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Nad festivalem betlémů
v Jindřichově Hradci opět roztáhne ochranná 

křídla unikátní anděl

První adventní neděli, která letos připadá na 
3. prosince, se na náměstí Míru v 18.00 ho- 
din uskuteční tradiční Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. Vánoční strom, 12 metrů 
vysokou jedli, věnoval městu Luděk Hačka ze 
Strmilova. Rozsvícení stromu tentokrát doplní 
zvuk zvonků, zvonečků a  rolniček, které si pří-
chozí přinesou s sebou. Před samotným rozsví-
cením stromu se rozezvučí zvon na městské vě-

Letošní vánoční strom se rozsvítí za zvuku zvonků

Druhý ročník přehlídky Jindřichohradecké 
JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí před-
staví první adventní víkend práci 14 betle-
mářů z  celé České republiky i  ze Slovenska. 
A nad jediným festivalem betlémů v ČR opět 
roztáhne ochranná křídla unikátní anděl. Oz-
dobí fontánu na Masarykově náměstí v Jind- 

ži, zazní slova starosty města Stanislava Mrvky 
a  okrskového vikáře Ivo Prokopa. Moderování 
události se ujme Vítek Zeman. Zvonky, zvoneč-
ky a  rolničky se stanou důležitou součástí sa-
motného aktu rozsvícení vánočně ozdobeného 
stromu, kdy budou moci velcí i malí návštěvníci 
přispět k zvonivému rozezvučení celého náměs-
tí, po kterém bude následovat samotné rozsví-
cení stromu starostou města. Zvonění zvonků 

tak symbolicky zahájí adventní dobu, kdy by se 
lidé měli vnitřně zklidnit a připravit se na obdo-
bí nadcházejících Vánoc. Slavnostní atmosféru 
doplní Soběslavský žesťový kvartet, který z oken 
nasvícené historické Staré radnice přednese 
pásmo tradičních skladeb. Akci pořádá Kulturní 
dům Střelnice ve spolupráci se společností Služ-
by města Jindřichův Hradec.

Jiří Kubát

řichově Hradci. Dvoumetrovou sochu vytiš-
těnou na 3D tiskárně navíc rozpohybuje jed-
noduchý mechanismus po  vzoru Krýzových 
jesliček. Po zatočení klikou zamává tříbarev-
ná plastika svými průsvitnými křídly.

(pokračování na str. 2)
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 �Nad festivalem betlémů v Jindřichově Hradci opět roztáhne ochranná křídla unikátní anděl
(pokračování ze str. 1)

Při JINoHRÁtkách 2. a 3. prosince také vznikne další socha do velké-
ho betlému z  dřevěných soch  v  životní velikosti. „Řezbář Roman Ga-
lek v  prostorách muzea intenzivně pracuje na  soše Panenky Marie s  Je-
žíškem,“ přiblížila etnografka Muzea Jindřichohradecka Alexandra 
Zvonařová. Připojí se tak ke svatému Josefovi a pasáčkovi, které tvůrci 
vyřezali před rokem. Na Staré radnici mohou návštěvníci nahlédnout 
pod pokličku i drobnějším tvůrcům a zjistí, jak se vyrábí jesličky nejen 
dřevěné, ale také například textilní či krajkové. Jeden z řezbářů vytvoří 
před očima zájemců i dřevěné formy na perníkový betlém.
Po loňském PETAndělovi, na jehož stavbu sbíraly lahve děti ze 13 škol, 
letos ozdobí advent v  Jindřichově Hradci nebeský posel vyrobený 
ze  stovek dílků vytištěných na  3D tiskárně. Slavnostně se rozzáří 
v  sobotu 2. prosince v  17.00 hodin za  hudebního doprovodu sbo-
ru Nova Domus. „Bude to opět anděl ekologický, protože tiskneme z re-
cyklátu. A bude to anděl zcela jistě rekordní! Tak velkou sochu z takového 
materiálu a  tímto způsobem ještě nikdy nikdo netiskl,“ vysvětlila archi-
tektka Kateřina Nováková ze skupiny PETMAT, z. ú., která jedinečnou 
skulpturu (PETSculpt) vytváří. Dodala, že budou usilovat i  o  zápis do 
Guinnessovy knihy rekordů.
V kostele sv. Jana Křtitele si mohou návštěvníci prohlédnout tradič-
ní výstavu řezeb a betlémů, která letos představí jihočeského řezbá-
ře Jiří Bürgera. Ten se zabývá především většími objekty se silným du-
chovním poselstvím. Výstavu zahájí vernisáž v sobotu 2. a potrvá do 
30. prosince.  
Celý střed města znovu ožije festivalovou hrou, která propojí všech-
ny kulturní subjekty ve  městě. Řada úkolů čeká malé i  velké v  obou 
budovách  Muzea Jindřichohradecka ve  Štítného ulici i  na  Balbínově 
náměstí, v Domě gobelínů, infocentru, na Staré radnici či v Muzeu fo-
tografie a MOM. Na závěr celé trasy dostanou děti drobnou odměnu 
a dospělí grog. 
Školy z Jindřichohradecka budou také soutěžit O nejkrásnější betlém 
a  jejich výrobky vystaví muzeum v křížové chodbě bývalého kláštera 
minoritů ve Štítného ulici. K vidění budou až do 30. prosince. Celý fes-
tival doplní i doprovodný program, adventní dílny a malý řemeslný trh, 
kde mohou návštěvníci ochutnat rozličné dobroty, nebo potěšit své 
blízké malým dárkem.

