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Významný židovský svátek 
si připomenou také Jindřichohradečáci

V  poslední třetině 19. století došlo 
k  všeobecnému rozvoji vzdělání, prů-
myslu, kultury a české literatury. V měs-
tech a  obcích byly zakládány městské 
a  obecní knihovny, které měly za  úkol 
podpořit české národnostní smýšlení 
a  zpřístupnit českou literaturu. Ani Jin-
dřichův Hradec nezůstal pozadu. Rad-
ní města a  přední osobnosti jindřicho-
hradecké společnosti si uvědomovali 
potřebu vzdělávat české obyvatelstvo 
a  posílit český jazyk. Bylo rozhodnu-
to zřídit obecní knihovnu a poskytnout 
veřejnosti hodnotnou českou četbu. Již 
v roce 1866 byla sepsána Pravidla ke zří-
zení obecní knihovny v Jindřichově Hrad-
ci. Tento dokument podrobně vymezo-
val postavení knihovny, principy jejího 
fungování, práva a  povinnosti čtenářů. 
Bohužel c. k. místodržitelství tato Pravid- 
la neschválila.

(pokračování na str. 2)

Městská knihovna v Jindřichově Hradci letos slaví 
125 let své existence

V neděli 8. října 2017 pořádá místní spolek 
ZIKARON ve  spolupráci s  kavárnou FotoCafé 
a za finanční podpory města Jindřichův Hra-
dec připomenutí židovského svátku Sukot. 
Nejtypičtějším znakem svátku Sukot jsou be-
zesporu suky, doslova „stany“ nebo příbytky, 
přístřešky, ve kterých jsou židé povinni přebý-
vat po celou dobu svátku. Suka musí splňovat 
některé základní parametry (musí mít alespoň 
tři stěny a skrze její střechu by měly být vidět 
hvězdy nebo nebe). Věřící židé v suce skuteč-
ně přebývají (tzn. jedí a spí) po celou dobu tr-
vání svátku. Suka by měla být vyzdobená, ob-
líbená je tématika sedmi druhů plodin, jimiž 
oplývá země izraelská.
Slavnost pro děti i dospělé bude v Jindřicho-
vě Hradci zahájena ve 14.00 hodin v prosto-
rách kavárny FotoCafé a  přilehlé zahrady. 

Těšit se můžete na  ochutnávku typických jí-
del, přiblížení oslav svátku v  současné době 
i na stavění a zdobení provizorního přístřešku 
– suky. Za spolek ZIKARON srdečně zve

Marta Leblová
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 �Městská knihovna v Jindřichově Hradci letos slaví 125 let své existence 
(pokračování ze str. 1)

Jindřichohradečtí se však myšlenky na  veřej-
nou knihovnu nevzdali a v úsilí vytrvali. Veřej-
ná knihovna nakonec vznikla v roce 1892, jejím 
zřizovatelem se stalo město Jindřichův Hradec. 
V  jeho čele stál osvícený starosta JUDr. Václav 
Naxera, který se velmi zasloužil o rozkvět Jindři-
chova Hradce. „Za jeho starostování byly posta-
veny nové školní budovy, nemocnice, chorobin-
ce, hospodářská škola, městská radnice, dělnické 
domy a kasárny, upraveny budovy pro sirotčinec 
a muzeum. Z věcí samosprávních zaslouží zmín-
ky alespoň opatření vodovodu, osvětlení města, 
železniční a silniční dopravy, zřizování sadů atd.“ 
(Běhalová, Š.: Nezapomenutelné osobnosti 
v historii města Jindřichův Hradec, 2015.) V Jin-
dřichově Hradci tehdy působilo několik spol-
kových knihoven, školních knihoven a čítáren. 

Do půjčoven spolků měli přístup pouze členo-
vé spolků, do školních knihoven pouze studen-
ti a pedagogové. V čítárnách byly výpůjčky zpo-
platněny. Z těchto peněz byly hrazeny náklady 
na  pořizování nových čísel novin a  časopisů. 
Jednou z největších čítáren v Jindřichově Hrad-
ci byla Čítárna a půjčovna knih Aloise Landfra-
se, která v roce 1872 obsahovala 4 366 svazků. 
Široká veřejnost měla z finančních a společen-
ských důvodů přístup k  literatuře velmi ome-
zený. Tyto překážky byly po  otevření veřejné 
knihovny odstraněny, neboť knihovna byla pří-
stupná všem a zdarma.
Obecní knihovna v  Jindřichově Hradci byla 
otevřena dne 16. 6. 1892. Díky darům a  pod-
poře jindřichohradeckých spolků a  význam-
ných osobností politického i  společenského 

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
ŘÍJEN – měsíc polévek 
Polévka byla, jest a bude grunt. Dříve se i v zá-
možnějších rodinách jedlo poměrně skromně; 
opulentní hody a přejídání patřily ke slavnost-
ním příležitostem. Polévka patřila do  jídelníč-
ku všech jindřichohradeckých kuchyní; kaž-
dodenně se vařily polévky vodové, zapražené, 
česnekové, chlebové, mléčné, luštěninové, 
houbové a kyselo. Bývaly velmi vydatné a vždy 
se jedly s chlebem. Na jaře se do nich přidáva-
ly sekané mladé kopřivy, spařený a nadrobno 
nasekaný řebříček nebo fialkové lístky a divo-
ký kmín. Ovocné polévky byly populární ještě 
do 17. století, pak už se příliš nevařily. Kuriozi-
tou jistě byly polévky alkoholové – z piva, vína 
nebo kořalky. 
JINDŘICHOHRADECKÁ ZELNICE 
OD PANÍ IVANY
200 g kyselého zelí, 1 cibule, brambory, 0,2 l kyse-
lé smetany, 1 lžíce hladké mouky, ocet, sůl, cukr. 
Naložené a vymačkané zelí uvař ve vodě, ochuť 
kmínem, solí a cukrem. Když je zelí měkké, zahus-

tíš smetanou a  moukou. Vedle uvař oškrabané 
brambory, usmaž cibulku a rozšťouchané bram-
bory smíchej s  cibulkou. Brambory se servírují 
zvlášť a každý si přidává do své polévky. 

FRIKO
V půl litru vody vaříme 20 minut 2 cibule, česnek, 
2 bobkové listy, 20 zrníček celého pepře a stejně 
nového koření, kmín, citrónovou kůru a  špetku 
saturejky.
Nálev procedíme a  dáme do  něj vařit několik 
brambor nakrájených na  kousky. Nakonec při-

života se podařilo dát dohromady základní 
fond knihovny a  prostředky na  zprovoznění. 
Dobové noviny Ohlas od  Nežárky uvádějí, že 
ve fondu knihovny bylo tehdy 472 svazků. Více 
informací k historii Městské knihovny v Jindři-
chově Hradci lze najít v brožurce Počátky veřej-
né knihovny v Jindřichově Hradci, která je k dis-
pozici ve studovně. 
Za  125 let naše společnost prošla velkými 
změnami, hlavní poslání knihovny ale zůstá-
vá: „Veřejná knihovna je místní branou do svě-
ta vědomostí a základním předpokladem celo-
životního vzdělávání, nezávislého rozhodování 
a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských 
skupin.“ (Manifest IFLA/UNESCO o  veřejných 
knihovnách)

Olga Švecová

dáme závrtku z kyselé smetany a hladké mouky, 
sůl, pepř, případně trochu přikyselíme. Lze přidat 
ztracená vejce, která se pomocí lžíce opatrně vy-
klepnou do vařící polévky. 
CHLEBOVÁ POLÉVKA Z PIVA 
0,5 l vody, 0,5 l piva, 15 dkg chleba, 3-4 lžíce sme-
tany, 5 dkg másla, 2 žloutky, kmín, pepř, sůl. 
Do  vody a  piva přidáme chléb, máslo, sůl a  ko-
ření. Kdo má rád polévku silnější, vynechá vodu. 
Když se chléb rozvaří, polévku procedíme, před 
podáváním přidáme smetanu, ve které jsme roz-
kvedlali žloutky, dál již nevaříme, jenom případně 
prohřejeme. 
KOŘALKOVÁ POLÉVKA
V kterou denní hodinu byla povolena její kon-
zumace, není přesně známo, ale že se jedla, to 
v historických pramenech doloženo je. Její pří-
prava byla časově naprosto ideální: do talíře se 
nalila kořalka a nadrobil chléb. O době, kterou 
konzument potřeboval k vystřízlivění, historie 
nepíše.

Sabina Langerová

 � Čtvrtý ročník Her bez hranic místních částí vyhrál Horní Žďár
Hry bez hranic místních částí města Jindřichův Hradec se letos konaly již 
počtvrté. Zúčastnilo se šest smíšených pětičlenných družstev, plus náh- 
radníci. Vyhrálo družstvo domácích z  Horního Žďáru. Hry byly zahájeny 
v sobotu 9. září po druhé hodině odpolední na fotbalovém hřišti v Hor-
ním Žďáru. Místní si pro své kolegy z Děbolína, Dolního Skrýchova, Dolní 
Radouně, Radouňky a Otína připravili sedm opravdu nápaditých, hravých, 
vtipných, ale i sportovně zaměřených soutěžních disciplín. Vítězem se sta-
lo družstvo domácích, to si také převzalo putovní pohár po Dolním Skrý-
chovu. Druhá zůstala Radouňka a o další místa si musely místní části ješ-
tě zahrát doplňkovou hru. Konečné pořadí bylo nakonec následující. První 
tedy Horní Žďár, druhá Radouňka, třetí Dolní Skrýchov, čtvrtý Otín, pátá 
Dolní Radouň a šestý Děbolín. Poslední jmenovaný bude příští rok pořá-
dat páté Hry bez hranic. Pořadatelem letošního ročníku byl pod záštitou 
města Jindřichův Hradec Osadní výbor Horní Žďár a spolek Horní Žďár žije.

UDÁLOSTI Z RADNICE
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

na konci září jsme se rozloučili s letní turistickou se-
zónou, oslavili sv. Václava a lehounce na nás dýchá 
podzimní čas. V říjnu bych vás rád pozval do Mer-
tových sadů, kde 28. října v 10.00 hodin jako kaž- 
doročně proběhne pietní akce u  příležitosti výročí 
zrodu Československé republiky s  krásným baťov-
ským číslem 99. Přijďte s  námi, vojáky, veterány, 
letci a  dalšími složkami a  zájmovými skupinami, 
zavzpomínat za  zpěvu Pěveckého sboru Smetana 
na  dobu minulou. Pokud jsme u  zrodu republiky, 
nemohu si odpustit připomenout dva důležité říjno-
vé termíny a to 20. a 21. října 2017, kdy se uskuteč-
ní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Požádal bych vás, pokud vám není lho-

stejné, kam se bude ubírat naše 
země další čtyři roky, abyste 

k  volbám přišli a  svůj názor 
tak vyjádřili vhozením hla-

sovacího lístku do volební ur-
ny. Jako vždy vám přeji šťast-

nou volbu!

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Přivítání prvňáčků v Jindřichově Hradci
Vítání prvňáčků zástupci města Jindřichův Hra-
dec se stalo již tradicí. Ani letos tomu neby-
lo jinak. Na  druhé základní škole v  Janderově 
ulici, která čítá 513 žáků, přivítal prvňáčky sta-
rosta města Stanislav Mrvka společně s ředite-
lem školy Janem Javorským.  Hlavní zástupci 
města a školy nejprve pozdravili děti a rodiče 

ve  třídě 1. E třídní učitelky Hany Konhefrové, 
kterou z důvodu nemoci zastupovala paní uči-
telka Jana Kaňková.  V této třídě poprvé used-
lo do  lavic 28 dětí. Poté se přesunuli do  třídy  
1. A třídní učitelky Pavlíny Svobodové, kde po-
zdravili a přivítali 29 dětí. „Přišel jsem přivítat dě-
ti na druhé základní škole nejen z toho důvodu, 
že je zde největší počet prvňáčků, ale také proto, 
že škola slaví v letošním roce 120 let od svého za-

ložení a já si myslím, že si právě i z tohoto důvo-
du zaslouží více pozornosti,“ řekl starosta města 
Stanislav Mrvka. Oslavy výročí se uskutečnily  
22. září 2017. Škola se také může pochlubit no-
vou fasádou a  zateplenými štíty.   Prvňáčků je 
letos celkem 260. Na  ostatních školách vítali 
prvňáčky tito zástupci města:

1. ZŠ – Jaroslav Beran, radní města, 2. ZŠ – 
Ing.  Stanislav Mrvka, starosta města, 3. ZŠ 
- Ing.  Petra Blížilová, místostarostka města,  
4. ZŠ – Mgr. Vladislav Burian, radní města, 5. ZŠ 
– Ing. Karel Přibyl, tajemník MěÚ J. Hradec, 6. ZŠ 
– JUDr.  Jana Říhová, vedoucí odboru kancelá-
ře starosty. Přejeme všem prvňáčkům úspěšný 
vstup do nové životní etapy a ať se jim ve ško-
lách líbí.  � Seniorské hrátky opět  

v Jindřichově Hradci
Ve  čtvrtek 14. září 2017 se v  Kulturním do-
mě Střelnice v Jindřichově Hradci uskutečnila 
roadshow Seniorské hrátky, kterou připravil Ji-
hočeský kraj a město Jindřichův Hradec. V do-
provodném programu se senioři dozvěděli 

informace o  Senior Pointech, Senior Pasech 
a  mohli si nechat změřit tlak, cholesterol aj. 
O vystoupení se postarala ZUŠ Vítězslava No-
váka. Stejně jako v loňském roce na této akci 
zazpíval Josef Laufer.

Karolína Průšová

 � Jindřichohradecké školy a školky o prázdninách nezahálely
Ve  čtvrtek 7. září 2017 se uskutečnilo otev- 
ření některých investičních akcí, které pro-

běhly v jindřichohradeckých školkách a ško-
lách během prázdnin. Na  4. mateřské škole 
ve  Sládkově ulici mají děti na  zahradě no-

vé hřiště. Revitalizace školní zahrady stá-
la  1  041  000 Kč. Jejím projektantem byla 
Ing. Miroslava Cimburková z Bořetína a zho-
tovitelem společnost STAVISERVIS Jindřichův 
Hradec. V  1. mateřské škole Pod Kasárny 
1019 se zrekonstruovalo hygienické zařízení 
pro děti u dvou tříd. Projektantem byla spo-
lečnost JPS Jindřichův Hradec a  zhotovite-
lem společnost Jindřichohradecká staveb-
ní. Akce vyšla na  784  000 Kč. Ve 3. mateřské 
škole Vajgar 594 došlo k  opravě hygienické-
ho zařízení pro děti u  dvou tříd, které vyšlo 
na 671 000 Kč. Projektantem byla společnost 
JPS J. Hradec a zhotovitelem společnost Mouč- 
ka, Praha. Dále bylo opraveno hygienické za-
řízení pro zaměstnance za  111  000 Kč.  Pro-
jektantem byla Ing. Marie Buzková z Kunžaku 
a zhotovitelem taktéž firma Moučka. 3. základ-
ní škola v Jarošovské ulici se dočkala rekons- 
trukce elektroinstalace v  pavilonu 2. stupně.   
Rekonstrukce stála město  2  043  000 Kč. Pro-
jektantem byl Ing. Miroslav Marek z Kardašo-
vy Řečice a  zhotovitelem jindřichohradecká 
společnost Fiera. A  na  třetí základní škole si 
také kompletní rekonstrukci zasloužila školní 
kuchyně.  Její obnova stála 3 372 000 Kč. Pro-
jektantem byla společnost GRAPHIC PRO z Tá-
bora a zhotovitelem jindřichohradecká firma 
RM-BAU.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

Drahé pití - 2. září 
Kdo ví, s  jakou myšlenkou vstupoval 2. září 
do supermarketu Kaufland mladý muž, kte-
rý si v nákupním prostoru otevřel neperlivou 
láhev Dobré vody za 8,90 Kč a tu po uhašení 
žízně vrátil zpět do regálu. Poté vzal z jiného 
regálu malou čokoládu, kterou u  pokladny 
řádně zaplatil, a  protože jeho počínání ne- 
uniklo bystrému oku detektiva, zanedlouho 
se zpovídal přivolané hlídce z přestupku pro-
ti majetku, za který po vysvětlení, že čokolá-
du má pro milované děvče a na vodu mu ne-
zbyly peníze, vyfasoval pár stovek k dobru.

Sokyně v lásce
O  chlapce svých snů se utkala dvě děvča-
ta na ubytovně v Jáchymově ulici. Současná 
partnerka napadla druhou zamilovanou tak, 
že došlo k vysklení dveří na chodbě. Proto byl 
mač přesunut do  prostoru před nedalekou 
budovu Merkuru, kde „asi vítr“ zchladil vášně 
a obě dívky pokračovaly pouze v ústním ne-
vybíravém projevu. Zasahující hlídka zchladi-
la vášně docela, přítomné odeslala ke svým 
domovům s poučením, že celá věc bude nás- 
ledně došetřena a  po  opravě dveří že pad-
nou i zasloužené odměny.

