
kolo 10. Štíři ČB – JH so 17. 12. 13:30 
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci Jihočeská liga 5+1  
kolo 7. JH – Meťák ČB ne 11. 12. 9:30 
kolo 7. Písek Lišáci – JH ne 11. 12. 11:30 
kolo 7. JH – Č. Krumlov ne 11. 12. 13:00 
Florbal – FK Slovan JH Blue – mladší žáci Jihočeská liga 3+1  
kolo 8. Malonty – JH ne 11. 12. 9:30 
kolo 8. JH – Štíři ČB modří ne 11. 12. 10:40 
kolo 8. Štíři ČB zelení – JH ne 11. 12. 11:20 
Florbal – FK Slovan JH žlutí, bílí, blue – elévové Jihočeská liga
kolo 10. JH žlutí – Milevsko R ne 4. 12. 09:15 
kolo 12. JH bílí – Dačice ne 4. 12. 09:15 
kolo 12. JH blue – Štíři ČB D ne 4. 12. 09:30 
kolo 10. JH žlutí – Štíři ČB Z ne 4. 12. 09:45 
kolo 12. JH bílí – Malonty ne 4. 12. 09:45 
kolo 10. Strakonice Č – JH žlutí ne 4. 12. 10:15 
kolo 12. Štíři ČB D – JH bílí ne 4. 12. 10:15 
kolo 12. Malonty – JH blue ne 4. 12. 10:30 
kolo 10. Písek Žraloci – JH žlutí ne 4. 12. 11:00 
kolo 12. JH blue – JH bílí ne 4. 12. 11:00 
kolo 13. JH žlutí – Štíři ČB D ne 18. 12. 09:00 
kolo 14. Malonty – JH blue ne 18. 12. 09:00 
kolo 14. JH bílí – Štíři ČB Z ne 18. 12. 09:15 
kolo 14. JH blue – JH bílí ne 18. 12. 09:30 
kolo 13. Dačice – JH žlutí ne 18. 12. 09:45 
kolo 14. JH blue – Štíři ČB Z ne 18. 12. 10:00 
kolo 13. JH žlutí – Štíři ČB modří ne 18. 12. 10:15 
kolo 14. Malonty – JH bílí ne 18. 12. 10:15 
kolo 14. JH bílí – Štíři ČB Z ne 18. 12. 10:30 
kolo 13. JH žlutí – Štíři ČB D ne 18. 12. 10:45 
kolo 14. Malonty – JH blue ne 18. 12. 10:45 
kolo 14. JH blue – JH bílí ne 18. 12. 11:00 
kolo 13. Dačice – JH žlutí ne 18. 12. 11:15 
kolo 13. JH žlutí – Štíří ČB modří ne 18. 12. 11:30 
kolo 14. Malonty – JH bílí ne 18. 12. 11:30 
kolo 14. JH blue – Štíři ČB Z ne 18. 12. 11:45 

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA, CANICROSS
Posledním závodem pokračuje II. ročník čtyřd-
ílné série „La Sportiva run Česká Kanada 2016“. 
Bude jím v  neděli 11. prosince „Landštejnský 
kros“, který má start i cíl u hotelu Landštejnský 
Dvůr poblíž zříceniny hradu Landštejn. Start je 
ve 12.00 hodin, přičemž prezence bude zaháje-
na v 10.00 hodin. Závodníci si mohou vybrat z tří 
různě dlouhých distancí (20 km, 12 km, 8 km) 
a pěti sportovních disciplín, jimiž jsou kros, ca-
nicross, MTB, scooterjöring a bikejöring. Více in-
formací lze nalézt na  webu série: http://www.
runceskakanada.cz/.

HÁZENÁ
Velká událost čeká nejen na jindřichohradecké-
ho sportovního fanouška těsně po  vánočních 
svátcích. V městské sportovní hale v J. Hradci si 
totiž dají dvoudenní dostaveníčko nejlepší česká 
pohárová družstva žen. Ve dnech 27. a 28. pro-
since se čtveřice týmů nejprve v úterý představí 
v semifinálových bojích, aby se posléze ve středu 
utkala o umístění a triumf ve „Final Four ČP 2016“.