Marie Hazuková

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
LISTOPAD – dušičkový čas      
„Dušičky věrný, nejste všechny stejný. Některý 
jste bílý, některý jste černý…“
Tento popěvek složil kdysi dávno nějaký vti-
pálek, který si tím stěžoval na lakotu kuchař-
ky. Hospodyně totiž pekly na  svátek Všech 
svatých tzv. dušičky z dvojího těsta. Pro rodi-
nu bylo určeno pečivo z bílé mouky, pro če-
ládku z mouky tmavé. V předvečer svátku bý-
valo zvykem vhazovat pro dušičky do  ohně 
různé pokrmy na  vykoupení vlastních hří-
chů a dušičkám „na přilepšenou“. Pečivo bylo 
čtyřhranné, zadělávané mlékem a plněné po-
vidly nebo mákem. Specialitou jindřichohra-
deckých pekařů byly housky zvané dušičky, 
které se podobaly velkým piškotům.
DUŠIČKY
Půl kg mouky, 40 g cukru, 1 celé vejce, 2 žlout-
ky, citrónová kůra, trochu mléka, tuk na smaže-
ní a trochu cukru na posypání. 
Všechny ingredience vložíme do  misky a  za-
děláme tužší těsto, které rozválíme a  nakrájí-

me na menší obdélníčky. Pak je vložíme na roz-
pálený tuk a usmažíme do růžova a posypeme 
cukrem. 

ČERNÉ DUŠE
250 g hladké mouky, 250 g moučkového cuk-
ru, 125 g strouhané nebo na kousky rozlámané 
čokolády, 50 g rozpuštěného másla, 3 celá vej-
ce, 30 g rozdrceného hřebíčku, trochu citrónové 

kůry. Vše smícháme v těsto, které na vále dobře 
propracujeme, vyválíme na tenko a formičkami 
vykrajujeme kolečka, hvězdičky a další tvary. Pe-
čeme v předem mírně vyhřáté troubě. 
„NAVŠESVATÝ“ ROHLÍKY, 
co se pečou o svátku sv. Martina
Z  kynutého těsta nakrájíme kousky, ze kterých 
vytvoříme bochánky a  necháme je vykynout. 
Pak každý rozválíme do  kulata, naplníme ná-
divkou a stočíme do tvaru rohlíku. Necháme je 
ještě chvíli kynout a potřeme žloutkem. Pečeme 
do křupava. Ze zbytků těsta můžeme upéci prec-
líky, které sypeme ořechy nebo perníkem. 
Máslová náplň: umletý mák svaříme s mlékem, 
cukrem, skořicí, zahustíme strouhankou nebo 
nastrouhaným perníkem a  dochutíme rumem. 
Ořechová náplň: strouhané ořechy navlhčíme 
v  mléce a  svaříme, osladíme a  zahustíme piš-
koty, strouhankou nebo strouhaným perníkem. 
Opět dochutíme rumem nebo přidáme skořici.

Sabina Langerová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

vzhledem k  tomu, že se zima kvapem blíží, schvá-
lili jsme v  radě města „Operační plán zimní údržby 
2017/2018“ místních komunikací ve vlastnictví města 
Jindřichův Hradec. Do seznamu komunikací byly při-
dány následující objekty: Jiráskovo předměstí z odboč-
ky do Vídeňské ulice po kruhovou křižovatku u Zahrad-
ního centra - I. pořadí v seznamu položek č. 18; sběrný 
dvůr příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru v ce-
lém rozsahu - II. pořadí v seznamu položek č. 33.

Schválený plán mimo jiné obsahuje stanovené pořa-
dí důležitosti pro zajištění sjízdnosti místních komuni-
kací, časový limit pro úklid komunikací a technologie. 
Když jsem zmínil ten sběrný dvůr, tak nesmím opo-
menout, že jsme nový sběrný dvůr U Cihelny otevřeli 
na začátku listopadu a věřím, že vám bude sloužit ví-
ce než dobře. Podrobnosti o otevírací době se dozvíte 
na internetových stránkách města.

Stejně jako v  předchozích letech již nyní připravuje-
me rozpočet města na rok 2018. Ten určí, kolik peněz 
půjde na  investice, kolik do  kultury, sportu, školství 
a  dalších oborů. Finišujeme také s  přípravou kalen-

dáře kulturních a společenských ak-
cí na příští rok. Ke konci prosince 

nebo na začátku ledna již bude 
k dostání v tištěné podobě. 

Přeji všem klidný a příjemně 
strávený listopad.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Na tratě podzimního pedálu se vydalo 542 účastníků
V  sobotu 30. září 2017 jsme ukončili turistic-
kou sezónu tradiční akcí Přes kopec na  Hra-
dec aneb Jindřichohradecký pedál. Počasí 
přálo, a tak se na dlouhou i krátkou trať vyda-
lo celkem 542 účastníků.  Start i  cíl byl situo-
ván do prostor Sportcentra Bobelovka v místní 
části Otín. Jako první se ve 13.00 hodin vyda-
li na  trať účastníci  nejdelšího z  okruhů  mě-
řícího přibližně  29 km. O  hodinu později, 
tedy ve 14.00 hodin, se na startu sešli účastní-
ci kratší trasy o délce 6 km a ve stejný čas ja-
ko zájemci o  kratší okruh vyrazili do  terénu 
i účastníci pěšího výletu. Vycházka byla situo-
vána směrem na Jindřiš a dále do části půvab-

ného Jindřišského údolí a  zpět. Doprovodný 
program zahrnoval sportovní aktivity, tubing 

 � Školy se představovaly novým studentům
Ve čtvrtek 5. října 2017 se na Fakultě manage-
mentu VŠE v  Jindřichově Hradci uskutečnila 
již tradiční „Burza škol“, tedy prezentační výs- 
tava středních škol, středních odborných uči-
lišť, odborných učilišť a firem, jejichž zajímavé 
exponáty daly jasnou výzvu k tomu, že studo-
vat technické obory může být i  zábava.  Zá-
měrem akce je představit dětem za  pomoci 

tradičních jindřichohradeckých a dačických fi-
rem svět techniky zábavnou formou směřující 
k  popularizaci polytechnické výuky. Akci po-
řádala Jihočeská hospodářská komora, Ob-
lastní kancelář Jindřichův Hradec ve  spolu-
práci s Úřadem práce Jindřichův Hradec pod 
záštitou starosty města Stanislava Mrvky.