Namísto telefonu úprava kštice - 8. září
Hlídka městské policie vyjížděla na sídl. Vaj-
gar, kde jedna kamarádka navštívila druhou, 
a to za účelem navrácení mobilního telefo-
nu. Jelikož se dámy nedokázaly dohodnout 
na  tom, které z  nich vlastně telefon patří 
a jak k němu vůbec přišly, přerostla návště-
va v  kadeřnickou show. Předtím však dos- 
tala návštěvnice pár facek a  až poté došlo 
na úpravu účesu. Kamarádka jí drapla za vla-
sy a  bez zaváhání začala stříhat. Počínání 
běsné kadeřnice zastavila až sousedka, která 
přivolala hlídku.                 (pokračování na str. 5)

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Obnova božích muk v místní části Buk 
u Jindřichova Hradce, parc.č. 1,  
k.ú. Buk u Jindřichova Hradce
Na konci srpna byla dokončena obnova bo-
žích muk v  místní části Buk u  Jindřichova 
Hradce. V rámci uvedeného projektu došlo 
k otlučení zvětralé omítky, k oškrábání stá-

vajícího vápenného nátěru a  k  odstranění 
střešní krytiny včetně hřebenáčů. Otluče-
né plochy byly posléze vyspraveny vápen-
nou omítkou. Celý povrch božích muk byl 
nově naštukován a opatřen vápenným ná-
těrem. Do maltového lože byla osazena no-
vá pálená režná krytina z bobrovek včetně 
hřebenáčů. Křížek ve hřebeni byl zbaven rzi 
a  opatřen novým nátěrem. Plocha kolem 
božích muk v  šířce 30 cm byla vydlážděna 
kamennou dlažbou.

Vladimír Krampera

 �ODBOR ROZVOJE

Blanka Slavíková
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POLICIE ČR  

Dopravní policisté a tisková mluvčí z Územ-
ního odboru policie J. Hradec se společně 
s  krajským koordinátorem BESIP Václavem 
Kovářem zapojili v  průběhu letních prázd-
nin do celorepublikového dopravně - bez-
pečnostního projektu, který je zaměřen 
i na děti, jež tvoří často osádku motorových 
vozidel. Zejména dětem, ale i  rodičům by-

Prázdninová opatření v dopravě s kvízy pro děti
ly při silniční kontrole rozdávány dětské 
kvízy s populárními kresbami poldíků, Bar-
bie a Hot Wheels. Tyto kvízy, které se týkají 
bezpečnosti silničního provozu, mají moti-
vovat děti ke kladení otázek rodičům, pra-
rodičům, ale i  sourozencům během jízdy 
a společně si tak přiměřeně dětskému věku 
popovídat nejen o bezpečnosti ve vozidle, 

ale i o tom, jak se v silničním provozu správ-
ně chovat.
Kvízy mohly děti získat během celých let-
ních prázdnin od  dopravních policistů. Cí-
lem těchto preventivních aktivit v dopravě 
je zvýšit znalosti i těch nejmenších o zása-
dách bezpečnosti v silničním provozu.

ZEBRA se za tebe nerozhlédne
Policisté na jihu Čech připomínali od 1. zá-
ří chodcům, jak správně přecházet vozovku. 
Na Jindřichohradecku se dopravní policisté 
i  policisté z  obvodních oddělení cíleně za-
měřili na přechody pro chodce. V rámci ce-
lorepublikové dopravní akce „Zebra se za te-
be nerozhlédne“ zvýšili dohled nejen nad 
dětmi, které přes frekventované komunika-
ce přicházejí do škol, ale i nad všemi dospě-
lými. Cílem akce je připomenout chodcům, 
ale i řidičům pravidla bezpečnosti silničního 
provozu v  této oblasti. Na  vybraných ško-
lách pak policisté se žáky na toto téma po-
besedovali. Vedle bezpečnosti na  přecho-
dech se zaměřili i  na  problematiku jízdy 
na kolech. S dětmi dopravní policisté prově-
řili jejich znalost dopravních značek, řešení 

dopravních situací a znalost základních pra-
videl silničního provozu.
V  Jindřichově Hradci proběhla akce 8. zá-
ří 2017 od 7.00 do 8.00 hodin na křižovatce 
U Trojice. Preventivní akce se zúčastnili do-
pravní policisté společně s  tiskovou mluv-
čí por.  Hanou Millerovou, všichni společně 
navštívili i prvňáčky na 3. ZŠ v J. Hradci, kde 
s nimi nejen na téma bezpečného přechá-
zení přechodů pro chodce pobesedovali.
Preventivní akce Zebra je zaměřena na kon-
trolu dodržování pravidel pro přecházení 
pozemních komunikací, na  odbourání mý-
tu o absolutní přednosti chodců na přecho-
dech pro chodce. Slogan „Zebra se za tebe 
nerozhlédne“  má připomenout, že vstu-
pem na silnici bez rozhlédnutí člověk risku-
je vlastní život. 

Prevence: 
Příčinou mnoha tragických nehod je také ne-
dostatečná viditelnost chodců. Viditelnost 
lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplň-
ky z reflexních materiálů, které odrážejí dopa-
dající světlo až na vzdálenost 200 metrů.

Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
1. používejte reflexní a fluorescenční mate-

riály a  kombinujte je, abyste byli dobře 
vidět za světla i za tmy

2. reflexní předměty umístěte nejlépe na 
konci rukávů, blízko kolenům a do úrovně 
pasu (cyklisté také na přilbu a kolo)

3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny 
a doplňky opatřené reflexními a fluores-
cenčními bezpečnostními prvky

Hana Millerová

(dokončení ze str. 4)
Pomlácená a ostříhaná dívčina byla strážní-
ky převezena k  lékařskému ošetření a celá 
věc je nadále v šetření.
Rodačka - 11. září 
Z  Ústí nad Labem zavítala jindřichohra-
decká rodačka do  Lidlu, kde neunikla po-
zornosti ostrahy, když pronesla pokladním 
prostorem v  batohu ukrytá dvě balení se-
kané po  30 Kč. Jako důvod svého počíná-
ní přivolaným strážníkům uvedla, že nemá 
žádné peníze. Tak si místo sekačky odnesla 
několik stokorun. Ne však v  hotovosti, ný-
brž na bločku.
Stejná slečna, ve společnosti druhé, za řevu 
a  v  nekontrolovatelném afektu vtrhla den 
poté do  Světa kabelek v  Jarošovské ulici. 
Krom toho, že se obě mezi sebou rvaly, vy-

házely ještě z regálu slušnou hromadu zbo-
ží. Přivolaní strážníci nejprve slovně, potom 
pokutami zchladili obě horké hlavy za přes- 
tupky proti veřejnému pořádku a  obě dě-
vy mdlého rozumu z  prodejny vykázali. 
Ke škodě na zboží naštěstí nedošlo.
Výjimečná odměna - 14. září
Otevřená garáž u  domu v  Röschově ulici 
neunikla ve  tři hodiny ráno hlídce strážní-
ků. Ti probudili majitelku, která obhlédla, 
zda uvnitř nic nechybí, garáž uzavřela a rá-
no putovalo do e-mailu městské policie pí-
semné poděkování.
Nehynoucí láska - 13. září
Gentleman (26 let) navštívil o čtyři roky starší 
ženu večer v Panské ulici, ač ta se s ním před 
dvěma roky rozešla. Nejprve jí chytil pod kr-
kem a zatlačil do vchodových dveří. Když se 

mu vymanila, „láskyplné objetí“ zopakoval 
a snažil se o vroucný polibek. Zřejmě z důvo-
du, že nebyla jeho vášeň opětována, zahrozi-
la ve vzduchu jeho pěst, což uvedla svědkyně 
události. Po zklidnění situace byl hrdina hlíd-
kou z místa vykázán s vysvětlením, že přes- 
tupek proti občanskému soužití s ním bude 
dořešen v následujících dnech. Toto však roz-
touženého borce nijak nerozházelo a za dvě 
hodiny se na místo vrátil. Když se tři nájemni-
ce šly podívat, kdo že se to dobývá do domu, 
své extempore zopakoval s  takovým důra-
zem, že na místě kromě strážníků zasahova-
ly dvě hlídky státní policie a  osádka rychlé 
záchranné služby. Silák skončil v  poutech 
a na oddělení policie pro podezření z  trest-
ného činu, ženy pak v péči lékařů.

Petr Čermák 
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 8. 2017 do 12. 9. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

František MICHAL, Kardašova Řečice 4. 12. 1942 12. 8. 2017
Jaromír MEDEK, Lodhéřov 27. 8. 1951 14. 8. 2017
Karel TRNAVSKÝ, Jindřichův Hradec   5. 4. 1934 18. 8. 2017
Jiřina KUČÍRKOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 5. 1927 18. 8. 2017
Jiří WAGNER, Jindřichův Hradec   3. 4. 1948 18. 8. 2017
Jan PETRÁŠEK, Jindřichův Hradec 1. 7. 1933 20. 8. 2017
Marie ZÁVODSKÁ, Otín 10. 2. 1927 20. 8. 2017
Jiřina HEŘMANOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 6. 1930 20. 8. 2017
Marie PLIČKOVÁ, Kardašova Řečice 30. 8. 1940 23. 8. 2017
Jarmila BUŠTOVÁ, Františkov 4. 2. 1933 24. 8. 2017
Břetislav FICAL, Chlum u Třeboně 31. 12. 1931 26. 8. 2017
Oldřich ABRAHAM, Jindřichův Hradec 20. 11. 1929 27. 8. 2017
Ing. Luboš POUZAR, Číměř 17. 7. 1952 27. 8. 2017
Stanislav KŘÍŽ, Chlum u Třeboně 16. 11. 1952 29. 8. 2017
Jiří NĚMEC, Jindřichův Hradec 5. 6. 1939 30. 8. 2017

Vlastimil KALKUS, Jindřichův Hradec 30. 11. 1936 31. 8. 2017
Karel VILÍMEK, Jindřichův Hradec 19. 10. 1928 31. 8. 2017
Jaroslav TESAŘ, Staňkov 8. 7. 1955 31. 8. 2017
Karel PEROUTKA, Deštná 6. 1. 1928 31. 8. 2017
Josef KRUNTORÁD, Jindřichův Hradec 7. 3. 1930 1. 9. 2017
Pavel AUJEZDSKÝ, Jindřichův Hradec 9. 8. 1945 1. 9. 2017
Jaromíra ŠETELÍKOVÁ, Otín 3. 9. 1926 2. 9. 2017
Vlasta PICKOVÁ, Dolní Žďár 19. 7. 1933 4. 9. 2017
Marie NAVAROVÁ, Buk 15. 7. 1919 7. 9. 2017
Jiřina MOUDRÁ, Otín 16. 4. 1931 8. 9. 2017
Anděla KUDRNOVÁ, Kunžak 14. 9. 1936 8. 9. 2017
Pavel WAGNER, Jindřichův Hradec 21. 4. 1950 8. 9. 2017
František KOCOUREK, Buk 27. 5. 1943 11. 9. 2017
Pavel HRUBÝ, Dolní Radouň 29. 6. 1948 11. 9. 2017
Zdeňka VICHROVÁ, Jindřichův Hradec 12. 12. 1932 12. 9. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

 � Přivítali jsme nové občánky
Přivítali jsme nové občánky
V pátek 8. září 2017 se uskutečnilo vítání občánků místostarostou města Bohumilem Komínkem v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazo-
vých médií. Přivítány byly tyto děti: Pavel Klíma, Adam Duben, Adam Hrbek, Marie Kulišová, Ondřej Mácha, Tereza Šteflová, Eliška Štědronská, Eliáš 
Němec, Amy Plucarová, Tomáš Veselý, Klaudie Vopatová a Jan Dvořák.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V pátek 22. září 2017 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo další vítání občánků, tentokrát místostarostkou 
města Petrou Blížilovou. Přivítány byly tyto děti: Laura Havlíková, Maxmilián Hájek, Lada Hřavová, Denisa Hulíková, Mia Jannová, Maxim Kolář, Ane-
ta Korandová, Eliška Korandová, Karolína Svobodová, Ema Škardová, Lucie Kršková, Lucie Kubíčková a Agáta Marková.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník
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zámecký podařilo se u  zem. kon-
servatorátu zachrániti pro jeho krá-
su a vzácného světce Erazima velmi 

zdařile provedeného. Sňaté zvony 
fotografoval p. Em. Gantner. Musejní 
jest odlit. Sbírka odlitků znamenitěj-
ších zvonův okresu zdejšího v  mu-
seu uložena a srovnána. J. N. (Josef 
Novák, pozn. aut.)
Krádeže zelí a brambor
Noční hlídky v  polích omezily více 
velice časté krádeže, ale přeci krade 
se dosud stále. Tak v minulém měsí-
ci bylo ukradeno z pole s. M. Jano-
vé náležejícího 77 hlávek zelí a 5 q 
brambor, čímž způsobena majitelce 
škoda na 200 K.
Jménem Jeho Veličenstva Císaře!
C. k. okresní soud v Jindř. Hradci jed-
nal dnes za  přítomnosti funkcioná-
ře stát. zástup. Jana Koudy, obžalo-
vaného Leopolda Janů, o obžalobě, 
kterou veřejný žalobce proti Leop. 
Janů pro přestupek zdražování 
vznesl a uznal k návrhu žalobce, aby 
obžalovaný byl potrestán právem. 
Leopold Janů, 51 letý ženatý ovoc-
nář v Jindř. Hradci, je vinen přestup-
kem zdražování, kterého se dopus-
til tím, že dne 2. srpna 1917 v Jindř. 
Hradci u využitkování mimořádných 
poměrů způsobených stavem vá-
lečným, žádal za předměty nezbyt-
né potřeby zřejmě přemrštěnou ce-
nu, a  to za  1 kg hrušek muškatelek  
2 koruny, a odsuzuje se za to k po-
kutě v obnosu 100 K, v případě ne-
dobytnosti do  vězení na  3 dny. 
Ve  smyslu cís. nař. bude uveřejněn 
rozsudek jednou v  časopise Ohlas 
od Nežárky na útraty obžalovaného. 
19. října 1917
Včera zemřel zde po dlouhé nemo-
ci pan Jaroslav Šmika, syn známé-
ho majitele plzeňské pivnice pana  
J. Šmiky, v krásném věku 30 let. Pohřeb 
koná se zítra na hřbitově sv. Trojice.
------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální ti-
tuly můžete studovat v  knihovně jin-
dřichohradeckého muzea, která sídlí 
v budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu 
od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

v  Táboře. Zesnulý byl velice podni-
kavým, odhodlaným obchodníkem 
a jeho závod požíval zvučného jména 

i  za  hranicemi. Společníkem byl pan 
Jánský milým a  tělocvičná Jednota 
tamní a celá župa Žižkova ztrácí v něm 
činovníka nad jiné vynikajícího.
Veliký koncert Em. Buriana, oper-
ního pěvce Národního divadla 
a  Dr.  Václ. Štěpána, skladatele 
a virtuosa na klavír
pořádá krajinský akademický spolek 
Štítný dne 25. října 1917 v Jindřicho-
vě Hradci. Jména známých našich 
umělců zaručují umělecký požitek 
i doufá spolek, že ct. obecenstvo vyj- 
de vstříc pořadatelstvu tohoto kon-
certu.
Uprchlíci 
počtem 27, kteří po delší čas zdržo-
vali se v  obci Ratiboři, opustili dne 
10. t. m. osadu tu a  bodří občané 
tamní rádi jim přáli šťastnou cestu. 
Mnohé zde po  uprchlících zůstavší 
zajistí jim dlouholetou vzpomínku. 