HÁZENÁ (SPORT PRO VŠECHNY)
Někdejší i současné jindřichohradecké házenkářky 
také letos adventní čas oslaví tradičním sportovně-
-společenským programem, který nese název „Há-

zenkářské HALALI 2016“. Uskuteční se v sobotu 17. 
prosince od  8.00 hodin v  městské sportovní ha-
le v J. Hradci, kde podle obyčeje proběhnou klání 
v sálové kopané, basketbalu a nějaké další předem 
utajované disciplíně. Po  sportovním vyžití bude 
následovat vyhlášení výsledků již XVI. ročníku tur-
naje, k němuž se účastníci přemístí do Sportcent-
ra Bobelovka v Otíně, místní části J. Hradce. Bavit 
se může přijít každý, kdo chce s Házenou JH zažít 
legraci a  mít před Vánoci dobrou náladu. Druž-
stva mohou být ryze dámská, ale rovněž mixovaná 
a přihlásit se může i tým složený výhradně z pánů.

(pokračování na str. 18)

str. 17

PROSINEC 2016

www.jh.cz



DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

 � „POUR FÉLICITER 2017“
Milí sportovní přátelé, děkuji za dosavadní pří-
zeň a spolupráci. Vinšuji vám radostné Váno-
ce a do nového roku 2017 především zdraví 
a štěstí. To ostatní někde ukradneme.

Roman „Kulich“ Pišný

HÁZENÁ
Třetí místo na turnaji „Tachovský dortík 2016“, který se uskutečnil v Tachově již popatnácté, obsadily mladší žákyně Házené J. Hradec. Na snímku jsou s bron-
zovými medailemi a pohárem. Nahoře zleva stojí Valentýna Hauserová, Monika Mischniková, Adéla Mazánková, Michaela Vokušová a Leona Mátlová. Upro-
střed zleva jsou Kateřina Prantlová, Anna Dobešová, Amálie Dvorská a Tereza Camrdová a dole leží brankářky Natálie Klímová (vlevo) a Julie Smejkalová. 
Na snímku vpravo jsou jindřichohradecké mini žákyně, jež se představily v jejich turnaji 6+1, v němž obsadily 7. místo. Nahoře zleva je Adéla Schmidtová, 
Anna Dvořáková, Barbora Neidrová a Kristýna Taliánová. Uprostřed jsou zleva Bára Špačková, Tereza Martínková, Emma Linhartová a Amélie Brožová. Dole 
leží brankářky Viktorie Picková a Tereza Maxová (vpravo).                                                                                                                                                     Foto: Luděk Eidelpes

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Pět závodnic TJ Slovan Jindřichův Hradec se prezentovalo na  mistrovství 
České republiky jednotlivkyň ve čtyřboji, které hostilo Vysoké Mýto. Jind-
řichohradecký oddíl se tam dočkal senzačního úspěchu díky patnáctileté 
Barboře Kešnarové, jež ve startovním poli 19 gymnastek ze 13 klubů získa-
la titul vicemistryně ČR v kategorii juniorek C! Velmi kvalitní umístění mezi 
69 žákyněmi C posbíraly i ostatní závodnice Slovanu, jež jsou na fotografii 
se svými trenérkami. Stojí nahoře zleva, a sice Alena Kešnarová, Kristýna 
Haneflová a Iva Dubová. V dolní řadě zleva sedí Eliška Krajňaková (17. mís-
to), Magdaléna Picková (10.), Barbora Kešnarová, Karolína Maryšková (9.) 
a Nela Krajňaková (13.). 

Foto: Martin Krajňak

KARATE 
Šest medailí získal na „Ninja Cupu“ v Českých Budějovicích oddíl TJ Slovan 
Okinawa Karate Do  Jindřichův Hradec. Na  fotografii je celá výprava. Zleva 
trenér Vlastislav Běhoun (behouni@seznam.cz; 775 921 701), Jiří Snížek (2. 
a 3.), Anna Rypalová (3. a 3.), Jana Stropková, Petr Nguyen (1. a 2.) a tre-
nérka Eliška Hriadělová. Karatisté přibírají nové zájemce od 6 let věku, při-
čemž je možné přijít na jakýkoliv z tréninků, které se konají pravidelně v úterý 
od 17.00 hodin v tělocvičně V. ZŠ na sídlišti Vajgar a ve čtvrtek od 16.45 hodin 
na gymnáziu V. Nováka. 