Karolína Průšová

 �V Dunajské Stredě se konal tradičný XXXVII. Žitnoostrovský jarmark
Ve dnech 21. až 24. září se v našem slovenském 
partnerském městě konal 37. Žitnoostrov-
ský jarmark. Jak je zjevné také z  čísla, má jar-
mark v Dunajské Stredě již dlouholetou tradi-
ci. Jedná se o velkolepou akci plnou dobrého 
jídla, pití, stánkařů a muzikantů. Ve vinné ulič-
ce si mohli návštěvníci vychutnat nejlepší vína 
od  nejlepších vinařů z  regionu, představili se 
také nejlepší kuchyně, domácí i zahraniční ře-
meslníci, a  kromě známých kulturních hvězd 
mohli zhlédnout také dětské programy pro 
nejmenší. Této tradiční akce se zúčastnila i čtyř-
členná delegace z našeho města.

 �Uskutečnily se oslavy 120. výročí od zahájení výuky na druhé základní škole
Slavnostní odpoledne se uskutečnilo v  pá-
tek 22. září 2017 od  14.00 hodin v  budově 
Základní školy Jindřichův Hradec II, Jandero-
va 160. Na začátku všechny přítomné přivítal 
ředitel školy Jan Javorský společně se staros-
tou města Stanislavem Mrvkou. Následovalo 
stručné seznámení s  historií, které měla pro 
účastníky zajímavou a  vtipnou formou při-
pravené paní Jiřina Menclová. Poté se usku-
tečnil koncert žáků školy a ti, kteří měli zájem, 
si mohli prohlédnout prostory školy.

 � Svatováclavské slavnosti nabídly kulturní i gurmánské zážitky
V sobotu 23. září se na náměstí Míru uskuteč-
nily již třetí Svatováclavské slavnosti. Náměstí 
se již ráno zaplnilo stánkaři. Nechyběly stánky 
s vínem, různými pochutinami, sladkými i sla-
nými dobrotami, ale také s  řemeslnými a  ru-
kodělnými výrobky. Na  pódiu se vystřídaly 
známé a oblíbené kapely, jako cimbálovka Var-
muža, dechovka Babouci a písničkářky Pragtet.

UDÁLOSTI Z RADNICE

(sjezd na speciálních duších na volné dráze pro 
malé i velké závodníky) a s ukázkami své prá-
ce se představily malé házenkářky. Děkujeme 
všem, kteří s námi strávili krásné zářijové sobot-
ní odpoledne a  gratulujeme všem výhercům, 
obzvláště pak paní Hedvice Křinecké, která 
vyhrála jízdní kolo. Akci Přes kopec na Hradec 
aneb Jindřichohradecký pedál pořádalo měs-
to Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec a spol-
kem Bobeláček. Mediální partneři: Radiohouse, 
Rádio Česká Kanada, měsíčník Žurnál – krásné 
články, měsíčník Neon, Týdeník Jindřichohra-
decka a portál HRADEC ŽIJE.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

V neděli 1. října v odpoledních hodinách se 
pokusili dva Rumuni přenést přes pokladnu 
bez zaplacení sluchátka v  ceně 249 Kč tak, 
že první z mužů je vzal z regálu a po ujití ně-
kolika metrů je předal společníkovi, který je 
okamžitě ukryl do  kapsy bundy. Vzhledem 
k tomu, že se na krádeži podíleli společným 
úmyslem a  jednáním, strážníci každého ob-
darovali pokutovým blokem na místě neza-
placeným v  hodnotě 1000 Kč. Zároveň pře-
dali právnímu oddělení informaci o  jejich 

zaměstnavateli (pro případné exekuční říze-
ní, které by se mohlo realizovat nařízenou 
srážkou ze mzdy, pokud by uloženou pokutu 
ve stanovené lhůtě 15 dnů neuhradili).
V neděli 1. října v dopoledních hodinách 
ztotožnili strážníci muže, který přespal v ne-
mocnici, přičemž jeho povalování se po la-
vičce obtěžovalo okolo sedící. Muž z Prahy 
(39 let) po  poučení o  vzbuzení veřejného 
pohoršení opustil areál nemocnice s poku-
tovým bločkem v kapse.  

V  úterý 2. října zjišťovali strážníci vlastní-
ka čalouněného křesla, jež bylo odloženo 
na  ulici.  Slečna (23 let) si tak od  strážníků 
vyslechla poučení o  zákazu  odkládat  ne-
potřebné věci všeho druhu ke kontejnero-
vému stání, neboť je to v rozporu s vyhláš-
kou města (k  tomuto účelu slouží sběrný 
dvůr, kam občané Jindřichova Hradce mo-
hou odpad zdarma odevzdat). Strážníci zjiš-
těný přestupek vyřešili pokutou.