Další rekvisice zvonů
Dne 9. října byly sňaty a dne 10. od-
vezeny tyto zvony jindřichohradecké:
Z  věže proboštského kostela dosa-
vadní umíráček, jenž býval ve vížce 
musejní a  kdysi svolával studenty 
do školy. R. 1814 byl přelit od J. Vojt. 
Pernera v Budějovicích. Z kostela sv. 
Jakuba zvon větší se znaky hr. Evže-
na Černína a choti jeho Terezie roz. 
hr. Rosenberg Orsiniové, r. 1868 ulitý 
od A. Pernera v Budějovicích. Od sv. 
Trojice sv. Josef, který do  nedávna 
byl na  kostele františkánském, pře-
litý r. 1859 od Pernera budějovické-
ho. Na  jeho místo bude přenesen 
Salvator z  věže proboštské, který 
do  nedávna zazníval z  vížky kaple 
mikulášské. Pochází z  r. 1598. Zvon 

5. října 1917
První veřejné cvičení sokolské
od  vypuknutí války světové ko-
nati se bude v  neděli dne 14. října 
1917 v zahradě p. Ecka. Sokolíci naši 
po dlouhé, hroznými událostmi svě-
tovými vynucené přestávce, poprvé 
zase předstoupí před veřejnost, aby 
ukázali, že nezaháleli, že přes nejtěž-

ší nepřízeň poměrů věrně plnili svůj 
úkol, vychovávati svému národu do-
rost zdravý, silný, uvědomělý a ukáz-
něný. Těžce prořídly řady jejich, tak 
mnohý borec schází v  jich četách, 
a  přece troufají si nejen vystoupiti 
veřejným cvičením, nýbrž dokonce 
i soutěží závodovou. Vystoupení to, 
jsouc samo již prvotřídním národ-
ním svátkem pro město naše, ježto 
manifestuje nezlomnou vůli k  sil-
nému a  plnému životu, zvýšeného 
významu nabude zájezdem hostí 
z měst a míst z blízkého i dalekého 
okolí.
12. října 1917
Den válečných hrobů
Přípravy pro tuto velkolepou akci pie- 
ty a vděčnosti pro naše padlé hrdi-
ny, jímž nutno zajistiti všeobecný-
mi obětmi na  věčné časy důstojné 
hrobky, jsou v plném proudu a sbír-
ka, jež se bude konati v  celém Ra-
kousku od 31. října do 2. listopadu, 
slibuje krásný výsledek láskyplného 
činu, těšícího se z čestné záštity císa-
řovy. Má se bezpečně za to, že úro-
ky fondu, jenž má býti opatřen vše-
obecnou obětavostí, umožní trvalé 
udržování válečných hrobů.

Ema Destinová
Čestný člen Národního divadla ne-
může vystoupiti ani v  letošní pod-
zimní sezóně v  Praze. Národní 
divadlo pozvalo ji sice k řadě pohos-
tinských her, ale sl.  Destinová byla 
nucena odřeknouti, neboť vázána 
jest po té stránce dosavadní americ-
kou smlouvou. 

Zprávy domácí a z venkova
Obdrželi jsme z  Debrecína zprávu, 
že v tamní městské nemocnici zem- 
řela náhle dne 4. října paní Růžena 
Zemanová, choť všude oblíbeného 
kapelníka našeho domácího pluku 

p. Jana Zemana, nyní v poli meška-
jícího. Tělesná schránka zesnulé, zde 
vážené paní, která delší dobu byla 
nucena vyhledávati pomoci lékař-
ské, byla uložena v neděli dopoled-
ne na římsko-katolický hřbitov v De-
brecíně. 
Dne 4. t. m. podlehl v mužném věku 
38 let srdeční vadě nakladatel učeb-
ních pomůcek pan Bohumil Jánský 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Podzimní sentimentální nálada zavládla v říjnu roku 1917 i v Jindřichově Hradci. Radost nepřinášely ani události běžné-
ho života, které ve víru válečného dění získávaly zcela nové souvislosti. Běžné byly krádeže zelí a brambor, i když se jejich 
množství zmírnilo vzhledem k všeobecné ostražitosti povzbuzené krádežemi v předchozích válečných letech. Exemplární 
potrestání u soudu dostal obchodník Leopold Janů, který o jindřichohradecké Porcinkuli prodával předražené hrušky. Sou-

částí vysokého trestu byla i povinnost nechat otisknout rozsudek na vlastní náklady v Ohlase od Nežárky. Došlo též k další rekvizici zvonů. A tak se místní mohli 
těšit jen z veřejného cvičení a závodů Sokola, které bylo od začátku války uspořádáno poprvé a také z koncertu operního pěvce Národního divadla E. Buriana.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

permarketů, hypermarketů, megamarke-
tů a  gigamarketů. V  parodii jednoho herce, 
vytvořené v  režijní spolupráci s  Adamem 
Steinbauerem, ukáže konzumní společnost 
v reálném i absurdním světle, a to prostřed-
nictvím světa obchodu, bez jehož každo-
denní návštěvy si mnozí z  nás už život ani 
neumějí představit.
Termín představení: čtvrtek 19.10. ve 20.00  ho- 
din. Objednávky vstupenek předem! Vstupné 
100 Kč.

Roman Pišný

 � V Sedle budou mít nabitý divadelní podzim
Malebná vesnička Sedlo u  Nové Bystřice je 
místem, kde se pořád něco děje. Kupříkladu 
letos na  podzim bude patřit divadlu, v  sále 
místní hospody se totiž uskuteční pět vese-
lých představení.
Kontrola ve městě Kocourově
Hnedle čtyřikrát se prezentuje domácí SOS – Se-
delský Ochotnický Spolek s  komedií Kontrola 
ve  městě Kocourově. Hra českého autora Jiřího  
M. Šimka je nadčasová, řeší věčné téma neřesti, 
korupce, podlézavosti. V mnohém připomíná sa-
tiru Revizor ruského dramatika Nikolaje V. Gogola.

Termíny představení: pátek 13.10., sobota 
14.10., pátek 27.10. a pátek 3.11. (derniéra). 
Začátek je pokaždé ve 20.00 hodin. Pořada-
telé upozorňují, že kapacita sálu je omezená, 
proto je nutná rezervace míst. Lze ji uskutečnit 
formou SMS (737 215 009) nebo elektronicky 
(sos@sedlo.eu). Vstupné dobrovolné!

Pri kase
Jenom jedinkrát rozesměje Sedlo slovens- 
ký komik Pavol Seriš, jenž se představí v po-
hybové stand-up komedii z  prostředí su-

 �V říjnu čeká městskou knihovnu oslava 125. narozenin, projekt Týden knihoven a další akce
Městská knihovna Jindřichův Hradec si v letoš-
ním roce připomíná výročí 125 let od svého 
vzniku. V  rámci oslav jsme připravili pro naše 
čtenáře a návštěvníky v průběhu podzimu ně-
kolik zajímavých projektů. Pásmo přednášek 
Podzimní mini-univerzita aneb z jižních Čech 
až na  konec světa nabídne vedle oblíbených 
cestopisů z naší domoviny i návštěvu cizích kra-
jů, setkání se spisovatelkou Terezou Boučkovou, 
Davidem J. Žákem apod. Nabídku služeb čte-
nářům rozšíří nový návratový box na  knihy, 
který bude umístěn před vchodem knihovny 
a umožní vrátit půjčené knihy kdykoliv i mimo 
otevírací dobu. Nově budou k dispozici výpůjč-
ky elektronických knih (tzv. „E-knihy“), které 
lze využít např. není-li kniha dostupná v  tiště-
né podobě, při cestování apod. Vyhlásili jsme 

také literárně výtvarnou soutěž pro děti a mlá-
dež Jak bude vypadat knihovna za  125 let?, 
jejíž vyhodnocení proběhne na konci listopadu. 
Pro naše čtenáře připravujeme také nový mo-
derní web knihovny.
Týden knihoven (21. ročník) je celostátní ak-
ce vyhlašovaná SKIPem na  podporu a  propa-
gaci knihoven a  zvýšení zájmu o  čtení a  dě-
ní v knihovnách. V průběhu Týdne knihoven  
2. - 8. 10. a následně v měsíci říjnu nabídneme: 
• 2. 10. na pobočce Vajgar a 3.10. na centrálním 

pracovišti hravá odpoledne pro děti   
• 5. 10. autorské čtení Davida J. Žáka: Návrat 

krále Šumavy
• 12. 10. besedu Rostislava Gregora: Balká-

nem na kole 
• 18. 10. cestopis o národních parcích Patago-

nie s Bobem Stupkou
• 24. 10. autorské čtení spisovatelky Terezy 

Boučkové (Indiánský běh, Křepelice, Rok ko-
houta aj.)

• školení Internet pro seniory
• pro nové zájemce kurzy trénování paměti
• registraci zdarma novým čtenářům (2. - 8. 10.)
• oblíbený prodej vyřazených knih
• výstavy Lesy a příroda kolem nás, práce z vý-

tvarného ateliéru TVOR či díla Lenky Vytis-
kové Fantazie myšlenek a ptáci 

Informace o  akcích naleznete na  letáčcích, 
v knihovně a na našem webu: www.knihjh.cz. 
Děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Dosbaba

 � V Rytířském sále jindřichohradeckého zámku se bude tančit
Na Podzimní taneční koncert se můžete vydat 
v neděli 22. října od 19.00 hodin do Rytířské-
ho sálu Státního hradu a zámku v Jindřichově 
Hradci. Jak už název napovídá, nebude se hrát je-
nom k poslechu, ale i k tanci. Každý má možnost 
si vybrat, zda chce pouze poslouchat, nebo před 
začátkem plesové sezóny provětrat své taneční 
boty. Pod taktovkou Radka Šalši zazní skladby ta-
kových autorů, jakými jsou G. Gershwin, K. Hašler, 
J. Vejvoda, J. Strauss, J. Ježek a mnoho dalších. Po-
kud zadáte na internetu heslo taneční hudba, ob-
jeví se vám definice, že je to takový typ hudby, 

který je určený především pro tancování. Dozvíte 
se, že to může být malý kus sonáty, nebo i něco 
většího. Obecně se potom dá taneční hudba roz-
dělit na živou taneční hudbu a nahranou taneč-
ní hudbu.
Vzhledem k tomu, že bychom rádi, abyste přišli 
na taneční večer JHSO, je každému hned jasné, 
že se nebude jednat o  nahranou hudbu. Před-
staví se také tanečníci z pelhřimovského taneč-
ního klubu PeTanK, kteří nám ve svých ukázkách 
osvěží taneční kroky některých tanců. Ochuzeni 
nebudete ani o zpěv, protože s námi vystoupí vý-

borní zpěváci Josefina Žampová a Martin Růžič-
ka. Na klavír zahraje skvělý klavírista Josef Filip.
Doufám, že ani vy nezůstanete pouze pasivními 
diváky, ale že se aktivně zúčastníte tohoto večera 
a využijete tak svých tanečních dovedností. Ob-
čerstvení pro znavené tanečníky i  netanečníky 
zajistí Soukromá střední škola obchodu, služeb 
a provozu hotelů.
Srdečně zvu všechny posluchače na tento kon-
cert. Předprodej vstupenek začne 9. října v pro-
dejně Bylinek Zuzany Kořínkové na náměstí Míru.

Ludmila Plachá

Během celého programu bude zajištěno 
drobné občerstvení, hudba a pestrý dopro-
vodný program. Vstupné je dobrovolné. Ne-
bojte se a pojďte si s námi užít Halloween. 
Bližší informace naleznete na webových 
stránkách fakulty: https://www.fm.vse.cz/. Ak-
ce je určena pro každého! Těšíme se na vás!
Pozor!!! Čas začátku akce může být pozmě-
něn.

Denisa Pernicová

 � Chcete se stát součástí kouzla amerického svátku Halloween?
Přijďte na Fakultu managementu VŠE v úte-
rý 31. října v 16.30 hodin. Vyřežte si co nejdě-
sivější dýni, pobavte se s kamarády a vyhrajte 
jednu z cen! Na své si přijdou nejen studenti 
a rodiče, ale především děti. Ty mohou získat 
několik cen, ať už za nejlepší Halloween kos-
tým, soutěže, či nejkreativnější dýni. 
Jediné, co potřebujete, jsou pomůcky na vyře-
závání (nůž, lžíce a podobně) a pekelně dob-
rou náladu. 
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říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100.
Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjis-
tit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posád-
ka ve  vagonu, který je označený jako Plukovní 
prodejna, dokáže hledat konkrétní osoby v da-
tabázi, kterou se i  díky návštěvníkům daří do-
plňovat o  fotografie, dokumenty, vzpomínky 

i  hmotné předměty z  pozůstalostí. Od  výjezdu 
Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit 
na 3 000 karet legionářů. 
Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdar-
ma každý všední den od  8.00 do  16.00 ho-
din a  o  víkendech od  9.00 do  16.00 hodin. 
Komentované prohlídky s  průvodcem pro 
veřejnost bez objednávky začínají každý den 
od 14.00 hodin a opakují se v pravidelných ho-
dinových intervalech.
Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruo-
vány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím 

 � Jižními Čechami bude brouzdat Legiovlak
Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích se 
vrací ze své dvouměsíční cesty po  Slovensku 
zpátky domů, aby na  konci října a  v  listopadu 
navštívil jižní Čechy. Ve stanici Jindřichův Hra-
dec bude od 24. do 29. října a v Táboře od 31. 
října do 5. listopadu, pak zamíří na Šumavu. Ex-
pozice složená ze 13 historických vagonů bude 
přístupná zdarma. Legiovlak, projekt Českoslo-
venské obce legionářské, připomíná 100. výro-
čí boje československých legií za  samostatný 
stát. Souprava historických vagonů, která vznik-
la za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha 
dalších institucí, projede do roku 2020 celou Čes-
kou republiku a Slovensko. V současnosti se Le-
giovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, 
jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravova-
ly napříč Ruskem po  Transsibiřské magistrále 
v letech 1918–1920. Průjezd kolem světa domů 
do Československa si legionáři často museli vy-
nutit tvrdým bojem s bolševiky a vlastní krví. Je-
ho návštěva Jihočeského kraje proběhne v  ná-
sledujících železničních stanicích:
Jindřichův Hradec 24. – 29. 10. 2017
Tábor 31. 10. – 5. 11. 2017
Prachatice 7. – 10. 11. 2017
Český Krumlov 11. – 19. 11. 2017
Vimperk 21. – 26. 11. 2017

Legiovlak představuje naši vojenskou historii ne-
jen široké veřejnosti, ale zaměřuje se především 
na školní mládež, které je sto let stará historie po-
někud vzdálená. Proto jsou připraveny skupino-
vé prohlídky, na které se lze dopředu objednat 
prostřednictvím formuláře na  webu www.legi-
ovlak.cz (nebo na  e-mailu skoly@legiovlak.cz) 
a domluvit si přesný čas. „Letos jsme si připomněli 
100 let od významné bitvy u Zborova a na 99. vý-
ročí vzniku republiky budeme v Jindřichově Hradci, 
návštěva Legiovlaku je skvělou příležitostí, jak si ty-
to události připomenout a dozvědět se něco více“, 

a návštěvníkům co nejvíce přiblížily podrobnosti 
z legionářského života a jejich boje. Soupravy le-
gionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích 
a legionáři se museli postarat o vše sami, a ješ-
tě v pohybu. Běžný příbytek vojáků představu-
je tzv. těpluška až pro 30 mužů, oproti tomu dů-
stojníci měli k dispozici luxusní salonní vozy. Dále 

si návštěvníci mohou prohlédnout další vagony 
ze života legionářů, například vůz polní pošty, 
nejspolehlivější prostředek komunikace na  ce-
lé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, kovářský vagon 
s obráběcí dílnou či krejčovský vůz. Způsob bo-
je legionářů pak přiblíží improvizovaný obrně-
ný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a ku-
lomety, štábní vagon pro plánování operací, či 
plošinové vozy s  materiálem včetně obrněné-
ho automobilu Austin. Další informace najdete 
na webu: www.legiovlak.cz.

Miloš Borovička

 �Opera Aida aneb tragédie velké lásky
26. srpna letošního roku se uskutečnilo před-
stavení opery Aida od  známého italského 
skladatele Giuseppe Verdiho na třetím nádvo-
ří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hrad-
ci. Bylo to již čtrnácté představení v  těchto 
krásných prostorách. Operu uvedlo divadlo  
J. K. Tyla v Plzni a byla zpívána v italštině. Auto-
rovi byl v roce 1869 nabídnut za operu egypt-
ským Ismailem Pašou vysoký honorář, údaj-
ně nejvyšší v operní historii. Děj se odehrává 
v exotickém prostředí Egypta na březích po-
svátné řeky Nilu, kde vládne bohyně Isis a vy-
práví příběh o lásce dvou mladých lidí, kterým 
brání znepřátelené rody, láska k  vlasti a  rov-
něž náklonnost kruté soupeřky, mocné prin-
cezny egyptské Amneris. 
Vojevůdce egyptské armády Radames tajně 
usiluje o  otrokyni egyptské princezny Aidu, 
avšak po jeho lásce touží i samotná princezna, 
která dává Aidě najevo, že je pouhou otrokyní 
i přesto, že je její otec králem poraženého sou-
sedního státu. 

Když bitva mezi oběma znepřátelenými stá-
ty pokračuje, Aida vymyslí lest na  Radamese 
a vyzví na něm v jeho náručí, kudy potáhnou 
egyptská vojska do její země. Zradu vyslechne 

i její otec a nabízí jí společný útěk z egyptské-
ho zajetí. Vojevůdce Radames je však za zradu 
odsouzen k  nejvyššímu trestu, a  to pohřbení 
zaživa. Radames stále Aidu miluje a nechce už 
bez její lásky dál žít. Aidin otec je na útěku zabit 
a nešťastná Aida se vrací za Radamesem a při-
chází do hrobky, aby s ním společně zemřela. 