Foto: Jiří Snížek starší

OTUŽILECKÝ SPORT
Loni před Vánoci přišel s  odstartováním zajíma-
vé tradice RAW GYM J. Hradec. Dvakrát do roka or-
ganizuje otužilecké plavání (koupání) v  pískovně 
u  Jindřiše, kromě prosincového „Adventního“ ješ-
tě březnové „Vítání jara“. O  Zlaté neděli 18. prosin-
ce od  12.00 hodin se uskuteční III. „Otužilecké pla-
vání v Jindřišské pískárně 2016“, na které jsou zváni 
všichni, kdo mají ke zdravému životnímu stylu vztah. 
Samozřejmostí akce je teplé občerstvení – čaj, grog, 
svařák, klobása, polévka a možná i guláš.
Podevatenácté se na koupališti ve Velkém Ratmíro-
vě sejdou ti, kteří nejen holdují otužování, ale kupří-
kladu ze sebe jen symbolickým namočením rukou 
chtějí smýt končící letopočet. „Zván a vítán je srdeč-
ně každý, vždy při naší akci vládne příjemná pohoda 
a atmosféra,“ zve k účasti Karel Zíma (zimakarel@se-
znam.cz; 608 208 829), jenž je vyznavačem a propa-
gátorem zdravého životního stylu a organizátorem 
„Štědrodenního koupání“, které se letos uskuteč-
ní v tradičním termínu, a sice v sobotu 24. prosince 
v 11.00 hodin.

PLAVÁNÍ
Plavecký klub Jindřichův Hradec je organizátorem 
soutěže v plavání Základních škol, jež se v rámci pro-
gramu „Sportuj s námi“ uskuteční v jindřichohradec-
kém bazénu ve  středu 14. prosince od  9.00 hodin, 
kdy začne závodit žactvo 1. až 5. tříd. Žáci druhé-
ho stupně zahájí své boje v  10.30 hodin. Jedná se 
o  soutěž jednotlivců, kdy každý soutěžící smí star-
tovat pouze v jedné disciplíně a ve štafetě. Nejlepší 
trojice získají medaile a diplomy. Pro všechny zúčast-
něné je přichystána sladká odměna. Informace: Dita 
Podhrázská (pkjh@pkjh.cz; 728 004 544).

SPORTOVNÍ AEROBIK
Druhým podnikem VI. ročníku tradiční čtyřdílné sé-
rie „O  pohár Jindřichohradecka 2016/2016“ bude 
„Mikulášský závod“. Ten se uskuteční v sobotu 3. pro-
since ve fitcentru Merkur na sídlišti Vajgar v J. Hrad-
ci, kde je jeho pořadatelem zdejší AET Team Lena. 
Soutěž v dětském a juniorském aerobiku odstartuje 
v 8.40 hodin prezencí cvičenek v nejmladší kategorii 
5 až 7 let spolu s nejstaršími v kategoriích ZA + starší 
17 let a 14 až 17 let. Jejich závod pak začne v 9.15 ho-
din., poté se dostanou na řadu i dívky v dalších vě-
kových třídách, a sice znovu společně 8 – 10 let + 11 
– 13 roků (11.00 hodin). Ukončení akce s vyhlášením 
výsledků je naplánováno na 12.30 hodin.

STOLNÍ TENIS
V  obou tělocvičnách V. ZŠ na  jindřichohradeckém 
sídlišti Vajgar se v  sobotu 3. prosince uskuteční 
okresní přebor jednotlivců a družstev. Česká asoci-
ace stolního tenisu pověřila uspořádáním SK J. Hra-
dec 1930. Představí se všechny kategorie od mlad-
ších žaček a žáků až po ženy a muže, přičemž žactvo 
a dospělí budou soutěžit o tituly a medaile ve dvou-
hře a deblu a dorostenky (dvoučlenné) a dorosten-
ci (tříčlenné) ještě navíc v týmovém klání. Celodenní 
akci zahájí v 8.30 hodin prezence, o půlhodinu poz-
ději začnou první zápasy.