 (pokračování na str. 5)

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Upozornění na deratizaci
V říjnu letošního roku bylo v Jindřichově Hrad-
ci započato s  plošnou deratizací, která bude 
probíhat i v měsíci listopadu. Akci zabezpeču-
jí místní firmy, město Jindřichův Hradec - sa-
mostatné oddělení správy bytů a společnost 
Služby města Jindřichův Hradec, s. r. o. Bude 
provedeno ošetření kanalizační sítě, teplo-
vodních kanálů, veřejných ploch a vybraných  

 �Upozornění Městské policie
25. září, dále 2., 3. a 10. října 2017 přijali stráž-
níci oznámení o cizincích - Rumunech, kteří 
se pohybovali po centru města a po parko-
vištích obchodních domů (LIDL, Kaufland, 
Albert, Penny Market), přičemž se snažili 
od  dobrovolných dárců získat finanční přís- 
pěvky pro osoby neslyšící nebo tělesně posti-
žené, pro chudé děti nebo pro mezinárodní 
centra. I když se na jednom místě nikdy moc 
dlouho nezdržovali, přesto díky včas poda-
ným oznámením a kamerovému systému se 
strážníkům podařilo ve třech případech (25. 
září, 2. a 10. října) postupně zadržet tři muže 

a dvě dívky. Z provedeného šetření bylo zřej-
mé, že obě dívky před kolemjdoucími cel-
kem přesvědčivě sehrály role osob zdravotně 
postižených (jedna vystupovala jako hlu-
choněmá, druhá jako hluchá). Rumuni pro 
větší věrohodnost předkládali lidem tiskopi-
sy, které prezentovali jako certifikáty, a přes-
tože certifikáty byly vcelku nepovedené, 
i tak je používali jako přesvědčovací pomůc-
ky. Z kamerových záznamů pak bylo zřejmé, 
že ve chvíli, kdy spatřili strážníky, ve spěchu 
odcházeli do  restaurací, kde na WC tiskopi-
sy zlikvidovali. Ani v jednom případě nemě-

li osvědčení, které pro účely konání veřejné 
sbírky vydává příslušný krajský úřad nebo 
pražský magistrát, a tak získané finanční pro-
středky používali pouze pro vlastní potřebu. 
Za podvodné jednání jim strážníci uložili po-
kuty, které na místě uhradili.  
Vzhledem k četnosti jejich příjezdů do Jind-
řichova Hradce proto uvítáme, pokud nám 
veřejnost podobná zjištění ihned oznámí 
na  linku 156. Důležitá je pro nás informace, 
pod jakou záminkou o  peníze žádají, kde se 
právě nacházejí nebo kam směřují.

Luboš Müller

objektů. Z  těchto důvodů doporučujeme 
v těchto dnech zajistit zvýšený dohled nad 
malými dětmi a chovanými zvířaty, zejmé-
na nad psy. Doporučujeme omezit potrav-
ní zdroje hlodavců tím, že bude zajištěno kr-
mivo pro domácí zvířata, nebudou vylévány 
zbytky jídel do WC, a tak do kanalizační sítě 
a  bude udržována čistota kolem kontejne-
rů, popelnic a odpadkových košů. Vzhledem 

k tomu, že výskyt hlodavců je pravděpodobný 
i v okolí obytných domů, hospodářských sta-
vení a na veřejných prostranstvích, vyzýváme 
občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu 
hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, zavolej-
te, prosím, na telefonní číslo: 384 364 250. Vy-
zýváme rovněž majitele pozemků a objektů, 
aby se k plánované deratizaci připojili.

Blanka Slavíková 

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Bazén si připomene výročí, dárek dostanou 
návštěvníci
Již 8 let od své modernizace si v listopadu při-
pomene městský Plavecký bazén Jindřichův 
Hradec, který provozují Služby města Jindři-
chův Hradec, s. r. o. 
Připomenutí výročí, které přineslo pomyslnou re-
voluci do jeho služeb, je již několik let směřováno 
právě na den státního svátku. Letos 17. listopad 
připadá na  pátek. Symbolický dárek dostanou 
všichni návštěvníci, kteří při vstupu od 10.00 do 
20.00 hodin ušetří polovinu ze svého vstup-
ného a  od  10.00 do  13.00 hodin budou mít 
možnost zapojit se do  vodních soutěží pro 
děti. Dvojnásob si slavnostní atmosféru uži-
jí vítězové Výtvarné soutěže pro jednotlivce  

do 10 let, kteří obdrží pozvánku na vyhlášení vý-
sledků. Zapojit se přitom může každé dítě, které 
nejdéle do 10. listopadu doručí svůj výtvor zho-
tovený na  jedno z  témat: „Zrozen pro plavání“, 
„Bazén a lidi v něm“ a „Co se děje pod hladinou?“. 
Díky rekonstrukci a  přístavbě završené v  roce 
2009 se významně rozšířila paleta služeb bazé-
nu. Vedle sportovního bazénu 25 metrů se stal 
srdcem velký relaxační bazén s vířivkami, tobo-
gánem a parní kabinou, který je veřejnosti přís- 
tupný denně od  rána do  večera. Svou vlastní 
klientelu pak mají i  sauny vyhlášené klidnou, 
rodinnou atmosférou. Ve  spojení se sportov-
ním bazénem, dětskými bazény a v letní sezóně 
i venkovním aquaparkem tak vzniklo wellness 
zařízení regionálního významu sloužící k  vy-

žití všech věkových kategorií. Roční návštěv-
nost, převyšující magickou hranici čtvrt miliónu 
osob, řadí jindřichohradecký bazén suverénně 
na  první příčku v  rámci Jihočeského kraje. 
Chloubou bazénu je jeho vlastní Plavecká škola, 
která zajišťuje školní výuku plavání a organizuje 
kurzy pro děti již od 3 měsíců věku až po dospě-
lé. Hitem jsou kurzy pro kojence a batolata a no-
vinkou znovuzavedení povinné výuky plavání 
pro žáky základních škol v rozsahu 40 hodin. 
Bazén využívají i  sportovní kluby. V  sobotu  
4. listopadu bude z důvodu konání dvoudenních 
závodů v plavání pro veřejnost po celý den 
uzavřen a v neděli 5. listopadu otevřen až 
od 13.00 hodin.

Marcela Kůrková
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POLICIE ČR  

Rekondiční pobyt pro seniory v  Lomech 
u Kunžaku na Jindřichohradecku pořádalo 
Jindřichohradecké sdružení sociálních akti-
vit. Účastníky pobytu byli zejména zaslou-
žilí a dlouholetí členové tohoto spolku. Dí-
ky bývalé ředitelce ČČK, Zdeňce Hanzalové, 
prožili senioři krásný pobyt plný zajímavých 
činností a přednášek. Součástí pobytu dříve 
narozených byla mimo jiné i beseda s jindři-
chohradeckou tiskovou mluvčí PČR Hanou 
Millerovou a krajským koordinátorem Besi-
pu Václavem Kovářem.