Oba milenci se loučí se životem a Radames Ai-
dě vyznává svou velkou lásku. V  chrámu nad 
hrobkou, již smířená s osudem, se modlí prin-
cezna Amneris a prosí bohy o mír v duši své-
ho vyvoleného, který jí nebyl souzen. Nebesa 
se otevírají, mizí již údolí nářků a všichni zpívají 
smuteční píseň. Usmířená bohyně Isis oba mi-
lence posílá za paprskem věčného dne v kraji-
ně mocné smrti.
Celá opera byla sehrána v krásných kulisách jin-
dřichohradeckého zámku. Sbor a  baletní sou-
bor se pohybovaly rovněž ve  dvou patrech 
zámeckých arkád, nádherná akustika i  světla 
dokreslily romantickou hudbu této opery pod 
vedením dirigenta Františka Drse. Počasí bylo 
také nádherné, a tak všichni diváci v zaplněném 
hledišti prožívali během teplé noci smutný ko-
nec velké lásky pod egyptským nebem. Děkuje-
me za krásné prožitky a těšíme se na příští rok. 
Za všechny milovníky operní hudby

Eva Kadlecová
Foto: Milan Havlík
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 � Také Jindřichův Hradec se zapojí do akce Měsíc věží a rozhleden ČR
V  letošním roce probíhá 6. ročník akce Mě-
síc věží a  rozhleden České republiky pořáda-
ný Pohádkovým královstvím. Akce probíhá 
od 28. září do 28. října 2017. 
Navštivte v „Měsíci věží a rozhleden České re-
publiky“ se zakoupeným  „výškovým 4pohle-
dem“ turistické cíle, které jsou na pohledu uve-
deny. Detailní popis zúčastněných rozhleden 
získáte na webových stránkách Pohádkového 
království: http://jcpohadkovekralovstvi.sweb.
cz/. V rámci akce můžete vyhrát horské kolo 
Galaxy.
Za  správně potvrzený 4pohled s  datem náv- 
štěvy získáte odměnu na  adrese uvedené 
na  zadní straně 4pohledu. Pokud adresa ne-
ní uvedena, vydají vám pořadatelé překvapi-
vou odměnu v Turistickém mapovém centru 
v Českých Budějovicích. Jestliže navštívíte mi-
nimálně jednu rozhlednu či věž, můžete se zú-
častnit slosování o horské kolo Galaxy od fir-
my CykloŠvec a další odměny.
28. 10. 2017
Rozhledna Rýdův kopec u Děbolína
Pořadatel: VV KČT oblasti Jihočeského kraje 
a KČT Jindřichův Hradec
Dostředné pěší trasy: z Jindřichova Hradce či 
železniční stanice Mnich (10,15 km)
Cíl: průběžný 10.30-15.00 hodin, rozhledna 
Rýdův kopec 
Suvenýr: paměťní razítko akce, pohlednice, 
razítko akce IVV 
Stravování a ubytování: pořadatel nezajišťu-
je, možnost v restauraci Děbolín 
Doporučené mapa: pěší - zelená edice KČT č. 75 

Informace: Jiří Franc, M. Horákové 6, 370 05 
České Budějovice, tel.: 736 754  130, e-mail:  
jiri.franc@kct.cz
Trasy: 
10 km  
Z  centra Jindřichova Hradce se vydáme přes 
park pod gymnáziem ke kostelíku svatého Ja-
kuba. Odtud zamíříme směrem k  jindřicho-
hradeckému letišti. ČTZ značka nás dále po-
vede do  místní části Děbolín, pokračujeme 
k  rozhledně Rýdův kopec, po  návštěvě roz-
hledny se vrátíme do  obce Děbolín a  pokra-
čujeme po neznačené cestě k železniční sta-
nici Děbolín nebo zpět do Jindřichova Hradce.
15 km
Z  centra Jindřichova Hradce se vydáme přes 
park pod Gymnáziem ke kostelíku svatého Ja-
kuba. Odtud zamíříme směrem k  jindřicho-
hradeckému letišti. ČTZ značka nás dále po-
vede do místní části Děbolín a odtud do lesů 
u svaté Barbory. Zde stojí kdysi velmi význam-
ný poutní kostel, který však dnes již neplní 
svůj původní účel. Od svaté Barbory dojdeme 
až na  Holenský dvůr nedaleko rybníka Velká 
Holná, odkud lze lesy pokračovat až na Jemči-
nu nebo po MTZ na železniční stanici Mnich. 
Trasu lze projít i opačně.
Rozhledna Rýdův kopec se nachází za ob-
cí Děbolín, cca 6 km od Jindřichova Hradce. 
Je volně přístupná od dubna do října každý 
den od 8.00 do 20.00 hodin. V zimních mě-
sících není s  ohledem na  bezpečnost náv- 
štěvníků v provozu. 
Rozhledna o celkové výšce 33 m stojí v nad-

mořské výšce 551,5 m n. m. a je dominantou 
širokého okolí. Vyhlídková terasa je umístě-
na ve výšce 24 m a návštěvníci na ni mohou 
vystoupat buď po točitém ocelovém schodi-
šti čítajícím 102  schodů, nebo po  dřevěném 
schodišti o  128  schodech. Architektonické 
a  konstrukční řešení rozhledny je založeno 
na  ideji trigonometrických bodů, které polo-
hopisně a výškopisně měří volnou krajinu.

GPS 49.1590947N, 14.9394872E
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 
v  rámci Regionálního operačního programu  
Jihozápad, prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního 
ruchu.

Jiří Franc

Slavnostní zahájení „XXIV. setkání“ v kapli sv. Má-
ří Magdaleny. Památeční foto s  válečnými letci. 
Dolní řada zprava: Stanislav Mrvka, gen.  Pavel 
Vranský, pplk. Jiří Kafka, Rita Škodová. Horní řada 
zprava: Bohumil Komínek, Petra Blížilová, Vladi-
slav Burian a mjr. Přemysl Tuček.

Foto: Jaroslav Kreisinger, Plzeň

 � Váleční letci se po čtyřiadvacáté sešli v našem městě
V sobotu 26. srpna 2017 se ve městě nad Vaj- 
garem uskutečnilo v  pořadí již „XXIV. setkání 
čs. válečných a poválečných letců v Jindřicho-
vě Hradci“. 
Za hlavní pořadatele akce přivítali v kapli sv. Ma-
ří Magdaleny hosty z  celé České republiky Vla-
dislav Burian, předseda místního Klubu histo-
rie letectví, následně starosta města Stanislav 
Mrvka a major Přemysl Tuček, zástupce velitele  
44. lehkého motorizovaného praporu v  Jindři-

chově Hradci. Z více než osmdesáti hostů patřili 
k nejočekávanějším brigádní generál Pavel Vran-
ský a podplukovník Jiří Kafka, dva letci 311. čs. 
bombardovací perutě RAF z  období 2. světo-
vé války. Ti spolu létali od prosince 1943 v jedné 
osádce B-24 Liberatoru. 
V 11.00 hodin zavítal P. Vranský a J. Kafka do Mu-
zea Jindřichohradecka, kde si prohlédli expozici 
věnovanou letecké Bitvě nad Jindřichohradec-
kem z 24. srpna 1944. Oba se pozastavili předev- 

ším nad troskami německé stíhačky Fw-190, kte-
rá byla sestřelena v bitvě americkými letci B-24 
Liberatoru a zřítila se poblíž obce Otín. U motoru 
s vrtulí z tohoto letounu generál Vranský prohlá-
sil: „Tak vidíš Jirko. Na takovéto mašiny jsme spolu 
za války stříleli a ono to nakonec vypadá jako oby-
čejná hromada plechů a železa!“ 
Z muzea se hosté přesunuli do Domu gobelínů, 
kde přítomné přivítala a expozicemi provedla ře-
ditelka muzea Rita Škodová. Především restau-
rování starých gobelínů a  možnost vyzkoušet 
si osobně práci na tkalcovském stavu si všichni 
do jednoho velice pochvalovali. Přesně půl hodi-
ny po poledni se bezmála sto dvacet lidí zúčast-
nilo pietního aktu u Památníku letců na nábřeží 
Ladislava Stehny. Nejprve zde byly za přítomnos-
ti čestné vojenské stráže 44. lehkého motorizo-
vaného praporu položeny květiny, následně by-
la památka všech spojeneckých válečných letců 
uctěna minutou ticha. Posléze zazněla česká 
a slovenská státní hymna, kterou na příčné flét-
ny zahráli hudebníci Jan Krch a Mikuláš Balo. Pi-
etní akt byl zakončen bezmotorovou akrobacií 
na  kluzáku nad vodní plochou rybníku Vajgar 
v podání Aleše Ferry mladšího. Celodenní akce 
byla upořádána pod záštitou starosty města Jin-
dřichův Hradec Stanislava Mrvky.

Vladislav Burian

Spolubojovníci z  jednoho bombardovacího le-
tounu B-24 Liberator a dlouholetí přátelé gen. Pa-
vel Vranský (vlevo) a pplk. Jiří Kafka, veteráni slav-
né 311. čs. bombardovací perutě RAF ve  Velké 
Británii v expozici Bitvy nad Jindřichohradeckem 
v Muzeu Jindřichohradecka.

Foto: Vladislav Burian
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V ŘÍJNU 2017

Planety Merkur a Jupiter jsou nepozorovatelné, Venuši a Mars uvidíme ráno, nad východem. Saturn lze ještě stihnout večer nad jihozápadem, Uran je 
nad obzorem po celou noc a Neptun po většinu noci, kromě jitra. 
Pozorování Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je skutečně velmi poutavé. Slunce jej osvětluje z pravé strany, proto krátery, moře a další povrchové, výškově 
rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. Dalekohledy uvidíme krásný prostorový a působivý obraz. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chy-
bí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty, jindy dobře viditelné, jsou vidět špatně nebo je nelze pozorovat vůbec. Měsíc projde 5. října úplň-
kem, 12. října poslední čtvrtí, 19. října novem, 27. října první čtvrtí.  9. října nastane Měsíční přízemí (366 829 km) a 25. října odzemí (405 189 km). 
Za bezoblačného počasí je velmi působivý i obraz Slunce v dalekohledu. Nabízí pohled na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou - chlad-
nější sluneční skvrny a nebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem navíc uvidíme kromě skvrn také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
Podzimní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární 
mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. 
Dne 23. října v 6.26 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Štíra. Dne 29. října ve 3.00 hodiny SELČ posuneme ručičky hodin o hodinu zpět na  
2.00 hodiny SEČ! Začíná opět platit správný středoevropský pásmový čas!

• 5. 10. v 18.00 hodin –  Venuše v konjunkci s Marsem (Venuše 0,2° severně; planety pozorovatelné ráno)
• 8. 10. ve 22.00 hodin - Merkur v horní konjunkci se Sluncem
• 9. 10. v 19.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,3° severně; konjunkce v rektascenzi nastává hodinu 

před východem těles nad obzor)
• 16. 10. ve 13.00 hodin -  trpasličí planeta (136 199) Eris v opozici se Sluncem
• 17. 10 ve 13.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 0,9° severně; seskupení Měsíce, Marsu a Venuše  

17. a 18. 10. ráno na východě)

• 18. 10. ve 2.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 1,3° severně)
• 19. 10. v 5.00 hodin - Uran nejblíže Zemi (2 829,6 miliónu km)
• 19. 10. v 19.00 hodin - Uran v opozici se Sluncem
• 21. 10. maximum meteorického roje Orionid (ZHR 15)
• 24. 10. ve 12.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,5° severně)
• 26. 10. v 19.00 hodin - Jupiter v konjunkci se Sluncem
• 29. 10. v 0.00 hodin - planetka (2) Pallas v opozici se Sluncem

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 pro-
gram nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentá-
řem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze 
lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207, 384 322 564.
Další podrobnosti a informace o plánovaných akcích naleznete také na www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v říjnu 2017:

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 
13.00 – 15.00 hodin 

úterý a pátek večer: 20.00 – 22.00 hodin

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

Návštěvní hodiny pro veřejnost v říjnu 2017:

aktivit. Součástí výstavy je také retrospektivní po-
hled na vývoj knihovny Fakulty managementu.
Vernisáž výstavy s  názvem Fakulta manage-
mentu v  zrcadle času se uskuteční v  pátek  
13. října 2017 v 16.30 hodin v unikátních pro-
storách Knihovnického a  informačního centra 
fakulty. Vernisáž výstavy doprovodí svým slo-
vem autorská dvojice a  rovněž proděkan pro 
rozvoj a vnější vztahy, Mgr. Ing. Martin Luštický, 
Ph.D. Kulturní nádech vernisáži dodá jindřicho-
hradecká ikona, „zpívající právník“ JUDr.  Ivo Ja-
helka. Všichni přátelé historie či vysokého škol-
ství jsou srdečně zváni.

Michal Hajdík

 � Fakulta managementu v zrcadle času
Před pětadvaceti lety začala v Jindřichově Hrad-
ci smělá éra vysokého školství. Z  původního 
malého pracoviště regionálního managemen-
tu vznikla v průběhu čtvrtstoletí uznávaná a vy-
hledávaná vysokoškolská instituce působící v sil-
ném svazku Vysoké školy ekonomické v  Praze 
– Fakulta managementu.
K  jubilejnímu pětadvacátému výročí existen-
ce vysokoškolské výuky v  Jindřichově Hradci 
vznikla ve spolupráci autorské dvojice Mgr. Vě-
ry Kubátové a Mgr. Michala Hajdíka výstava ma-
pující historii místa, kde fakulta sídlí. Výstava na  
13 panelech přinese výsledky soustavné bada-
telské činnosti a odhalí nejen ojedinělý pohled 

na původní místo, ale také na interiéry budovy 
či skromné začátky samotných vysokoškolských 

 �Expedici na území současné Ukrajiny přiblíží plánovaná přednáška
Klub historie letectví Jindřichův Hradec vás zve na přednášku EXPEDICE HODOV 2017 aneb: po stopách vojáků 75. pěšího jindřichohradeckého 
pluku a čs. legionářů z bojů v období 1. světové války na území současné Ukrajiny v oblasti Starého Martinova, kóty 363 u Cebrova, Zborova a Ho-
dova. Expedici, s bohatou prezentací fotografií, představí Miloslav Sviták, Vladislav Burian, Ladislav Holický a Miroslav Homola. Součástí akce bu-
de slavnostní křest pamětní medaile ke 100. výročí bitvy u Zborova. Přednášku můžete navštívit v Konferenčním sále Muzea Jindřichohra-
decka, a to v pátek 27. října 2017 od 18.00 hodin.