TRIATLON
Na  sobotu 3. prosince naplánoval Tri Club Vajgar  
J. Hradec již XXI. ročník závodu „Mikulášský aquatlon 

2016“. Uskuteční se ve dvou částech, a sice plavecké 
od 9.15 hodin a běžecké, jež bude zahájena po do-
končení všech rozplaveb. Plavat se bude v jindřicho-
hradeckém bazénu, v jehož vestibulu v době 8.15 – 
9.00 hodin proběhne prezence startujících. Akce je 
určena pro každého, neboť jsou vypsána klání pro 
děti do 5 let až po veterány nad 60 roků. Ve vodě če-
kají na účastníky tratě o délce 25 až 400 metrů, v bě-
hu pak žactvo přejde na sousedící atletický stadión 
v Jáchymově ulici, kde si dá 100 až 1200 m. Šestnác-
tileté a starší závodníky čeká čtyřkilometrový okruh 
okolo rybníku Vajgar (Jáchymova – Vídeňská – ná-
břeží L. Stehny – Denisova – Rezkova a zpět), na kte-
rý se Gundersenovou metodou vydají dle rozestupů 
z plavání.

TURISTIKA
Hlavní trasa již XIX. ročníku tradičního „Silvestrovské-
ho výstupu na Javořici – Za studenský knoflík 2016“ 
povede z  náměstí Jana Nepomuckého ve  Studené. 
Shromaždiště je před domem čp. 25, přičemž na nej-
vyšší vrchol Českomoravské vrchoviny (837 m n. m.) 
se hromadně vyrazí v 10.00 hodin. Sobota 31. pro-

since tak znovu bude patřit pěším, běžkařům, jezd-
cům na MTB, kteří se vydají na kopec k vysílací věži, 
pod níž ve  12.30 hodin proběhne slavnostní přípi-
tek. Cesta Studená – Javořice a zpět je celkově pat-
náctikilometrová, další libovolné trasy startují z Tel-
če, Řásné, Mrákotína, Jihlávky a Světlé pod Javořicí. 
Akce, jíž pořádá Klub českých turistů Telč, je znovu 
součástí projektu „Novoroční čtyřlístek“, což zna-
mená, že část výtěžku ze startovného bude použita 
na dobročinný účel.

VESLOVÁNÍ
Nejúspěšnější sezónu v historii završí Veslařský klub 
Vajgar J. Hradec tradiční oslavou nazvanou „ŽÁBA“. 
Uskuteční se v  klubovně loděnice na  jindřichohra-
deckém nábřeží v sobotu 3. prosince. Klub bude mít, 
co slavit, neboť v tomto roce jeho posádky posbíra-
ly na  šest desítek medailových umístění z  mistrov-
ských závodů veškeré úrovně. Nad všemi úspěchy 
ční především titul juniorské mistryně světa Michaly 
Pospíšilové.

Roman Pišný

str. 18 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník
Vydává: Město Jindřichův Hradec
Adresa redakce: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec   
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat 
na e-mail: kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce
Odpovědný redaktor: Marcela Kozlová

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec • 
KD Střelnice • Čerpací stanice FRUKOIL • Galerie Inspirace • Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta) • Knihkupec-
tví Kanzelsberger (horní) v Panské ulici 110/I • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Redakční rada si vyhrazuje právo 
na zkrácení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o. J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
Zdarma
Číslo: 12/2016 vyšlo k 1. 12. 2016
Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na internetu: www.jh.cz  

KŘÍŽOVKA
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní 
číslo, na kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: TAK POPISUJE HRADECKO VE SVÉ KNIZE ZEMĚ ZAMYŠLENÁ LADISLAV STEHLÍK 
Výherkyní se stává: Marie Markvartová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

PRACOVNÍ
TRESTAN.

TÁBOR
V SSSR

CYKLO- 
HEXANON

JAPON. 
SÍDLO

(OSTROV
HONŠU)

OBRATNÝ
KOUSEK

ULICE
(FRANC.)

OBCHODNÍ
DŮM

SPZ
JIHLAVA

ŘÍM. ČÍSL.
1

OBILÍ
(ANGL.) VÝCHOVA RUSKÝ

SOUHLAS
2. ČÁST 
TAJENKY

PRVEK
SITUAČNÍ
KOMIKY

4. ČÁST 
TAJENKY

ŠPÁDOVÁ
KARTA

SPZ HR.
KRÁLOVÉ

NÁSTROJ
ŽNEČKY

JEDEN
(ITAL.)