Rekondiční pobyt pro seniory

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

bu bude pro policii mnohem jednodušší 
zadokumentovat původní stav hrobu. Přes-
ným popsáním odcizených věcí se tak zvýší 
šance na dopadení pachatele. Zloději si to-
tiž na hřbitovech dost často tipují osamělé 
osoby, které sledují, a ve chvíli, kdy jdou na-
příklad pro vodu nebo vyhodit původní výz- 
dobu do  kontejneru, seberou jim odlože-
nou tašku a zmizí.
Policejní zkušenosti dokladují, že zvýšeného 
pohybu lidí využívají i někteří zloději, kteří se 
zaměřují na auta odstavená na parkovištích 
v okolí hřbitovů a vykrádají je. Policisté proto 
opět připomínají řidičům, aby si nenecháva-
li v zaparkovaných vozidlech na parkovištích 
viditelně odložené věci a při odchodu od vo-
zidla zkontrolovali uzavření oken, včetně 
střešního, uzavření zavazadlového prostoru 
a samozřejmě všech dveří vozidla.
Na bezpečnost a plynulost v silničním provo-
zu budou o „Dušičkách“ dbát ve zvýšené míře 

Prevence: 
nejen dopravní policisté, ale i policisté z jed-
notlivých obvodních oddělení. Dopravní po-
licisté připomínají především starším obča-
nům, kteří s  vozidlem nejezdí každodenně, 
aby nezapomněli, že řidiči starší 65 let musí 
při silniční kontrole předložit doklad o zdra-
votní způsobilosti. Jak vychází ze zákona, oso-
ba starší 65 let se musí podrobit pravidelné lé-
kařské prohlídce. Ta se obnovuje po 3 letech, 
tj. v 68 letech a od 68 let každé dva roky.
Občany, kteří na hřbitově vidí, že se tam dě-
je něco podezřelého, žádáme, aby to ihned 
oznámili na  policii. Čím dříve se o  krádeži 
dozvíme, tím větší máme šance na dopade-
ní zloděje. 
Uhlídat všechny hřbitovy na Jindřichohradec-
ku je pro policii ve skutečnosti nemožné, pro-
to si ceníme pozorných spoluobčanů, kteří si 
všímají podezřelých osob a informace ihned 
volají na bezplatnou policejní linku 158!

Hana Millerová

(dokončení ze str. 4)
Díky slečně (18 let) z místní části Jindřicho-
va Hradce se může zapomětlivý majitel při-
hlásit o své peníze, které v sobotu 7. října 
zapomněl v  jednom peněžním automa-
tu. Vzhledem k tomu, že většina bank přija-
té peníze skládá na zvláštní bankovní účet 
a prověřování provádí, až když se o peníze 
přihlásí konkrétní osoby,  předali strážníci 
příslušné bance získané informace, přičemž 

požádali o vyrozumění majitele kreditní kar-
ty a finanční obnos předali na ztráty a nále-
zy Městského úřadu Jindřichův Hradec. 
V pátek 6. října ve večerních hodinách ulo-
žili strážníci pokutu mladíkovi (18 let), kte-
rý v  rozporu s  vyhláškou města a  přes 
předchozí poučení strážníků popíjel na ve-
řejném prostranství sídliště Vajgar  na-
míchanou vodku s  energetickým drin-
kem.  Obdobný  postup uplatnili strážníci 

také  v  předchozích případech, neboť od   
1. do 6. října řešili šest obdobných přestup-
ků, při kterých bylo konzumováno pivo a ví-
no i v dalších částech města.  
V sobotu 7. října po 20. hodině a po zjiště-
ní, že kontrolovaná je osobou evidovanou 
ve vyhlášené policejní pátrance, byla slečna 
(15 let) převezena z parku pod gymnáziem 
na policejní stanici.

Luboš Müller 

V rámci myslivecké sezóny kontrolovali po-
licisté z  ÚO  J. Hradec  myslivce před zapo-
četím honu. V sobotu 23. září v ranních ho-
dinách za  chladného a  mlhavého počasí 
takto policisté z Oddělení služby pro zbra-
ně a  bezpečnostní materiál zkontrolova-
li střelce z honebního společenstva na No-
vovčelnicku. Kontroly honu se účastnila 
také místní média, jež zahájení honu a kon-
trolu vybraných lovců  na  místě zadoku-
mentovala. Hlášeno bylo  přes 40  myslivců 
s  honci a  se  psy. Mezi myslivci byli  rovněž 
cizinci. Při kontrole policisty právě vybraní 

Kontroly honů 
myslivci dýchali do přístroje Dräger, zda ne-
jsou ovlivněni alkoholem. Policisté rovněž 
kontrolovali jejich zbraně i  zbrojní průka-
zy. Jindřichohradečtí muži zákona shleda-
li při kontrole honu jedno pochybení, a  to 
tzv. zbytkový alkohol u  náhodně vybra-
ného myslivce.  Policista z  Oddělení služ-
by pro zbraně a bezpečnostní materiál mu 
na místě uložil blokovou pokutu a vyloučil 
myslivce z honu. Namátkové kontroly pro-
vádí rovněž policisté z jednotlivých obvod-
ních oddělení a pokračovat v nich budou až 
do konce letošního roku.
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 9. 2017 do 8. 10. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Květa TÖRÖKOVÁ, Člunek 30. 10. 1952 14. 9. 2017 
Helena MAŠÁTOVÁ, Jindřichův Hradec 29. 6. 1932 18. 9. 2017 
Danuše ODVÁRKOVÁ, Jindřichův Hradec 28. 12. 1931 15. 9. 2017 
Petr KUBĚNA, Jindřichův Hradec 30. 12. 1965 15. 9. 2017 
Milena ŠILHAVÁ, Deštná 9. 8. 1927 16. 9. 2017 
Růžena BLÁHOVÁ, Jižná 25. 5. 1948 18. 9. 2017 
Bohumila BUREŠOVÁ, Lásenice 12. 5. 1928 19. 9. 2017 
Jaroslav KONHEFR, Jindřichův Hradec 23. 7. 1944 20. 9. 2017 
Marie ŠÁNOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 12. 1934 22. 9. 2017 
Věra FLEKOVÁ, Staňkov 1. 9. 1946 21. 9. 2017 
Josef SOKOL, Telč 7. 4. 1964 25. 9. 2017 
Milan JIŘÍK, Nová Bystřice 17. 11. 1952 28. 9. 2017 
Marie DVOŘÁKOVÁ, Horní Pěna 22. 6. 1920 28. 9. 2017 