Vladislav Burian
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CHCETE NÁS?
Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Má rád 
společnost lidí. S fenkami i pejsky vychází na procház-
ce dobře (musí se s nimi nejprve seznámit), ale v no-
vém domově by měl být jedináčkem. Doma si hlídá 
místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Byl zvyklý žít celoročně 
venku, nyní je však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistotný a neštěká. Na vodít-
ku trochu tahá. Není vhodný ke slepicím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 kg), 
který miluje procházky. S  ostatními pejsky vychází 
většinou dobře. Z původního domova si nese špat-
né zkušenosti. Byl fyzicky trestán a cizím lidem nevě-
ří. Potřebuje čas, aby nového člověka přijal, poté je z něj ale skvělý parťák 
a velký mazel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho nemůžeme doporu-
čit do rodiny s dětmi. Byl by ideální do domku se zahrádkou. Dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Azalka
mops, fena, 5-6 let, kastrovaná
Azalka je úžasná, přítulná, malá psí holčička. Miluje li-
di od malých dětí po důchodce, je nadšená z přítom-
nosti i jiných pejsků. Nevadí jí ani kočičky. Na vodít-
ku chodí, ale bez problémů chodí i na volno. Zatím 
moc nezvládá hygienu v bytě, ale učíme ji. Byla nalezena 19. 8. 2017 v obci 
Rodvínov společně s fenkou Bazalkou, jsou na sebe hodně zvyklé, a pro-
to pro ně hledáme umístění společně a vzhledem k Bazalčině handicapu 
do domku se zahrádkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bazalka
mops, fena, 2 roky
Podmínkou adopce je dodatečná kastrace. Také Ba-
zalka je úžasná psí holka. Má moc ráda lidskou spo-
lečnost, nevadí jí přítomnost jiných pejsků ani ko-
čiček. Má problém s očima. Jedno oko má zakrnělé 
nebo o něj přišla a u obou jí občas vyhřeznou slzné 
kanálky. Je nutná operace, ale vzhledem k tomu, že 
nyní hárá, bude lepší očička odoperovat až po hárání a spojit to s kastra-
cí. Bazalka tedy špatně vidí, což jí ztěžuje orientaci v prostoru. Hlavně tam, 
kde to nezná. Dalším menším handicapem je špatná motorika, točí se čas-
to na jednu stranu, hlavně když má radost nebo je rozrušena. Může se jed-
nat o idiopatický vestibulární syndrom. Na vodítku chodí, ale jsou pro ni 
lepší kšírky. Na volno, vzhledem ke svému handicapu, moc nemůže. Zatím 
příliš nezvládá hygienu v bytě, ale učíme ji. Byla nalezena 19. 8. 2017 v ob-
ci Rodvínov společně s fenkou Azalkou, jsou na sebe hodně zvyklé, a pro-
to pro ně hledáme umístění společně a vzhledem k Bazalčině handicapu 
do domku se zahrádkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Damon
kocour, cca 3 roky (nar. cca 2014), kastrovaný
Damon je kocour, který nebyl moc zvyklý na lidi, tak-
že se jich stranil a pokud byl zahnán do kouta, tak se-
kal a prskal. Pokud si ho člověk nevšímal, tak bez pro-
blémů fungoval kdekoli. Nyní si na nás ale již hezky 
zvykl a nechá se hladit, a dokonce se mu to i líbí, určitě ale budoucí majitel 
musí počítat s tím, že bude potřebovat dostatek času, aby si zvykl i na něj. 
Jistě bude rád, když bude mít přístup ven. S ostatními kočkami vychází 
dobře, je čistotný. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Koťátka
od 2 měsíců, kočičky i kocourci, různé barvy
Podmínkou adopce je kastrace v dospělosti. Koťátka 
jsou odčervená, odblešená, očkovaná. Zvyklá v bytě, 
čistotná, naučená na kočičí záchod.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

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

 �Malá letní ohlédnutí z Oken
Motto: „Život mne naučil, že se pořád můžeme učit a  že se můžeme 
změnit. I když se to zdá nemožné“.                                                      (Paolo Coelho)

Rána jsou již mlhavá a  večerní chvilky na  zahradě prostupuje chlad. 
Klouzání myšlenek do  pošmourných podzimních depresí je nablíz-
ku. Nicméně – těmto myšlenkám lze uniknout, lze se jim bránit. Ať už 
formou setkávání s  přáteli, nebo prostým „únikem“ 
do  hezkých vzpomínek. Volím obě cesty a  se vzpo-
mínkami se ráda podělím.
V  červenci jsme uzavřeli pozoruhodný grant od  Na-
dace České spořitelny s názvem „POZNÁVÁME SPOLU 
ČESKO“. A poznávali jsme opravdu důkladně. Uskuteč-
nili jsme 11 jednodenních, 2 dvoudenní a dva čtyřdenní výlety. Klienti 
poznali výrobnu korálků v Jablonci, ZOO v Liberci, navštívili operu v Br-
ně, projeli Českou Kanadu a na závěr se zaposlouchali do hudby Bratří 
Ebenů v Třeboni. Nádherné zážitky zvedly náladu jak klientům, tak jejich 
průvodcům z řad zaměstnanců.
Další letní vzpomínka patří sportovnímu soustředění pro handicapova-
né plavce, jak je zachytila Michaela Jůnová (tento pobyt se konal v obci 
Pluhův Žďár již po sedmé). Na přání mnoha zájemců se podruhé opako-
valo vojenské téma tábora. Na povolávací rozkaz se dostavilo 29 účast-
níků a 19 dobrovolníků. Speciální jednotka Kapři nastoupila na tvrdý de-
setidenní výcvik. Překážky nebyly žádné, berle ani vozík, vše povoleno, 
disciplína vyžadována. Vše začalo nástupem vojínů, následovala výroba 
vojenských knížek a  už to běželo. Nástupy, nácvik sebeobrany, druhy 
zbraní, překážková dráha. Už v  sobotu proběhla první bitva proti ne-
přátelskému týmu Berušky. Nedopadla úplně slavně, přesto měli všichni 
ještě spoustu sil na večerní elektroswing party. Po mírně volnější neděli 
se v pondělí vydali všichni na celodenní pochod v plné polní. Následo-
vala odvetná bitva a ta již s lepším výsledkem.
Ani letos nechyběla vodní bitva, zpívání s Péťou Mottlem, návštěva bazé-
nu v Jindřichově Hradci, zdravověda, přednáška vojáků, přednáška Míši 
Žoudlíka, sportovní hry, diskotéky, spaní pod širákem po půlnoci pře-
kazil déšť. Je toho hodně. Nejspíš nejsilnějším zážitkem pro děti i dos- 
pělé, děcka i dobrovolníky, byl noční výsadek vypilovaný do poslední-
ho detailu. Tma, déšť, adrenalin, statečnost a odhodlání. Poslední den 
jsme zakončili velkou bitvou, kte-
rou mohla vidět veřejnost. Zahá-
jení bylo spolu s dudáky Bohemi-
an pipe band a bitva byla vítězná! 
Večer se konal koncert skupiny 
Claymore a  závěrečná diskotéka 
zakončila úspěšně celý tábor. Na-
še heslo bylo splněno a  pocho-
peno a podle toho fungoval celý 
tábor. One man, one team.
Poslední letní vzpomínka patří „Letopisům Narnie“. Spolu s  Lucin-
kou a  jejími sourozenci prošlo skříní plnou starých kabátů do Narnie  
39 účastníků s dvaceti dobrovolníky. Bojovali se zlou královnou, čerpali 
sílu ze setkání s faunem, bobrovými a hlavně úžasným lvem Aslanem. 
K úspěšnosti jejich zápasů přispěl pan Záleš s ukázkou cvičených drav-
ců, terapeutický pejsek Jessie i skupina lovců s lesními rohy, která před-
vedla bojové fanfáry. A neúnavný Petr Mottl s piánem a harmonikou. 
Pobyt byl zkrášlen tematickými obrazy Martina Stiltenna a kouzelnými 
razítky téhož autora. Jejich otisky přibývaly každým dnem na tričkách 
účastníků. To, aby vzpomínky na silný týmový zážitek byly podbarveny 
symboly konkrétních témat.
Pokud by se o kohokoliv z nás, kteří jsme tu krásu prožili, pokoušely pod-
zimní smutky, máme ve vzpomínkách záchytné body, skládající se z pro-
žitků přátelství, spolupráce a společného tvoření. A toto předivo laska-
vých vzpomínek nechť je záchytnou sítí pro krátké dny a dlouhé noci.
V rámci týdne sociálních služeb si vás dovolujeme pozvat na DEN OTEV- 
ŘENÝCH OKEN. Uskuteční se ve středu 3. října od 9.00 do 15.30 ho-
din na pracovištích: Pražská 104 - Chráněná dílna Okénko, Sociálně te-
rapeutická dílna Okénko, Na Piketě 742/III - Chráněné bydlení Okénko.

Drahomíra Blažková
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla, na koncert a diashow
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
komedii Francise Vebera „S BARVOU VEN!“ 
dne 10. října 2017 od 19.00 hodin do diva-
delního sálu. Divadlo v Rytířské. Divadelní 
předplatné skupiny A.
V režii Jiřího Seydlera hrají: Jaromír Nosek, Jan 
Vlasák, Máša Málková, Petr Motloch, Martin 
Kraus, Bronislav Kotiš. 
François Pignon, plachý a  nevýrazný účetní 
v továrně na prezervativy, je jednoduše smo-
lař: manželka se s ním rozvedla, jeho čtrnác-
tiletý syn s ním nemluví a ke všemu ho ještě 
chtějí vyhodit z  práce. Snad by i  spáchal se-
bevraždu, kdyby ho včas nezadržel jeho no-
vý soused, bývalý podnikový psycholog. Ten 
mu poradí senzační trik, jak si své místo udr-
žet. Žádná solidní firma si přece nedovolí dát 
padáka zaměstnanci s  homosexuální orien-
tací, neboť by mohla být nařčena z nekorekt-
nosti. Že Pignon není gay? Nevadí! Dokonce 
ani nemusí měnit své chování. Pokud se po-
daří takovou „kachnu“ mezi zaměstnanci do-

statečně rozkřiknout, začnou se jinak chovat 
oni sami. A z šedé úřednické myši se v tu ránu 
stane obletovaný a  pro firmu nepostradatel-
ný člověk...
Renomovaný francouzský autor Francis Ve-
ber, který je mimo jiné podepsán pod jedním 
z největších komediálních hitů Blbec k veče-
ři, tentokrát napsal bravurní společenskou ko-

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na  koncert 
uskupení „KALABIS QUINTET“ dne 12. října 
2017 od 19.00 hodin do kaple sv. Maří Ma-
gdaleny. 
Účinkují: Zuzana Bandúrová (flétna), Jarmila Vá-
vrová (hoboj), Anna Sysová (klarinet), Martina 
Bálková (fagot), Adéla Triebeneklová (lesní roh).
Soubor Kalabis Quintet byl založen studentka-
mi Akademie múzických umění v  Praze v  ro-
ce 2012 pod pedagogickým vedením Štěpána 
Koutníka. V srpnu 2014 se zúčastnil mezinárod-
ních hudebních kurzů International Sommer 
Academy v  Rakousku, na  kterých získal dvě  
1. ceny v interpretačních soutěžích „Viktor Kala-
bis Prize“ a „Czech Contemporary Music Prize“. 
Součástí ocenění bylo vystoupení v rámci slav-
nostního koncertu ve vídeňském rozhlase ORF. 
V říjnu 2014 získalo kvinteto 1. cenu a titul lau-
reáta na  soutěži Karla Ditterse z  Dittersdorfu 

ve Vidnavě, jedním z  jeho největších úspěchů 
je 3. cena a titul laureáta na mezinárodní sou-
těži dechových kvintetů v Marseille (Concours 
International de Quintette à vent) v únoru 2015.

Zuzana Bandúrová je vysoce respektovanou 
zástupkyní mladé generace flétnistů nejen 

na poli „vážné hudby“ klasické, ale i hudby sou-
dobé. Je členkou Komorního Orchestru Berg 
a Ansámblu Konvergence. 
Jarmila Vávrová v letech 2012 - 2014 byla or-
chestrální akademičkou Pražské komorní filhar-
monie, od  září 2015 je členkou Orchestrální 
akademie České filharmonie.
Anna Sysová od roku 2017 je členkou Komorní 
filharmonie Pardubice. 
Martina Bálková od roku 2015 je členkou Mo-
ravské filharmonie Olomouc.
Adéla Triebeneklová od roku 2013 je členkou 
orchestru Opery Národního divadla a od roku 
2016 PKF–Prague Philharmonia. 
Program:
Antonín Rejcha - Dechový kvintet, op. 91, Giő-
gy Ligeti - Six Bagatelles, Pavel Haas - Dechový 
kvintet, op. 10 
Malcolm Arnold - Three Shanties for Wind 
Quintet

medii, která si velice chytře pohrává s lidskými 
předsudky a animozitami (nejen na pracoviš-
ti). Ve  sledu zábavných scén a  vypointova-
ných dialogů předvádí, jak snadno lze změnit 
pohled na druhého člověka, jak rychle se šíří 
a nabalují „zaručené“ informace. A ukazuje, že 
často vše závisí hlavně na tom, jak dobře do-
kážeme hrát svou veřejnou roli.

Kulturní dům Střelnice vás zve na  pohybo-
vou komedii jednoho herce Pavola Seriše 
„CHUTILO VÁM, PÁNI?“ dne 18. října 2017 
od 19.00 hodin do divadelního sálu. Divadlo 
mimo předplatné.
V režii Arnošta Goldflama hraje: Pavol Seriš.
Pohybová komedie jednoho herce z podivného 
světa restaurací a číšníků, která vznikla ve spo-
lupráci s režisérem a hercem Arnoštem Goldfla-
mem. Herec zahraje více jak 20 různých charak-
terů a počítá s aktivní představivostí diváka. 
Pavol Seriš je absolventem ateliéru pohybo-
vého divadla na  Janáčkově akademii múzic-
kých umění v  Brně, kde momentálně pokra-
čuje v  doktorandském studiu. Se svými hrami 
pravidelně vystupuje na Slovensku, v Čechách 
a v zahraničí. Představil se i v Manéži Bolka Po-
lívky. Za svoje autorské inscenace získal mnoho 

ocenění: Cenu za nejlepší herecký výkon na fes-
tivalu FITUA 2015, hlavní Cenu na  European 
Young Theatre 2015 nebo hlavní Cenu publika 
na festivale Monomaffie 2016.

Kulturní dům Střelnice vás zve na  diashow 
Martina Loewa „ALJAŠKA – divočina zlaté-
ho severu“ dne 23. října 2017 od 19.00 ho-
din do kinosálu.

Po  stopách zlatokopů Yukonu na  legendár-
ní Klondike. Vlakem, lodí, na kajaku i  letadlem 
k  Denali, nejvyšší hoře Severní Ameriky. Lesy, 
hory a ledovce. Medvědi, sobi, vlci, komáři. Více 
na: www.promitani.cz.

Ivana Bačáková
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 �Muzeum fotografie a MOM zve na výstavu Afrika, doprovodný program a další akce
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií zve v  říjnu mimo jiné na  výstavu „Afri-
ka – památky, zvířata, lidé“ a doprovodný pro-
gram k ní. Vlastní výstavní projekt muzea při-

bližuje Afriku ve  třech tematických okruzích, 
jimiž jsou památky, divoká zvířata a obyvate-
lé tohoto kontinentu. Na  památky, doplněné 
záběry přírody a  lidí, se fotograficky soustře-

dil egyptolog doc.  Mgr.  Jaromír Krejčí, Ph.D., 
z Českého egyptologického ústavu. Příslušní-
ky africké fauny, jako slony, lvy, hyeny, žirafy, 
antilopy či paviány, tvořící další téma, zachy-
til na  svých snímcích architekt a  cestovatel 
Ing.  arch. Milan Fiala. Námět výstavy je poči-
nem jindřichohradeckého právníka JUDr. Vlas-
timila Sítaře, jenž pro ni zároveň dodal snímky 
lidí. Jeho kolekce, sestávající z portrétních fo-
tografií a  dalších záběrů zachycujících nejen 
prodavače rozmanitého zboží na tržištích, dá-
vá nahlédnout do každodenního života tam-
ních obyvatel.
Fotografie, které jsou ke  zhlédnutí i  ve  for-
mě slide show, doplňují autentické předměty 
z Afriky ze sbírky cestovatele Ing. Karla Pupíka. 
K  vidění jsou ale i  knihy a  obrazové publika-
ce o památkách starověkého Egypta. Výstava 
je tak svým tematickým složením vhodná pro 
všechny věkové kategorie návštěvníků.  

V  rámci doprovodného programu k  „Africe“ 
proběhne v  říjnu přednáška doc.  Jaromíra 
Krejčího o  starověkém Egyptě, termín bu-
de upřesněn na  webových stránkách muzea. 
Připraven je rovněž edukační program pro 
žáky základních a  středních škol „Poznej Afri-
ku“ a  program s  promítáním pro handicapo-
vané návštěvníky „Cestování ve  fotografiích“, 
poskytovaný zdarma. U  programů prosíme 
o předchozí objednání na tel.: 384 362 459 ne-
bo 384 370 772. Kompletní nabídka programů 
a aktivit Muzea fotografie a moderních obra-
zových médií v  říjnu 2017 včetně služeb pro 
veřejnost je ke zhlédnutí na: www.mfmom.cz.  
V  případě jakýchkoliv souvisejících dotazů 
jsme vám rádi k dispozici prostřednictvím te-
lefonu či při osobní návštěvě. Uvítáme, zapojí-
te-li se do komunikace s námi též prostřednic-
tvím facebooku.

Eva Florová

 �Dům gobelínů nabídne háčkované pohádky
Dům gobelínů – moderní interaktivní muzeum 
vás zve k návštěvě zajímavých expozic. V  rám-
ci komentovaných prohlídek u nás uvidíte res- 
taurátorky při práci, můžete si vyzkoušet tkaní 
na různých typech stavů, seznámíte se s osob-
ností Marie Hoppe Teinitzerové – zakladatelky 
ojedinělých textilních uměleckých dílen. Pro-
hlédnete si tkalcovské stavy a stroje, děti se jistě 
zabaví v dětském koutku nebo v kinosále mu-
zea, kde si vyzkouší tkaní na různých typech sta-
vů. Ve  výstavních sálech probíhají výstavy vě-
nované osobnostem, jež jsou svázány s historií 
textilních uměleckých dílen v Jindřichově Hrad-
ci: výstava „Vladimír Holub/Tapiserie“ a výstava 
„Josef Müller/ Tapiserie.
V říjnu bychom vás rádi pozvali v rámci Dnů otev- 
řených ateliérů na  zajímavou výstavu „Háčko-
vané pohádky Lenky Bednářové“. Výstava 
potěší všechny generace, ale především rodiny 
s  dětmi a  pedagogy základních nebo mateřs- 

kých škol. Ti všichni se u  nás mohou se svými 
svěřenci projít pohádkovým háčkovaným svě-
tem. Výstava „Háčkované pohádky Lenky 
Bednářové“ navazuje na velmi úspěšnou výs- 
tavu „Háčkované dějiny Lenky Bednářové“, 
která v  Domě gobelínů proběhla v  roce 2013. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 14. 10. 
2017 v 15.00 hodin, v neděli dopoledne pove-
de sama autorka ateliér  s  ukázkou háčkování. 
Výstava potrvá do 3. prosince 2017. 