VĚTROVKA

NĚM. MUŽ.
JM. (RUDOLF)

NAKAŽ. KOŽ.
CHOROBA

ODHADNUTÍ

SÍDLO
V AUSTRÁLII

1. ČÁST 
TAJENKY

TĚLOCVIČNÁ
POLOHA

ZNAČKA
KANCELÁŘ.

POTŘEB

ŽENSKÉ
JMÉNO CHVAT

STISKACÍ
KNOFLÍK

VZÁCNÝ
(LAT.)

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

PRAVÍTKO
(ZAST.)

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

OROČ

LAPONEC

VESLAŘSKÝ
KLUB

ZLOM

NEMOCNÝ
(NĚM.)

INIC. HERCE
GOLDFLAMA

ČÍNSKÉ
ŽEN. JMÉNO

INIC. SKLAD.
EBEMA

DOSLOV

CHEM. ZN.
ZIRKONIA

CENINA

VYMŘELÝ
KOČOVNÍK

NĚMECKÝ
SOUHLAS

POSVÁTNÝ
BÝK

ATOM
PŘEDÁVA-

JÍCÍ
ELEKTRON

5. ČÁST 
TAJENKY

100 KG

ZKR. PRO
TIT. DOKTOR

ZLATO
(FRANC.)

DĚTSKÝ
POZDRAV

NĚM. KARET.
HRA

ORÁNÍ

ASIJSKÉ
POHOŘÍ

POPĚVEK

KOST
(ANATOM.)

ŠLECHT.
PŘÍDOMEK

SPÁNEK

CELNÍ KÓD
ESTONSKA

OXID
SIRNATÝ

CHEM. ZN.
URANU

Č. SKOKAN
NA LYŽÍCH

KONZERV.
KOUŘEM

VELCÍ

LICHOKO-
PYTNÍCI

OTEC 
(KNIŽ.)

JUPITERŮV
MĚSÍC

SLOVEN. REP.

STŘEDOVĚKÁ
STŘÍBRNÁ

MINCE

VELKÁ
PROSTORNÁ
MÍSTNOST

METR

SLADIDLO
VYRÁBĚNÉ

Z ŘEPY

SPOL. TANEC
FIN. PŮVODU

AVŠAK

VELKÁ CENA
(ANGL. ZKR.)

TITUL. TUNIS.
VLADAŘE

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZE

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

PŘEDCHŮDCE
DUKLY

STARŠÍ
VZTAŽ. ZÁJM.

OZN. 
MOUKY

OBČANSKÝ
VÝBOR

PODPRSEN-
KA (ANGL.)

POBÍDKA
KONĚ (ŘÍDCE)

NEJSTARŠÍ
PŘEKL. BIBLE

ZÁPAD

HAROLD
LLOYD

CHEM. ZN.
SÍRY

VZÁCNÝ
PLYN

TUNA

INICIÁLY
REŽIS.

TROŠKY

3. ČÁST 
TAJENKY
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JOSEF ŠTĚPÁN CLAUDIUS, 

KAPLAN V J. HRADCI. 
V ROCE 1836 SE STAL KRONIKÁŘEM 

MĚSTA. PO PRVNÍM HRADECKÉM 
HISTORIKOVI BYLA JIŽ V ROCE 1926 

POJMENOVÁNA ULICE...

NÁPOVĚDA: 
LO, DARU, DONOR, EE, 
ÍDA, BRA, GOI, RUE, IO, 

NĚ, CORN

 �Milé čtenářky, milí čtenáři
Doputovalo k  vám poslední vydání Jindřicho-
hradeckého zpravodaje v  roce 2016. Periodika, 
jež si od samého začátku kladlo za cíl včas a do-
statečně informovat obyvatele a také návštěvní-
ky našeho krásného města o všem důležitém, co 
se v oblasti kultury, investic, společenského dě-
ní a sportu chystá anebo již událo. Chceme věřit, 
že i v uplynulých dvanácti měsících jsme tomu-
to předsevzetí dostáli a informační servis Jindři-
chohradeckého zpravodaje je pro vás zajímavý 
a přehledný.  
Nastal čas adventních rozjímání a příprav na nej-
krásnější svátky roku. Na řadě míst budou pro-
bíhat společná setkání, při kterých bude jistě 