Vlastimil OHNISKO, Černovice 10. 5. 1955 30. 9. 2017 
Marie PEROUTKOVÁ, Deštná 8. 8. 1932 30. 9. 2017 
Zdeňka VRÁNOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 2. 1931 1. 10. 2017 
Jiří NEUHORT, Kostelní Radouň 1. 4. 1930 2. 10. 2017 
Zdeňka HOVORKOVÁ, Březina 8. 2. 1928 3. 10. 2017 
Karel KOLÁŘ, Jindřichův Hradec 16. 12. 1955 4. 10. 2017 
František KOLMAN, Domašín 30. 9. 1945 5. 10. 2017 
Bohumil WOLF, Jindřichův Hradec 16. 9. 1951 5. 10. 2017 
Vlasta MATULKOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 12. 1941 5. 10. 2017 
František MIKL, Kostelní Radouň 28. 2. 1945 7. 10. 2017 
Kamila HOŘEJŠÍ, Jindřichův Hradec 6. 1. 1953 7. 10. 2017 
Josef JIROUŠEK, Albeř 26. 5. 1955 8. 10. 2017 
Jiří KOVAČ, Nová Včelnice 29. 4. 1945 8. 10. 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
V pátek 6. října 2017 se uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou v refektáři Muzea fotografie a MOM. Přivítány byly tyto 
děti: Cvrčková Zuzana, Fichtner Mikuláš, Hošková Markéta, Chochol David, Kolář Oskar, Komínková Anna, Nováková Nikola, Patceltová Magdaléna, 
Plucar Štěpán, Prokešová Hana, Strašík Vojtěch, Tomášek Václav a Šimek Filip.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Vzpomínka na první dámu cembala
Dne 27. září 2017 nás opustila první dáma 
cembala prof. Zuzana Růžičková, Dr.h.c., pro-
vdaná Kalabisová, která byla čestnou občan-
kou Jindřichova Hradce. 
Zuzana Růžičková se narodila 14. ledna 1927. 
Absolvovala gymnázia v rodné Plzni. Po na-
cistické okupaci byla vězněna v  koncent-
račních táborech Terezín, Osvětim-Březinka, 
Bergen-Belsen. Již za  svého pobytu v  Tere-
zíně se seznámila se zde vězněnými hudeb-
níky, mimo jiné též s  operním pěvcem Kar-
lem Bermanem, či Gideonen Kleinem, který 
ji zde vyučoval hudební harmonii. Po  válce 
v  letech 1945 až 1947 studovala v Plzni hru 
na  klavír v  místní hudební škole, od  roku 
1947 až do roku 1951 studovala hru na kla-
vír a cembalo na pražské AMU. V roce 1956 
zvítězila na mezinárodní cembalové soutěži 

v  Mnichově, poté studovala hru na  cemba-
lo v Paříži u švýcarské profesorky Marguerite 
Roesgen-Championové. Byla známá předev- 
ším jakožto výborná interpretka hudebního 

díla Johanna Sebastiana Bacha, na svém kon-
tě měla více jak 35 dlouhohrajících desek. Je-
jí dlouholetá celosvětová koncertní aktivita 

jí přinesla i lichotivou přezdívku první dáma 
cembala. V prosinci 1952 se vdala za hudeb-
ního skladatele Viktora Kalabise, s  nímž žila 
v Jindřichově Hradci. (Zdroj: Wikipedie)
Poslední rozloučení, kterého se zúčastnilo ta-
ké vedení našeho města, se konalo ve středu 
11. října 2017 ve  velké obřadní síni krema-
toria v Praze – Strašnicích.  Dle přání zesnu-
lé mj. zazněla živě i  Bachova  píseň  Komm,  
süsser Tod v podání Markéty Cukrové. Zuza-
na Růžičková byla čestnou občankou města 
Jindřichova Hradec od 26. října 1998. Dekret 
o čestném občanství jí byl slavnostně předán 
u příležitosti 705. výročí první písemné zmín-
ky o Jindřichovu Hradci dne 9. listopadu 1998. 
Věnujte s  námi tichou vzpomínku této výz- 
namné ženě. 