Bližší informace najdete na: www.dumgobelinu.cz 
nebo na tel.: 384 370 880, 384 370 881.
10. ročník Dnů otevřených ateliérů, 
(14. 10. – 15. 10. 2017)
Dny otevřených ateliérů v Domě gobelínů
https://www.facebook.com/ateliery2017
sobota 14. 10. 2017, 15.00 hodin vernisáž výsta-
vy „Háčkované pohádky Lenky Bednářové“
neděle 15. 10. 2017 od 10.00 – 12.00 hodin ate-
liér háčkování Lenky Bednářové, ukázka háčko-
vání
Nabízíme tyto podzimní kurzy:
14. – 15. října 
workshop Základy tkaní na stavu
21. – 22. října
workshop Tkaní tapiserií
22. října 
workshop Patchwork – konvergence
Těšíme se na vaši návštěvu!

Rita Škodová

 �Na rytíře nebes bychom neměli nikdy zapomenout
Motto výstavy: Žili, jsou a budou, i když se na mno-
hé zapomnělo. Buď neúmyslně, nebo úmyslně. 
Snad zůstanou v myslích budoucích generací, kte-
ré si pak budou více vážit svých předků …

(Jan Kratochvíl)
Lidé, vlastenci, kteří se neobávali odejít za hrani-
ce své rodné země a zapojili se do boje se zlem, 
což je důležité a potřebné v každé době. Letci, 
mechanici, zbrojíři a  další pomocný personál, 
jsou hlavním tématem výstavy „Rytíři nebes“ 
a k ní vydané doprovodné rozsáhlé publikace.
Československo, jejich vlast, se jim odvděčila 
v 50. letech 20. století vězněním, ztrátou cti i po-
volání, případně vyhnáním do exilu. Ti, co zůsta-
li, hrdě zvedli své hlavy. Zanechali však na svých 
rodinách trvalý trest vyhozením ze škol, zaměst-
nání, odebráním dětí do ústavu na převýchovu 
k „lepším zítřkům“ (hlavní autor výstavy patří me-
zi komunistickým režimem dotčené děti zahranič-

ních vojáků). Po jejich návratu z nápravných zaří-
zení většinou skončili u podřadných profesí, jako 
například jejích vrchní velitel letecký maršál ge-
nerál Karel Janoušek. 
Před slavnostním zahájením výstavy ve čtvrtek 
12. října 2017 bude v 10.00 hodin na brněns- 
kém výstavišti, v pavilonu Morava, bude slou-
žena tryzna za  naše zemřelé válečné letce. Bu-
de celebrována primasem českým, Dominikem 
kardinálem Dukou O. P., jehož otec byl příslušní-
kem britského Královského letectva (RAF), a ži-
dovským rabínem Štěpánem Menaše Klimen-
tem. Po vzpomínce na zemřelé slavnostně zahájí 
výstavu primátor města Brna s  jihomoravským 
hejtmanem a ministrem obrany České republiky.
Program bude pokračovat od 18.00 hodin na br-
něnské hvězdárně. O  své vzpomínky na  bo-
je v 2. světové válce se s posluchači přijdou po-
dělit český stíhací pilot RAF generál Emil Boček 

(94 let) s pilotem Hugo Maromem (94 let), kte-
rý po svém odchodu do nově založeného státu 
Izrael bojoval v řadách tamní 110. noční stíhací 
perutě. Pozvání přijal také ruský stíhací pilot Vla-
dimír Hrozný (96 let), který byl po válce řadu let 
internovaný v ruském gulagu. Jeho pomyslným 
protivníkem na besedě bude německý stíhací pi-
lot H. Broche (98 let).
Během celodenního programu bude možné za-
koupit zmíněnou publikaci „Rytíři nebes - Frag-
menty“. Kniha o sedmi stech stranách, v pevné 
vazbě s  tisícem fotografií na  křídovém papíru, 
přiblíží osudy našich válečných letců v  obdo-
bí 2. světové války, včetně řady aviatiků z naše-
ho regionu. Klub historie letectví Jindřichův Hra-
dec a Muzeum Jindřichohradecka mají tu velkou 
čest, že se mohly podílet na  přípravě této výz- 
namné společenské události!

Jan Kratochvíl, Vladislav Burian
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 � Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
10. – 14. 10. 2017
Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 
Hudební sály, kluby, centrum města. Prestižní 
hudební přehlídka, která pravidelně v  5 říjno-
vých dnech přináší jazz ve  všech jeho podo-
bách. Špičkoví tuzemští a zahraniční umělci, no-
vé jazzové projekty i začínající hudebníci. 
CHEB
5. - 8. 10. 2017
XIX. ročník přehlídky Divadlo jednoho herce
19th Cheb Monodrama Festival v  Západočes-
kém divadle v Chebu a na dalších místech města.
KUTNÁ HORA
28. 10. 2017
Slavnosti Malínského křenu 
Trh zaměřený na tradiční ruční výrobky v kom-
binaci s mini food festivalem a jídly s malínským 
křenem.
LITOMYŠL
29. 9. 2017 -  12.11.2017
Zdeňka Vydrová, architektka 
Regionální muzeum v Litomyšli. Zdeňka Vydro-
vá působí od roku 1991 jako městská architekt-
ka Litomyšle a patří tak ke klíčovým osobnostem, 
které stojí za  úspěchem města, coby jednoho 
z center současné české architektury. Její činnost 
byla v  minulém roce oceněna Cenou Minister-
stva kultury a vítězstvím v soutěži Architekt obci.
POLIČKA
4. 10. 2017
Robert Fulghum v Poličce - LiStOVáNí 
z knihy Co jsem to proboha udělal?
Nebude chybět diskuze s  Robertem Fulghu-
mem, autogramiáda a prodej knih. V hlavních 
rolích Věra Hollá a  Alan Novotný (alt. Jiří Re-
ssler), začátek představení ve 20.00 hodin v Di-
vadelním klubu v Poličce.
TELČ
2. 10. – 30. 10. 2017
Výstava 10 let plenéru Univerzity 3. věku U3V
Vstupní síň radnice. Vernisáž výstavy v pondělí 
2. 10. v 16.00 hodin s hudebním vystoupením 
žáků Základní umělecké školy Telč.
TŘEBOŇ
do 6. 11. 2017
Výstava grafiky Oldřicha Kulhánka a  sochy 
Petera Nižňanského
Dům Štěpánka Netolického. Oldřich Kulhánek se 
řadí mezi přední české grafiky, veřejnost jej zná 
především jako autora současných českých ban-
kovek a několika desítek poštovních známek. Pe-
ter Nižňanský se zabývá tvorbou soch a plastik, 
které jsou realizovány převážně v cínu a bronzu. 

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ ŘÍJNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
BLADE RUNNER 2049
(Blade Runner 2049)

Sci-Fi, Thriller / USA, V.Británie, Kanada / Falcon
Blade Runner 2049 po  pětatřiceti letech naváže 
na kultovní sci-fi Ridleyho Scotta.
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje no-
vý Blade Runner a  důstojník losangeleské policie 
K  (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je 
natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední 
zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahá-
jit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bý-
valém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je 
už 30 let nezvěstný.
Hrají: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wri-
ght, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks
Režie: Denis Villeneuve
Hrajeme:  12. až 15. 10.   od 20:00 

ve 3D s českým dabingem 
a 2D s dabingem i s titulky

BAJKEŘI
Komedie / ČR / Falcon

Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve  stylu 
Snowboaďáků a  Rafťáků. Nevlastní bratři Jáchym 
a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu 
času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně předsta-
vují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, 
obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, 
co není a největší životní problém pak vybitý mobil 
nebo nefunkční wifi.  Na nátlak rodičů jsou donuce-
ni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „mace-
chy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S pře-
kvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, 
v němž život znamená víc než status na facebooku, 
opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kres-
lené akční hrdinky počítačových her a k  lásce patří 
také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale 
s humorem se dá zvládnout nejen výšlap do strmé-
ho kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, 
ale také sok v lásce.
Bajkeři chtějí přinést do podzimních kinosálů slunce, 
letní pohodu, okouzlení láskou i kamarádství utuže-
né ve chvíli, kdy je třeba se opřít do šlapek.
Hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Ce-
leste Buckingham, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek
Režie: Martin Kopp
Hrajeme: 19. až 22. 10.   od 17:30 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.falcon.cz

28. 9. - 1. 10. 17:30
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR!
Drama / ČR, SR / 2D
30. 9. - 1. 10.  20:00
DOBRÝ ČASY
Krimi, Drama / USA / 2D
5. - 6. 10. 17:30
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, Drama / ČR / 2D
5. - 6. 10.  20:00
WIND RIVER
Akční, Krimi / USA, V. Británie / 2D
7. - 8. 10. 17:30
ESA Z PRALESA
Animovaný / Francie / Bioscop / 2D
7. - 8. 10.  20:00
AMITYVILLE: PROBUZENÍ
Horor / USA / 2D
11. 10.   19:00
MATRIX
Akční, Sci-fi / USA, Austrálie / 2D
12. - 13. 10. 17:30
HORA MEZI NÁMI
Drama / USA / 2D
12. - 15. 10.  20:00
BLADE RUNNER 2049
Sci-Fi, Thriller / USA, V. Británie / 3D+2D
14. - 15. 10. 17:30
MY LITTLE PONY FILM
Animovaný / USA, Kanada / 2D
16. 10.   19:00
SCORPIONS FOREVER
Dokument, Hudební / Německo / 2D
18. 10.   19:00
ČERVENÁ
Dokument / ČR / 2D
19. - 22. 10. 17:30
BAJKEŘI
Komedie / ČR / 2D
19. - 20. 10.  20:00
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
Akční, Sci-Fi / USA / 2D
21. - 22. 10.  20:00
SNĚHULÁK
Krimi, Thriller / USA / 2D
26. - 27. 10. 17:30
ALIBI NA MÍRU
Komedie / Francie / 2D
26. - 27. 10.  20:00
ČÁRA
Thriller, Drama / Slovensko, Ukrajina / 2D
28. - 29. 10. 17:30
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
Drama / ČR / 2D
28. - 29.10.  20:00
MATKA!
Psychologický thriller / USA / 2D
2. - 5. 11. 17:30
THOR: RAGNAROK
Akční, Fantasy/ USA / 3D+2D
2. - 3. 11.  20:00
MILADA
Životopisný, Drama / ČR / 2D

Představení pro děti (Vždy od 15:00 hodin)

1. 10.
POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA
Pásmo pohádek / ČR / 2D
8. 10.
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
15. 10.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY III.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
22. 10.
DRŽTE SI KLOBOUK
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
29. 10.
FIK MIK
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

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

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

Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH
kolo 5. Častrov – JH pá 13. 10. 17:30
kolo 6. Tábor B – JH pá 20. 10. 17:30
kolo 7. JH – Dačice D pá 27. 10. 17:30
kolo 2. Kunžak B – JH B čt 5. 10. 18:00
kolo 3. Dačice E – JH B čt 12. 10. 18:00
kolo 4. JH B – Kunžak D čt 19. 10. 17:30

kolo 5. Slavonice C – JH B pá 27. 10. 17:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší dorost, extraliga – skupina B
kolo 4. JH – Plzeň ne 1. 10. 16:30
kolo 5. JH – Suchdol n./L. ne 22. 10. 10:30
kolo 6. JH – Pedagog ČB ne 29. 10. 11:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži, I. liga
kolo 6. JH – Jihlava ne 1. 10. 13:00
kolo 7. JF Kladno – JH so 7. 10. 13:30
kolo 8. Dobřany – JH ne 8. 10. 15:00
kolo 9. Třemošná – JH so 14. 10. 14:00
kolo 10. Litice – JH ne 15. 10. 12:00

kolo 11. JH – Nižbor ne 22. 10. 14:00
kolo 12. Brno – JH so 28. 10. 14:00
kolo 13. JH – Polička ne 29. 10. 14:30
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci, přebor Čechy – skupina JIH
kolo 3. Prachatice B – JH ne 1. 10. 9:30
kolo 4. JH – Dobřany so 21. 10. 12:00
Volejbal – Slovan JH – ženy, krajský přebor I. třídy
kolo 1. Třebín B – JH po 9. 10. 16:00
kolo 2. JH – Meteor ČB po 16. 10. 16:00
kolo 3. Tábor – JH po 23. 10. 16:00
kolo 4. JH – Písek po 30. 10. 16:00

SPORT

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Půlstoleté jubileum v sobotu 14. října oslaví „Běh 
kolem Hejtmanu“ v  Chlumu z  Třeboně. Jeho  
50. ročník je znovu zařazen do  seriálu „Jihočeský 
běžecký pohár“ a poběží se také coby mistrovství 
jižních Čech v silničním běhu mužů a žen na 10 kilo- 
metrů. Absolutní vítěz získá „Pohár starosty městy-
se Chlum“. Očekávána je proto velmi kvalitní a po-
četná účast. Zároveň se uskuteční rámcové závody 
pro všechny věkové kategorie, přičemž děti do 15 let  
a  dorostenky budou závodit v  areálu fotbalové-
ho stadiónu místní TJ Jiskra. Na ostatní pak čeka-
jí tratě o délce 3500 m a 10450 m na okruhu oko-
lo rybníka Hejtman. Informace podají a přihlášky 
předem přijímají Hana Rücklová (hana.rucklova@
seznam.cz) a  Josef Švec (josefsvec.ch@seznam.
cz; 727  805  392). Případně se je možné přihlásit 
ještě na  místě nejpozději 30 minut před startem  
dané kategorie. Program: 8.30 hodin prezence; 
9.00 hodin slavnostní zahájení; 9.05 hodin dívky 
8-9 let (300 m); 9.15 hodin chlapci 8-9 let (400 m); 
9.25 hodin dívky 10-11 let (650 m); 9.35 hodin 
chlapci 10-11 let (800 m); 9.45 hodin mladší žá-
kyně (800 m); 9:55 mladší žáci (1200 m); 10.05 ho-
din starší žákyně (1200 m); 10.15 hodin starší žá-
ci, dorostenky (1500 m); 10.30 hodin předškoláci  
5 let a mladší (150 m); 10.40 hodin nejmladší žactvo  
6-7 let (250 m); 10.50 hodin muži, ženy, veteráni, 
veteránky (10450 m); 11.00 hodin dorostenci, ženy 
18-39 let, veteránky (3500 m).

ATLETIKA + CANICROSS
Čtvrtý ročník krosové série s  novým názvem 
„DIOCHI Run Česká Kanada 2017“ má v  neděli  
1. října na programu „Kros Jakuba Krčína aneb běh 
z Klece do Klece“, jenž je součástí seriálu podruhé. 
Závod vede v CHKO Třeboňsko kolem rybníků Víra, 
Naděje, Horák, Pražský, Překvapil, Nový, Krajina, Vl-
kovský, Rod, Měkký, Strakatý, Skutek a Dobrá vůle, 
dlouhý okruh měří tucet kilometrů. V hlavní kate-
gorii ho závodníci absolvují dvakrát, dále jsou při-
chystány distance 12 km a zkrácená osmikilomet-
rová. Vzhledem k tomu, kde se poběží, je kapacita 
omezena jen na 150 startujících! Kromě běhu jsou 
opět vypsány i další disciplíny, a sice MTB, canicross 
(běh se psem), scooterjöring (koloběžka se psem) 
a  bikejöring (kolo se psem). Centrum závodu je 
v Kleci u Novosedlí nad Nežárkou – penzion U Ka-
čerů, kde je nejen start i cíl, ale uskuteční se tam též 
vyhlášení vítězů loňského ročníku seriálu. Program: 
10.00-11.20 hodin prezence open; 11.30 hodin  
slavnostní vyhlášení výsledků 2016; 12.00 hodin 
start; 15.00 hodin zakončení závodu s  dekorová-
ním vítězů. Informace: http://www.runceskakana-
da.cz/; blaha@mcbs.cz; 730 895 100).

BASKETBAL
Až do 2. listopadu nabírá Basket Fio banka J. Hra-
dec nové basketbalisty. Dívky (2008-2011) a chlap-
ci (2005-2011), které hra pod bezednými koši za-
jímá, se mohou přijít přihlásit, či si aspoň sport 
vyzkoušet, každý čtvrtek v  době 16.00-17.00 ho-
din. Do  jindřichohradecké městské sportovní ha-
ly je potřebné dorazit sportovně obut a oblečen. 
„Pokud má někdo vlastní basketbalový míč, ať si 
ho přinese. Každý by si měl také donést pití na ob-
čerstvení. Těšíme se na nové tváře v našem klubu,“ 
vzkazuje trenérka mládeže Šárka Štěrbová (www.
bkjh.cz; 605 583 233).