dostatek času a  příležitosti k  rekapitulaci právě 
končícího roku i  k  zamyšlení nad případnými 
předsevzetími pro rok příští. Je velmi složité odo-
lat snaze o  komercializaci Vánoc, která je nám 
z mnoha stran šikovně podsouvána, ale pojďme 
se o to alespoň pokusit. Věřte, že pokud nebude 
vaše lednice praskat ve švech, nádobí oslňovat 
super leskem a vánoční ozdoby zrovna nebudou 
podle nejnovějších trendů, svět se opravdu točit 
nepřestane. Vaši nejbližší dozajista ocení přede-
vším váš úsměv, pohodu a milé slovo, jež do žád-
né luxusní krabičky stejně nezabalíte. Ty musejí 
být upřímné a od srdce a nenahradí je sebedraž-
ší dárky pod vánočním stromečkem. Až vaše 

domovy provoní cukroví a  jehličí, zazní koledy 
a přání pro Ježíška zmizí z okenních říms, zkuste 
namísto zběsilého uklízení a nakupování pozvat 
své blízké a přátele na kus řeči a věnujte jim ten 
nejdražší dárek, jaký můžete dát – váš čas. 
Milé čtenářky, milí čtenáři, děkujeme vám za pří-
zeň a podporu, kterých se nám od vás pravidel-
ně dostává. Přejeme vám příjemné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí, osobních i  pracovních úspěchů, zkrátka 
všeho, co považujete za důležité. Ať vás také ro-
kem 2017 provázejí pokud možno samé dobré 
zprávy a události. 

Redakční rada Jindřichohradeckého zpravodaje
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Kulturní kalendář – PROSINEC 2016 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. prosince, 17:00 hod.
CHVÁLA ZPĚVU
Adventní koncert dětských pěveckých sborů
Kostel sv. Jana Křtitele
2. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Tomáš Savka - zpěv, Milan Tolkner 
- trombon, Jindřichohradecký Big Band, 
Pěvecké sbory ARIETTA a ZANOTY
KD Střelnice
3. prosince
MIKULÁŠSKÁ PARNÍ JÍZDA J. HRADEC 
- KAMENICE NAD LIPOU
3. prosince, 14:00 hod. 
SAXANA DĚTEM 
aneb PEKELNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
náměstí Míru, Dobrovského náměstí

3. prosince, 19:30 hod.
HARLEJ A ZAKÁZANÝ OVOCE
Koncert, 
KC Jitka

4. prosince, 15:00 hod.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Kavárna Koloniál

4. prosince, 17:00 a 19:30 hod.
JINDŘICHOHRADECKÝ SYMFONICKÝ 
ORCHESTR
Adventní koncerty
Kaple sv. M. Magdaleny

5. prosince, 19:00 hod.
„S ČERTY NEJSOU ŽERTY“
Představení divadla FaMa
VŠE - fakulta managementu

5. prosince, 19:15 hod.
VÁNOCE, ZVYKY A OBYČEJE
Na přednášce Českého zahrádkářského
svazu č. 1 J. Hradec vystoupí Jiřina Novotná
Dům dětí a mládeže, Růžová ulice
6. prosince, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna
7. prosince, 16:30 hod.
PROJEZTE SE KE ZDRAVÍ
Přednáška Jarimily Mandžukové
Městská knihovna
7. prosince, 19:00 hod.
„S ČERTY NEJSOU ŽERTY“
Představení divadla FaMa
VŠE - fakulta managementu
8. prosince, 16:00 hod.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Jindřichohradeckého sdružení 
sociálních aktivit
KD Střelnice