Karolína Průšová
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Dne 17. v noci odcizen byl z továrny 
řemen v délce 7 metrů. Zloděj vle-
zl do budovy oknem, k němuž žeb-
řík přistavil a opatrně přeřezal dráty 
od elekt. zvonku. V práci své vyrušen 
byl domovníkem, který pokusil se 
prchajícího zloděje pronásledovati, 
ale bezvýsledně. Dle všech známek 
byl zloděj s místnostmi továrny dob-
ře obeznámen.
Pro potulku a nemravný život
zatýká policie poslední dobou velice 
často mladá děvčata sem z jiných ob-
cí přibylá. Ponejvíce musejí dány bý-
ti do nemocnice. Smutný to obrázek.
Nejlevnější a  vkusnou ozdobou 
klobouků
jsou umělé květiny doma ze všech 
druhů látkových zbytků zhotove-
né. Bohatý výběr jednoduše a levně 
zhotovených květin umělých získa-
ti lze podle přesných návodů prá-
vě vydané knížky „Domácí výroba 
umělých květin“ ze všech druhů lát-
kových zbytků, kterou podle A. Pla-
sonové upravila Zděnka Janovská.
Mnoho paliva ušetříte
při citelném dnešním jeho nedos- 
tatku, použijete-li rad právě vyda-
né knížky „Úsporné topení při ne-
dostatku paliva“, kterou napsal Josef 
Kafka, autor „Domácího vševěda“.
30. listopadu 1917
Příděl nití
Aby rozdílení nití dělo se stejnoměr-
ně, převzaly rozdílení to obchod-
ní a  živnostenské komory. Přidělo-
vání děje se dle počtu obyvatelstva 
a na obchodní komoru českobudějo-
vickou připadá z prvého přídělu kvo-
ta 82 800 cívek po 150 a 50 m nitě, přij- 
dou tedy asi na 20 obyvatelů 2 cívky. 
Vyhláška
Pokud není vztýčeným praporem 
na rybníce dáno znamení, že jest led 
bezpečně silný, není obecně povo-
leno na  zamrzlý rybník vstupovati. 
V  J. Hradci, dne 29. listopadu 1917 
starosta Mert.
-------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální ti-
tuly můžete studovat v knihovně jind- 
řichohradeckého 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

ků. Výstava je zajímavá neobyčejnou 
růzností, obsahuje všechny rozměry 
od miniaturních obrázků do velkých 
dekorativních Alegorií. 
16. listopadu 1917
Ze Sokola
Cvičitelský sbor oznamuje, že cviče-
ní starších bratří započne v  pondě-
lí dne 19. t. m. od 6 hodiny večerní 
ve  staré tělocvičně dívčích škol. Též 
i mladší bratři, kteří již po 6. hod. mo-
hou, nechť se cvičení zúčastní. Cviče-
ní budou přiměřena schopnostem 
cvičících. Hosté jsou vítáni! Nazdar!
Z loutkového divadla Nár. Jed. Poš.
Pro velký nával opouštěli velmi 
mnozí návštěvníci místnosti diva-
delní, aniž by byli hře přítomni. Hra 
Čert a  Káča velice se líbila a  bude 
s proto příští neděli, dne 18. listopa-
du, opakovati. Začátek ve 4 hodiny.

23. listopadu 1917
Šetřte papírem!
Naprostý nedostatek papíru blíží 
se rychlým krokem. Mnohé továr-
ny zastavily již úplně výrobu papí-
ru. Papírny nepřijímají vůbec zaká-
zek na  výrobu papíru na  časopisy, 
dřevaprostý papír se už dávno ne-
vyrábí, tovární sklady jsou prázdny 
a za té kalamity spotřebiteli papíru, 
hlavně knihtiskaři, nezbývá než pa-
pírem těžce a za velké peníze získa-
ným, co nejvíce šetřiti. 
Opět krádež řemenů
v továrně Brill & Schwarz. 

2. listopadu 1917
Na oslavu skvělých vítězství, 
jež naše neohrožené armády na itals- 
ké frontě v takém rozsahu dosáhly, 
vztýčeny na všech veřejných budo-
vách prapory barev zemských a říšs- 
kých, kteréhož příkladu následovali 
též četní majitelé domů. 

Na oslavu dobytí Gorice
O  oslavě skvělých válečných činů 
spojených armád a  slavného osvo-
bození města Gorice od  nepřátel 
nebude zítra na všech školách střed-
ních, měšť. a obecných vyučováno. 
Návštěva hřbitovů
o včerejším svátku za panující pěk-
né pohody byla velice četná. Po ce-
lý den, hlavně odpoledne, proudily 
zástupy obecenstva k návštěvě rovů 
svých drahých. Každý hrob, byť i při 
naprostém nedostatku svítiva a stá-
vajícím zákazu osvětlování nebyl 
osvětlen, ať v něm odpočívá chudý 
neb bohatý, byl toho dne vzpome-
nut a  okrášlen kvítím, jež naň po-
ložili ti, kteří vzpomínají ztráty zde 
odpočívajícího. Smutně pozorovali 
jsme stoupající počet rovů, hlavně 
na novém hřbitově – kde mimo ci-
vilních osob odpočívá celá řada sta-
tečných obránců naší drahé vlasti. 
9. listopadu 1917
Oslava nejvyšších jmenin na c. k. 
vyšším gymnasiu
Školní slavnost intimního rázu kona-
la se v exhortní síni, která byla vyz-
dobena zemskými a  říšskými bar-

vami, uprostřed květinové výzdoby 
umístěn byl velký obraz Jeho Veli-
čenstva… Toho památného dne za-
vedlo ředitelství gymnasia se sbo-
rem profesorským pro zimní měsíce 
teplé polévkové svačiny na 10 hodi-
nu pro žactvo gymnasijní. Vydává se 
denně 150-160 porcí, a to pro chu-
dé žáky zdarma, pro ostatní, kteří se 
přihlásili, za  náhradu 10 h. Žákům 
přespolním, kteří často až do veče-
ra čekají na odjezd vlaků, dostává se 
mimo to ještě polévky po  ukonče-
ném vyučování v 1 hod. odpoledne.