HÁZENÁ
Pravidelně každý pátek v  15.00 hodin se mohou 
do klubu Házená J. Hradec přihlásit děti od 6 ro-
ků. Tréninky probíhají v  jindřichohradecké měst-
ské sportovní hale, přičemž úvodní měsíc je pro 
holky a kluky zdarma, aby si mohli tento kolektiv-
ní míčový sport vyzkoušet. „V  Jindřichově Hrad-
ci má házená dlouholetou tradici, o děti se starají 
zkušení kouči. Těšíme se na příchod nových spor-
tovních nadějí,“ zve do oddílu Věra Neidrová (v.mi-
chalkova@seznam.cz; http://www.hazenajh.cz/; 
606 608 585), trenérka přípravky.

KARATE
Ještě v  průběhu celého října probíhají náboro-
vé tréninky do oddílu Okinawa Karate Do Slovan  
J. Hradec. Uskutečňují se každé úterý (děti 17.00 ho- 
din, dospělí 18.00 hodin) ve velké tělocvičně V. ZŠ 
na jindřichohradeckém sídlišti Vajgar a ve čtvrtek 
vždy v tělocvičně GVN (děti 16.45 hodin) a fitcen-
tru Eden (dospělí 18.15 hodin). Informace o klubu 
a náborech lze získat prostřednictvím webu www.
okinawakaratedo.cz či u Vlastislava Běhouna (oki-
nawakaratedojh@seznam.cz; 775 921 701).

LEDNÍ HOKEJ
Náborová bruslení Spolku ledního hokeje HC Střel-
ci J. Hradec se konají každou neděli od 9.00 hodin 
a ve středu od 17.00 hodin na jindřichohradeckém 
Zimním stadiónu Jana Marka. Jsou určena pro holky 
a kluky od předškolního věku do 10 roků, přičemž 
je nutné, aby se dítě dostavilo v rukavicích, helmě 
(možno i lyžařská nebo cyklistická) a teple, ale spor-
tovně oděné. Zprvu jsou velmi vhodné i různé chrá-
niče (lokty, kolena). Více informací o  náborových 
trénincích největšího hokejového klubu ve  městě 
poskytnou Christian Elian (info@hcstrelci.cz), Petr 
Šachl (723 638 346) a web www.hcstrelci.cz.

SPORT PRO VŠECHNY
Odbor Sport pro všechny při TJ Slovan Jindřichův 
Hradec hledá dobrovolné cvičitele (od 18 let) pro 
vedení žactva. Zájemci, jimž jednota zajistí potřeb-
né proškolení, se mohou přihlásit Nadě Hradilové, 

předsedkyni odboru SPV, prostřednictvím telefon-
ního čísla 776 304 011.

VODÁCKÝ SPORT
Nejpozději v 10.00 hodin je na vodácké základně 
v Suchdolu nad Lužnicí (u mostu směrem na Kli-
kov) sraz účastníků tradičního „Zamykání Lužni-
ce“. Již XXXVIII. ročník rituálu, jímž se symbolicky 
zakončuje turistická sezóna na  řece, se uskuteč-
ní v  sobotu 7. října. Akci završí volné splouvání, 
přičemž cíl je  libovolný, a  sice kupříkladu jez Pi-
lař (8 km) či vodácký kemp u kostela sv. Maří Ma-
gdaleny v Madaleně (12 km). Trasy lze podél řeky 
absolvovat i pěšky. Ve stejný den se uskuteční ta-
ké „Zamykání Kameničky“. Tradiční podzimní vo-
dácká slavnost začne ve 13.00 hodin, kdy je start 
od parkoviště firmy Tebo v Nové Včelnici. Večer se 
pak všichni účastníci splouvání sejdou na takzva-
ném „Mejdanu utopenců“ v  hospodě Pod Koste-
lem v Jarošově nad Nežárkou.

VODNÍ SLALOM
Celý víkend 7.-8. října bude Hamerský potok pat-
řit vodním slalomářům, pojede se na něm tradič-
ní závod „ČPV – Českého poháru vodáků“. Na tra-
se od hráze Ratmírovského rybníka po vodáckou 
louku v Jindřiši se představí deblkanoe, gumotexy 
a  jednočlenné posádky kanoí a  kajaků. V  sobo-
tu je v  Malém Ratmírově start hlavních kategorií 
v 9.30-12.30 hodin, poté ve 14.00 hodin odstartu-
je od mostu ve Dvorečku pohárová soutěž mláde-
že. Již LVII. ročník klání na Hamerském potoku vy-
vrcholí v neděli v 8.30 hodin, kdy budou vyhlášeni 
sobotní vítězové a následovat budou volná turis-
tická splouvání v době 9.00-14.00 hodin.

VOLEJBAL
Mladé sportovce ve věku 7-18 let, a to děvčata i ho-
chy, zvou do svých řad volejbalové oddíly TJ Slovan 
J. Hradec. „Přijít na tréninky může každý, aby si vy-
zkoušel, jestli se bude volejbalem bavit. U  tohoto 
sportovního odvětví je výborné, že na začátek není 
nikdy pozdě,“ říká o sportu pod vysokou sítí Luděk 
Borovka (ludek.borovka@seznam.cz; 731 185 742), 
organizační pracovník volejbalového klubu. „Pří-
pravka do  deseti roků trénuje jednou až dvakrát 
týdně se zaměřením na míčové hry a pohyb. Mladší 
a starší žactvo se věnuje už více volejbalu, připravu-
je se v týdnu dvakrát. Dorostenecké kategorie ma-
jí program podobný,“ doplnil. Náborové tréninky 
se uskutečňují pokaždé v úterý 15.00-16.30 hodin 
(MSH, přípravka) a 16.30-18.00 hodin (MSH, žactvo) 
a ve čtvrtek 16.30-18.00 hodin (přípravka, hala SOŠ 
– Jáchymova + MSH, žactvo).

Roman Pišný

DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://
www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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Házená – Házená JH – starší dorostenky, I. liga – skupina Západ
kolo 3. JH – H. Brod so 7. 10. 15:30
kolo 4. Most – JH ne 15. 10. 18:00
kolo 5. JH – Astra Praha so 21. 10. 15:30
Házená – Házená JH – mladší dorostenky, I. liga
kolo 3. JH – Olomouc so 7. 10. 13:30
kolo 4. Most – JH ne 15. 10. 15:45
kolo 5. JH – Otrokovice so 21. 10. 13:30
kolo 6. Ivančice – JH ne 29. 10. 11:30
Házená – Házená JH – ženy, II. liga – skupina Západ
kolo 3. JH – Č. Budějovice so 7. 10. 18:00
kolo 4. Turnov – JH so 14. 10. 16:00
kolo 5. JH – Astra Praha so 21. 10. 18:00
kolo 6. Ústí nad Labem – JH so 28. 10. 17:00
Házená – Házená JH B – ženy, krajský přebor
kolo 5. Č. Budějovice B – JH B so 28. 10.
Házená – Házená JH – starší žákyně, krajský přebor
kolo 5. Č. Budějovice – JH so 7. 10.
Házená – Házená JH – mladší žákyně, krajský přebor
kolo 5. JH – Milevsko so 7. 10.
kolo 6. Strakonice – JH so 14. 10.
kolo 7. JH – Písek A so 21. 10.
Házená – Házená JH – mini žactvo, krajský přebor 6+1
kolo 5. Třeboň – JH so 7. 10.
kolo 7. JH – Č. Budějovice so 21. 10.
kolo 8. Strakonice A – JH so 28. 10.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – muži, Kooperativa NBL
kolo 1. Opava – JH st 4. 10. 18:00
kolo 2. JH – Pardubice so 7. 10.
kolo 3. Brno – JH st 11. 10.
kolo 4. JH – Kolín so 14. 10.
kolo 5. Ústí nad Labem – JH ne 22. 10. 17:00
kolo 6. Prostějov – JH so 28. 10.
Basketbal – Basket Fio Banka JH B – muži, II. liga – skupina B
kolo 2. Brandýs n./L. – JH B so 7. 10.
kolo 3. Kbely – JH B ne 8. 10.
kolo 4. M. Boleslav – JH B so 21. 10.
kolo 5. Liberec – JH B ne 22. 10.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – junioři U19, liga – skupina B
kolo 3. H. Králové – JH ne 1. 10.
kolo 4. JH – Kolín so 14. 10.
kolo 5. JH – Josefov ne 15. 10.
kolo 6. Brno B – JH so 28. 10.
kolo 7. Tesla Pardubice – JH ne 29. 10.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – žáci U15, nadregionální – skupina B
kolo 6. Strakonice – JH so 14. 10.
kolo 7. Tigers ČB – JH ne 15. 10.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – mladší žáci U14, liga – skupina A
kolo 4. Klatovy – JH so 7. 10.
kolo 5. Domažlice – JH ne 8. 10.
kolo 6. JH – NBK Praha 2004 so 21. 10.
kolo 7. JH – BA Sparta Praha ne 22. 10.
Basketbal – Basket Fio Banka JH M – starší mini žactvo U13, ob-
lastní přebor – skupina B
kolo 1. Pelhřimov D – JH M so 14. 10.
kolo 1. JH M – Pelhřimov H so 14. 10.
kolo 2. JH M – Pelhřimov H so 28. 10.
kolo 2. Pelhřimov D – JH M so 28. 10.
Basketbal – Basket Fio Banka JH M – mladší mini žactvo U12, ob-
lastní přebor – skupina B
kolo 1. Pelhřimov D – JH M so 7. 10.
kolo 1. JH M – Pelhřimov H so 7. 10.
kolo 2. JH M – Pelhřimov D so 21. 10.
kolo 2. Pelhřimov H – JH M so 21. 10.
Basketbal – Basket Fio Banka JH M – nejmladší mini žactvo U11, 
oblastní přebor – skupina C
kolo 1. Pelhřimov M – JH M ne 1. 10.
kolo 1. JH M – Pelhřimov H ne 1. 10.
kolo 2. JH M – Pelhřimov H ne 15. 10.
kolo 2. Pelhřimov M – JH M so 15. 10.
kolo 3. Pelhřimov M – JH M ne 29. 10.
kolo 3. JH M – Pelhřimov H ne 29. 10.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci A, liga – skupina 2

kolo 6. JH – Tábor so 14. 10.
kolo 7. Třemošná – JH ne 15. 10.
kolo 9. JH – Motor ČB čt 26. 10.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci B, liga – skupina 8+9
kolo 6. Veselí n./L. – JH so 7. 10.
kolo 7. JH – Milevsko ne 8. 10.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci C, liga – skupina 2
kolo 7. JH – Tábor so 14. 10.
kolo 8. Třemošná – JH ne 15. 10.
kolo 10. JH – Motor ČB čt 26. 10.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci D, liga – skupina 8+9/PLZ
kolo 6. Veselí n./L. – JH so 7. 10.
kolo 7. JH – Milevsko ne 8. 10.
Lední hokej – HC Vajgar JH – muži, krajská liga
kolo 3. JH – Soběslav ne 1. 10. 17:00
kolo 6. Milevsko – JH ne 22. 10. 17:00
kolo 7. JH – Telč ne 29. 10. 17:00
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy, divize D
kolo 7. Domažlice – JH so 7. 10. 16:00
kolo 8. JH – Sezimovo Ústí so 14. 10. 16:00
kolo 9. Kaplice – JH ne 22 10. 15:00
Kopaná – FK 1910 JH – muži, krajský přebor Ondrášovka
kolo 9. Hluboká – JH so 7. 10. 10:00
kolo 10. JH – Čimelice so 14. 10. 10:30
kolo 11. Želeč – JH so 21. 10. 15:30
kolo 12. JH – N. Včelnice so 28. 10. 10:30
Kopaná – FK 1910 JH – starší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 7. JH – Lokomotiva ČB ne 8. 10. 10:00
kolo 8. JH – Milevsko ne 15. 10. 10:00
kolo 9. Roudné – JH ne 22. 10. 9:30
kolo 10. JH – Větrovy ne 29. 10. 10:00
Kopaná – FK 1910 JH – mladší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 7. JH – Lokomotiva ČB ne 8. 10. 11:45
kolo 8. JH – Milevsko ne 15. 10. 11:45
kolo 9. Roudné – JH ne 22. 10. 11:15
kolo 10. JH – Meteor Tábor ne 29. 10. 11:45
Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka, krajský přebor ČEZ
kolo 5. Č. Krumlov – JH ne 8. 10. 11:30
kolo 5. Milevsko – JH ne 8. 10. 13:30
kolo 6. Písek – JH ne 15. 10.
kolo 6. Táborsko – JH ne 15. 10.
kolo 7. JH – Dynamo ČB ne 22. 10.
kolo 7. JH – Třeboň ne 22. 10.
Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravka, krajský přebor ČEZ
kolo 5. Č. Krumlov – JH ne 8. 10. 11:30
kolo 5. Milevsko – JH ne 8. 10. 13:30
kolo 6. Písek – JH ne 15. 10.
kolo 6. Táborsko – JH ne 15. 10.
kolo 7. JH – Dynamo ČB ne 22. 10.
kolo 7. JH – Třeboň ne 22. 10.
Kopaná – FK 1910 JH B – muži, I. A třída – skupina B
kolo 9. Dobrá Voda – JH B so 7. 10. 16:00
kolo 10. JH B – Čtyři Dvory so 14. 10. 14:30
kolo 11. Nemanice – JH B so 21. 10. 15:30
kolo 12. JH B – Hrdějovice so 28. 10. 14:30
Kopaná – FK 1910 JH – dorost, I. A třída ČEZ – skupina C
kolo 6. JH – Mladá Vožice ne 1. 10. 10:00
kolo 8. JH – Chotoviny so 14. 10. 10:00
kolo 9. Jistebnice – JH so 21. 10. 10:00
kolo 10. JH – Staré Hobzí so 28. 10. 10:00
Kopaná – AC Buk – muži, okresní přebor
kolo 7. Buk – Stará Hlína so 7. 10. 16:00
kolo 8. České Velenice – Buk ne 15. 10. 15:30
kolo 9. Buk – Studená so 21. 10. 15:30
kolo 10. Suchdol n./L.B – Buk so 28. 10. 14:30
Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka, okresní přebor – skupina A
kolo 10. Nová Včelnice – JH B st 4. 10. 16:30
kolo 11. JH B – K. Řečice st 11. 10. 16:30
kolo 12. Novosedly n./N. – JH B st 18. 10. 15:30
kolo 14. Třeboň B – JH B st 25. 10. 15:30
Kopaná – TJ Sokol JH B – mladší přípravka, okresní přebor
kolo 4. Nová Bystřice – JH B ne 1. 10. 16:00
kolo 4. JH B – Lomnice n./L. ne 1. 10. 16:00