Přednáška spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce k výstavě
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
12. prosince, 19:30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA  
Účinkují: Zdena Kloubová, Jiří Sulženko, 
Táňa Vejvodová, Petr Přibyl, Jan Sládeček 
a David Švec 
Muzeum fotografie a MOM
13. prosince, 19:00 hod.
Alain Reynaud Fourton „RUKOJMÍ 
BEZ RIZIKA“
Agentura Harlekýn. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice
14. prosince, 16:30 hod.
VÝCHODNÍ AFRIKA
Přednáška Šimona Hellera
Městská knihovna
14. prosince, 17:30 hod.
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ 
PRO Otevřená OKNA z. ú.
Kaple sv. Maří Magdaleny
18. prosince, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci.
KD Střelnice
18. prosince, 19:00 hod.
HUDEBNÍ ROZJÍMÁNÍ PRO SOPRÁN, 
VIOLONCELLO A CEMBALO
Adventní koncert
Kaple sv. M. Magdaleny
18. prosince, 19:00 hod.
ŽESŤOVÝ SOUBOR TRUMPET TUNE
Adventní koncert, Kostel sv. Jana Křtitele
19. prosince, 20:00 hod.
LUCIE BÍLÁ
Vánoční koncert, KC Jitka
20. prosince, 19:00 hod.
PĚVECKÝ SBOR SMETANA
Vánoční koncert, Kostel sv. Jana Křtitele
21. prosince, 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Kaple sv. Maří Magdaleny
23. prosince, 17:00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
náměstí Míru
25. prosince, 20:00 hod.
TLUSTÁ BERTA A UKRADENÝ OVOCE
Koncert, KC Jitka
26. prosince, 16:00 a 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT YMCA PS JA-
KOUBEK A HOSTÉ
Vánoční koncert
Kaple sv. M. Magdaleny

8. prosince, 16:30 hod.
NEOBYČEJNÝ OSTROV ISLAND
Přednáška Jana Suchardy
Městská knihovna
9. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostelem provede Mgr. Vladislav Burian
Kostel sv. Jana Křtitele
9. prosince, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje Jen tak tak a Mošny
GVN J. Hradec
10. prosince, 17:00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ AKORDEONOVÝ 
KONCERT ZUŚ
Kostel sv. Jana Křtitele
10. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT VOKÁLNÍHO 
SOUBORU X-TET
Kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v minoritském klášteře
10. - 11. prosince
ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Muzeum fotografie a MOM
10. - 11. prosince
ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů
10. - 11. prosince
ADVENT NA STARÉ RADNICI
Výstavní dům Stará radnice
10. - 11. prosince
ADVENTNÍ DNY NA ZÁMKU
Státní hrad a zámek
10. - 11. prosince 
ADVENTNÍ TRHY
Masarykovo náměstí, náměstí Míru
11. prosince, 16:00 hod.
„O SNĚHURCE“
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice
11. prosince, 17:00 hod.
RADOUŇSKÁ HUDEBNÍ SEŠLOST
Koncert a předvánoční posezení
Minoritský klášter
11. prosince, 19:00 hod.
SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ S MARIÍ RETKO-
VOU A ČESKÝM KOMORNÍM TRIEM
Adventní koncert
Kaple sv. M. Magdaleny
12. prosince, 19:00 hod.
2+1 JUBILANT

27. prosince
SLAVNOSTNÍ PARNÍ JÍZDA KE 110. VÝROČÍ 
ZPROVOZNĚNÍ ÚZKOKOLEJNÉ ŽELEZNICE 
J. HRADEC - OBRATAŇ
29. prosince, 10:00 - 16:00 hod.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
Chovatelská a teraristická burza
Dům dětí a mládeže
30. prosince
MALÁ SILVESTROVSKÁ JÍZDA 
J. HRADEC - KUNŽAK - LOMY

Probíhající výstavy:

VÁNOCE S JIŔÍM TRNKOU 
- Galerie Inspirace 
- Výstava potrvá do 23. 12. 2016
VLADIMÍR CEJNAR - BETLÉMY, ŘEZBY 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016
SVĚT DÁMY 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2017
NEZRANITELNÁ ARMÁDA ZNAČKY BAŤA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- 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 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2016
NOVÝ NÁLEZ STŘÍBRNÝCH MINCÍ 
- Muzeum Jindřichohradecka
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016

POZVÁNKY NA LEDEN

Městské akce: Ostatní akce:
•     1. 1. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
•     4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT   
•  15. 1. SENIOR KLUB
•  22. 1. „VODNÍCI V ŘEČICI“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
•  24. 1. „HVĚZDNÉ MANÝRY“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
•  28. 1.  XXV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

• 15. 1.  FESTIVAL JEDEN SVĚT  
  – PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNICH FILMŮ
• 29. 1.  ZA VYSVĚDČENÍ DO BAZÉNU