kolo 5. Třeboň B – JH B ne 8. 10. 16:00
kolo 5. Nová Včelnice – JH B ne 8. 10. 16:00
kolo 6. Novosedly n./N.– JH B ne 15. 10. 15:30
kolo 6. Dačice A – JH B ne 15. 10. 15:30
kolo 7. JH B – K. Řečice A ne 22. 10. 15:30
kolo 7. JH B – Kunžak ne 22. 10. 15:30
Kopaná – SK Horní Žďár – muži, okresní soutěž – skupina A
kolo 7. Plavsko – H. Žďár ne 8. 10. 16:00
kolo 8. H. Žďár -  Majdalena so 14. 10. 15:30
kolo 9. N. Ves n./L. – H. Žďár so 21. 10. 15:30
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci, I. liga – skupina C
kolo 4. JH – Předměřice n./L. so 7. 10.
kolo 4. Rtyně v P. – JH so 7. 10.
kolo 5. Okříšky – JH ne 22. 10.
kolo 5. JH – Pardubice ne 22. 10.
Florbal – FK Slovan JH – ženy, II. liga – skupina 5
kolo 3. FA ČB – JH ne 8. 10.
kolo 3. JH – Pelhřimov ne 8. 10.
kolo 5. JH – Dačice so 21. 10.
kolo 5. SK Jihlava – JH so 21. 10.
Florbal – FK Slovan JH – muži, regionální liga – skupina 5
kolo 3. JH – H. Brod ne 1. 10.
kolo 3. Žďár n./S. B – JH ne 1. 10.
Florbal – FK Slovan JH B – muži, Jihočeská liga
kolo 3. Cosa Nostra ČB – JH B so 7. 10.
kolo 3. JH B – Milevsko so 7. 10.
kolo 6. JH B – Jokers ČB so 21. 10.
kolo 6. Vimperk – JH B so 21. 10.
Florbal – FK Slovan JH – junioři, Jihočeská liga
kolo 4. Milevsko – JH so 28. 10.
kolo 4. Strakonice – JH so 28. 10.
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci, Jihočeská liga
kolo 1. Meťák ČB black – JH ne 1. 10.
kolo 1. JH – Meťák ČB orange ne 1. 10.
kolo 4. Milevsko modří – JH so 14. 10.
kolo 4. JH – Kaplice so 14. 10.
kolo 6. Písek – JH ne 29. 10.
kolo 6. JH – Netolice ne 29. 10.
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci, Jihočeská liga 5+1
kolo 3. JH Red – Meťák ČB so 14. 10.
kolo 3. Malonty – JH Red so 14. 10.
Florbal – FK Slovan JH bílí & žlutí – elévové, Jihočeská liga
kolo 1. JH bílí – Tábor BM ne 15. 10.
kolo 1. Milevsko D – JH bílí ne 15. 10.
kolo 1. JH bílí – Písek M ne 15. 10.
kolo 2. Milevsko P – JH žlutí ne 15. 10.
kolo 2. JH žlutí – Meťák ČB T ne 15. 10.
kolo 2. Milevsko R – JH žlutí ne 15. 10.
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor – skupina B
kolo 3. JH A – K. Řečice A so 15. 10. 10:00
kolo 4. S. Ústí A – JH A ne 15. 10. 10:30
kolo 6. JH A – Hluboká n./V. B pá 27. 10. 19:00
Stolní tenis – SK JH 1930 B – okresní přebor I. třídy
kolo 3. Lodhéřov A – JH B pá 6. 10. 18:30
kolo 4. Kunžak A – JH B čt 12. 10. 18:00
kolo 5. JH B – Majdalena A st 18. 10. 19:00
kolo 6. Č. Velenice A – JH B čt 26. 10. 19:00
Stolní tenis – Jitka JH & SK JH 1930 C – okresní přebor II. třídy
kolo 2. JH C – Lomnice n./L. A so 7. 10. 10:00
kolo 2. Jitka JH – Lodhéřov B so 7. 10. 10:00
kolo 3. Studená E – JH C st 11. 10. 19:00
kolo 3. Jitka JH – Č. Velenice B so 14. 10. 10:00
kolo 4. JH C – Lodhéřov B so 21. 10. 10:00
kolo 4. Jitka JH – Chlum A so 21. 10. 10:00
kolo 5. Majdalena B – Jitka JH čt 26. 10. 19:00
kolo 5. JH C – Č. Velenice B so 28. 10. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 D – okresní přebor III. třídy
kolo 2. Chlum B – JH D pá 6. 10. 18:30
kolo 3. Novosedly n./N. B – JH D pá 13. 10. 17:00
kolo 4. Lásenice C – JH D st 18. 10. 18:30
kolo 5. JH D – Dírná B so 28. 10. 10:00
kolo 6. Třeboň D – JH D po 30. 10. 19:00
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FLORBAL
Ve Sportcentru Bobelovka v Otíně se konal VII. ročník „Sranda Cu-
pu 2017“ ve florbalu pod širým nebem. Prvenství z loňského roku 
obhájil jindřichohradecký tým Vajgar Bojz, který osmičlenným tur-
najem prošel bez zaváhání. Vyhrál všech šest svých zápasů při skó-
re 24:4. Na snímku je vítězné mužstvo. Zleva jsou v horní řadě Petr 
Antušek, Tomáš Kolařík, David Ryneš, Tomáš Bedrna, Tomáš Kadlec 
a Michal Štěrba. Vepředu zleva jsou Vladimír Hron, Tomáš Ryneš, 
nejlepší brankář turnaje Pavel Mottl, Roman Bartek a Pavel Krejčů.

Foto: Michal Župan

HÁZENÁ
Pěkného úspěchu na  třídenním turnaji „VHC – Vršovice Handball 
Cup 2017“ dosáhly mladší žákyně Házené J. Hradec. Počínaly si v je-
denáctičlenné soutěži naprosto suverénně, když porazily všech 10 
soupeřů z celé ČR. Pátý ročník opanovaly s celkovým skóre 134:38, 
přičemž jejich nejnižší výhra byla pětibrankovým rozdílem! V Pra-
ze se družstvo prezentovalo v  této sestavě, zleva nahoře trenérka 
Iva Jonová, Adéla Mazánková, Barbora Kubínová, Tereza Camrdo-
vá, Anna Dobešová, Michaela Vokušová, Rebeka Beránková, Leona 
Mátlová, Eliška Dvořáková a Amálie Dvorská. Zleva klečí Anna Dvo-
řáková, Nikola Kvasničková a Viktorie Picková. Před nimi leží bran-
kářka Natálie Klímová.

Foto: Irena Zemanová

KOPANÁ
Fotbalistky Sokola J. Hradec jsou pravidelnými účastnicemi divize D. 
Ve třetí nejvyšší české soutěži startují i v sezóně 2017/2018. V pří-
pravě na ni se prezentovaly na turnaji v Borovanech, kde obsadily 
4. místo. Hrály tam v sestavě, jež je na snímku, a sice zleva Kateřina 
Lehejčková, Renata Besedová, Petra Kabátová, Julie Hronová, Marie 
Šlapanská, Klára Kadeřábková, Radka Peckertová a brankářka Lucie 
Adamcová. Dole leží Pavlína Sivá.

Foto: Archiv Sokolnic JH

Jindřichohradecký DDM nabízí spoustu sportovního vyžití
Dům dětí a mládeže J. Hradec také pro škol-
ní rok 2017/2018 připravil řadu kroužků se 
sportovním zaměřením. Přihlásit se do ně-
kterých dá i v průběhu října. V nabídce jsou 
kupříkladu badminton, bouldering, stol-
ní tenis, šachy, sportovní střelectví, šachy 
a nově také lukostřelba.
Nabídka se týká dětí školního věku, a to už 
od I. třídy, přičemž pro činnost jsou využívá-
na sportovní zařízení v J. Hradci. Nejčastě-
ji sál DDM v Růžové ulici, ale také jeho klu-
bovna v Husových sadech, tělocvičny V. ZŠ 
na  sídlišti Vajgar a  rovněž boulderingová 

stěna v  Edenu. Pokročilejší lezce pak čeká 
i šplhání po skalách v okolí.
Pondělí 13.30 - 15.00 hodin: lezeme – šplhá-
me (1. - 4. třída); 15.30 - 17.00 hodin badmin-
ton II. (od 5. třídy). Úterý 14.00 - 15.15 hodin: 
střelecký kroužek I. (2. - 5. třída); 15.15 - 
16.30 hodin: stolní tenis (1. - 4. třída). Středa 
15.15 - 16.45 hodin: netradiční sporty (fris-
bee, ringo, lakros apod., od 5. třídy). Čtvrtek 
13.30 - 14.40 hodin: badminton I. (1. - 4. tří-
da); 14.50 - 16.15 hodin lezecký (4. - 8. tří- 
da); 16.00 - 18.00 hodin šachový kroužek 
(od  1. třídy); 16.30 - 17.45 hodin: střelecký 

kroužek II. (5. - 9. třída); 17.45 - 19.15 hodin lu-
kostřelba (5. - 9. třída). Pátek 13.45 - 15.00 ho- 
din: sportovní hry (míčové sporty, gymnas-
tika, 1. - 4. třída); 15.15 - 16.45 hodin: lezecký 
pro pokročilé.

Informace o kroužcích sdělí Vladimír Šelong 
(selong@ddmjh.cz; 725  763  191), případ-
ně je lze dohledat prostřednictvím webu 
http://www.ddmjh.cz/sportovni-a-turistic-
ke-krouzky-jindrichuv-hradec.

Roman Pišný

 � SPORT PRO VŠECHNY

Pro sportovní sezónu 2017/2018 připravil odbor Sport pro všechny při TJ Slovan J. Hradec aktivity pro veškeré věkové kategorie, a sice pro 
děti od 2 roků až po nejzralejší dospělost.
Více informací o možnosti sportovního vyžití v rámci odboru SPV sdělí jeho předsedkyně Naděžda Hradilová (776 304 011), jež zároveň 
vzkazuje: „Hledáme nové mladé lidi, kteří by se od října zapojili do dobrovolné činnosti u žákovských složek. Nikdo se nemusí ostýchat, 
rádi pomůžeme, proškolíme,“.

Nabídka – rozpis SPV TJ Slovan Jindřichův Hradec 2017/2018

PŘEDŠKOLÁCI + RODIČE S DĚTMI

Rodiče a děti 2 – 4 roky úterý 16.45-17.45 hodin II. ZŠ Janderova

Předškoláci + 1. třída 5 – 7 let středa 16.00-17.00 hodin IV. ZŠ Vajgar

MLÁDEŽ ŠKOLNÍHO VĚKU

Dívky – taneční kroužek od 10 let čtvrtek 16.00-17.00 hodin IV. ZŠ Vajgar

Florbal – rekreační SPV chlapci středa 15.30-16.30 hodin VI. ZŠ Větrná

Výcvik plavání mladší žactvo pondělí 17.00-18.00 hodin bazén – Jáchymova

Výcvik plavání starší žactvo čtvrtek 18.00-19.00 hodin bazén – Jáchymova

DOSPĚLÍ

Aquagymnastika od 15 let pondělí 18.00-19.00 hodin bazén – Jáchymova

Florbal – rekreační SPV muži dle dohody sokolovna TJ Slovan

Zdrav. a kondiční cvičení dospělí mix úterý 17.30-18.30 hodin studio ISA
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VÁHOVÁ
JEDNOTKA

DOPRAVNÍ
PODNIK

NEDOBŘÍ

SVISLÉ

ŘÍM. ČÍSL.
1002

VERNEŮV
KAPITÁN

OXID
HLINATÝ
AKADEMIE

VĚD

JE MOŽNO

INIC. HERCE
ŠTĚPÁNKA

METR

SPZ
CHOMUTOV

HORSKÝ
SKŘÍTEK

KLEKÁNÍ

OZN. PRO
DEN

EVROPANÉ
OZN. JEDN.
RADIOAKT.
(EMAN)

ŘÍM. ČÍSL.
500

7. ČÁST 
TAJENKY

OBDOBÍ JINDŘICHA IV. Z HRADCE
NÁLEŽELO K VÝZNAMNÝM ETAPÁM MĚSTA. 

VE SLUŽBÁCH VLADISLAVA
JAGELONSKÉHO DOSÁHL VYSOKÝCH
HODNOSTÍ NA KRÁLOVSKÉM DVOŘE.

KRÁL SE MU ZA SLUŽBU ODVDĚČIL TÍM,
ŽE V ROCE 1483 POLEPŠIL ZNAK JEHO

REZIDENČNÍHO SÍDLA. JINDŘICHŮV HRADEC 
SE STAL VYJIMEČNÝM PODDANSKÝM

MÍSTEM, NA JEHOŽ ZNAKU JSOU...

NÁPOVĚDA: 
OSK, SNA, BOOK, OBO, 

ONE, ČÁRDA, VANS,
YMA, KOI, YN, MA

VOLEJBAL
V jindřichohradecké místní části Buk se usku-
tečnil každoroční volejbalový turnaj losova-
ných smíšených družstev. Tři desítky amatér-
ských vyznavačů sportu pod vysokou sítí si 
s chutí zahrály a strávily příjemné odpoledne. 
„O výsledky vůbec nešlo, byla to především zá-
bava s přáteli. Myslím, že to byl pěkný turnaj,“ 
uvedla organizátorka Iva Jonová z pořádající-
ho AC Buk, jež je zároveň autorkou fotografie.
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2. října, 15:00 hod.
HRAVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
Městská knihovna - pobočka Vajgar

2. října, 19:15 hod.
PŘÍBĚHY PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Na přednášce Českého 
zahrádkářského Svazu č. 1 J. Hradec 
vystoupí Ing. Markéta Blažková
Dům dětí a mládeže, Růžová ul.

3. října, 15:00 hod.
HRAVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
Městská knihovna

3. října, 9:00 – 15:30 hod.
DEN OTEVŘENÝCH OKEN
Chráněná dílna Okénko,
Pražská 104 a Chráněné bydlení
Okénko, Na Piketě 742/III

5. října, 16:30 hod.
LITERÁRNÍ BESEDA 
SE SPISOVATELEM 
DAVIDEM JANEM ŽÁKEM
Městská knihovna

7. října, 13:00 - 16:00 hodin
ZA ZVÍŘÁTKY DO DDM
Den otevřených dveří v odd. přírody
Dům dětí a mládeže

8. října, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Gymnázium V. Nováka

9. října, 19:00 hod.
NEBEKLÍČE OD LANDFRASŮ 
ANEB KNIŽNÍ BESTSELLERY 
19. STOLETÍ
Přednáška PhDr. Štěpánky Běhalové,  
Ph.D. pro Spolek přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

15. října, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer, KD Střelnice

18. října, 16:30 hod.
NÁRODNÍ PARKY PATAGONIE
Přednáška Boba Stupky
Městská knihovna

18. října, 19:00 hod.
Pavol Seriš 
„CHUTILO VÁM, PÁNI?“
Pohybová komedie jednoho herce
Divadlo mimo předplatné
KD Střelnice

19. října, 19:00 hod.
KONCERT
Účinkují PS Smetana a Záboj 
Pelhřimov, Kaple sv. M. Magdaleny

22. října, 16:00 hod.
„AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA“
Divadelní pohádka v cyklu  „Děti 
s rodiči do divadla“, KD Střelnice

22. října, 19:00 hod.
PODZIMNÍ KONCERT - TANEČNÍ
Účinkuje Jindřichohradecký 
symfonický orchestr
Státní hrad a zámek, Rytířský sál

23. října, 19:00 hod.
„ALJAŠKA“
Cestovatelská show Martina Loewa
KD Střelnice - kinosál

24. října, 16:30 hod.
LITERÁRNÍ BESEDA 
SE SPISOVATELKOU 
TEREZOU BOUČKOVOU
Městská knihovna

27. října, 18:00 hod.
EXPEDICE HODOV 2017
Přednáška Klubu historie letectví

10. října, 19:00 hod.
Francis Veber „S BARVOU VEN!“
Divadlo v Rytířské
Divadelní předplatné skupiny A
KD Střelnice

12. října, 16:00 hod.
DOJMY Z KOREJE - S OBRÁZKY
Přednáška Ing. L. Černocké 
pro Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit
Centrum sociálních služeb, Česká ul.

12. října, 16:30 hod.
BALKÁNSKÉ PUTOVÁNÍ
Přednáška Rostislava Gregora
Městská knihovna

12. října, 19:00 hod.
KALABIS QUINTET
Účinkují: Zuzana Bandúrová - flétna,
Jarmila Vávrová - hoboj, 
Anna Sysová - klarinet, 
Martina Bálková - fagot, 
Adéla Triebeneklová - lesní roh 
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby
Kaple sv. M. Magdaleny

13. října, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak a hosté
Gymnázium V. Nováka

14. října
DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 
V DOMĚ GOBELÍNŮ
15:00 hod. vernisáž výstavy 
„Háčkované pohádky 
Lenky Bednářové“
Dům gobelínů

15. října
DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 
V DOMĚ GOBELÍNŮ
10:00 - 12:00 hod. ateliér háčkování 
Lenky Bednářové, Dům gobelínů

Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

28. října, 10:00 hod.
OSLAVY 99. VÝROČÍ ZRODU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

28. října, 18:00 hod.
TŘI SESTRY + ALKEHOL
Koncert, KC Jitka

31. října, 16:30 hod.
OSLAVA SVÁTKU HALLOWEEN
Fakulta managementu VŠE v J. Hradci

Probíhající výstavy:

VÝSTAVA PRACÍ DOSPĚLÝCH  
Z VÝTVARNÉHO ATELIÉRU TVOR 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2017
FANTAZIE MYŠLENEK A PTÁCI 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2017
LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2017
NEBEKLÍČE OD LANDFRASŮ 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2017
MOMENTKY Z VÁLKY 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017
AFRIKA HRAVÁ 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017
HÁČKOVANÉ POHÁDKY  
LENKY BEDNÁŘOVÉ 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 3. 12. 2017
VLADIMÍR HOLUB/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017
JOSEF MÜLLER/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017

POZVÁNKY NA LISTOPAD
Městské akce: Ostatní akce:
•    9. 11.  „GOLDONIÁDA“ – PREMIÉRA DIVADELNÍHO SPOLKU JABLONSKÝ

• 12. 11.  „POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT“ – DIVADELNÍ POHÁDKA

• 14. 11.  „CHLAP NA ZABITÍ“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A

• 19. 11.  SENIOR KLUB

• 23. 11.  JULIE SVĚCENÁ A KAREL MÁCHA – KONCERT KPH

• 24. 11.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

• 25. 11.  TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI – KONCERT

• 26. 11.  „BOŽSKÁ MATHILDA“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY B

•     2. 11.  JAKUB SMOLÍK – KONCERT

•     4. 11.  DYMYTRY + KOMUNÁL – KONCERT

•  10. 11.  TRAKTOR - KONCERT

•  11. 11.  SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ

•  11. 11.  SVATOMARTINSKÝ PARNÍ VLAK

•  11. 11.  SEBASTIAN – KONCERT

•  16. 11.  HORKÝŽE SLÍŽE + ZAKÁZANÝ OVOCE  
  – KONCERT

•  21. 11.  DAGMAR PECKOVÁ – VÁNOČNÍ KONCERT