Karlovy polévky
zavedeny byly, jak se na  jiném mís-
tě o blahodárné akci té zmiňujeme, 
na  zdejším gymnasiu. Někteří rodi-
čové k  tomuto lidumilnému podni-
ku věnovali neb s ochotou odprodali 
potřebné věci, jako tuk, zemáky, ze-
leninu, obilniny, polévkové konservy 
apod., začež ředitelství vzdává všem 
nejvřelejší díky a  vyprošuje si záro-
veň i  na  příště podporu širší veřej-
nosti při tomto humánním podniku. 
Výstava
V sobotu dne 11. t. m. zahájena bude 
pod protektorátem dámského od-
boru Červ. kříže závodem „Umění“ 
z Prahy pořádaná výstava originálů 
Stroffa, Kavána a jiných umělců. Výs- 
tavy tyto konají se s  neobyčejným 
úspěchem po  Čechách, neboť jest 
to první podnik sdružených umělců, 
a  tudíž lze získati umělecké obrazy 
obdivuhodně levně bez překupní-

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Po tříleté válečné vřavě se ve městě pomalu začínala věnovat pozornost záležitostem, které byly kvůli válce a vysokému 
počtu odvedených mužů odloženy. Kromě Sokola, který po prázdninách roku 1917 zavedl cvičení pro starší muže, se obje-
vily nově i akce Národní jednoty pošumavské. Nedostatek, na nějž si pomalu všichni zvykali, se projevil aktuálně například 
u papíru nebo u nití.  V listopadu pak byla věnována velká pozornost koupi nedostavěného domu u nádraží po účely vý-

stavby tělocvičny. Dne 8. listopadu se sešly členové Tělocvičné jednoty Sokol, Družstva pro vystavění spolkového domu a Družstva pro vystavění tělocvičny, aby 
projednali návrh na koupi domu. Následně byl ustanoven dvanáctičlenný výbor, v němž byly subjekty zastoupeny rovnoměrně po čtyřech členech a valné hro-
mady jednotlivých organizací odsouhlasily sdružení financí a jejich postoupení na koupi domu.
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rým je individualizace služby dle potřeb kaž-
dé jedné rodiny v  kontextu jejího sociálního 
prostředí. Poradce rané péče pracuje s  rodi-
nou komplexně a  podporuje jednotlivé pří-
slušníky rodiny jako individua s vlastními ná-
zory, cíli i potřebami. 

Další zajímavé nabídky na akce konané v Týd-
nu rané péče naleznete na  webových strán-
kách www.ranapece.cz.

Helena Kolmanová

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Srdečné díky patří Základní umělecké škole Ví-
tězslava Nováka v Jindřichově Hradci a celému 
orchestru pod vedením Miroslava Chytky a Ilo-
ny Průšové, ale i všem spoluorganizátorům.
Je krásné, že se na  této akci podílela také ra-
kouská část orchestru a pomohla tak vytvořit 
skvělé hudební těleso. Byla to úžasná hudeb-
ní, humanitární i společenská akce a já se bu-
du spolu s vámi již dnes těšit na další! Přeji vám 
všem pokojný podzim a moc pěkných zážitků!
Za ADRU Jindřichův Hradec srdečně

Jana Vojáčková

 � Benefiční koncert pro Čalantiku byl úspěšný
V  neděli 17. září 2017 se na  Státním hradu 
a  zámku v  Jindřichově Hradci uskutečnil Be-
nefiční koncert Česko-rakouského orchestru 
Jindřichův Hradec-Gmünd pro děti ze slumo-
vého centra v  Čalantice v  Bangladéši. To po-
máhá místním dětem ve vzdělávání i v potra-
vinové nouzi.
Díky štědrosti našich dárců se na benefičním 
koncertu vybralo 9 680 Kč, kterými jsme mohli 
místní děti podpořit. Děkujeme všem za jejich 
finanční dary a dále pak za úžasnou atmosfé-
ru, kterou v sále vytvořili.

 �Kluboví nadšenci vyrazili na bojiště první a druhé světové války
V září se členové Klubu historie letectví Jind-
řichův Hradec vydali již na čtvrtou zahraniční 
expedici organizovanou v  letošním roce. Zá-
jem o  vojenskou historii tentokrát zavedl Ji-
řího Růžičku, Jaroslava Vobra, Karla Maršíka 
a Vladislava Buriana na bojiště 1. a 2. světové 
války na slovensko-polském pomezí, do oblas-
ti Dukelského průsmyku. Čtyřčlenný tým odjel 
z Jindřichova Hradce ve čtvrtek 7. září a za vý-
chozí základnu si vybral malou obec Kečkovce. 
Na druhý den byla naplánována trasa do oko-
lí Filipovského vrchu a  na  stejnojmenné sed-
lo ve  výšce bezmála 700 metrů nad mořem. 
Zde se dodnes nachází několik linií vojenských 
válečných příkopů z bojů před sto lety a v je-
jich blízkosti jsou dobře patrné i zákopy z dru-
hé války. Právě ve směru na nedaleký Vápeník 
a  Kečkovce šel jeden ze tří hlavních proudů 
fronty, který na  podzim 1944 spojenci vedli 
z Polska na území Slovenska. Na zalesněných 
kopcích jsou dosud zachované vojenské pozi-

Členové expedice na společné fotografii v Údo-
lí smrti. 
Zleva: Jiří Růžička, Jaroslav Vobr, Karel Maršík 
a Vladislav Burian (Archiv KHL).

 � Raná péče jezdí i k vašim sousedům
Každý z nás si přeje mít zdravé děti. Přejeme si 
to již od okamžiku, kdy zjistíme, že jsme nový 
život počali. Někdy se ale stane, že naše přání 
vyslyšeno není a nastupuje neuvěřitelně těž-
ké a bolestivé období, na které nechceme být 
sami. Pomoci nám může raná péče, ale je dů-
ležité o ní vědět včas.

Raná péče je služba, která pomáhá rodinám 
překonávat těžké situace při výchově dítěte 
s postižením. V jižních Čechách a v části kraje 
Vysočina tuto službu zajišťuje také Společnost 
pro ranou péči, kdy se její českobudějovické 
středisko zaměřuje na  rodiny s dětmi se zra-
kovým či kombinovaným postižením a  také 
na extrémně nedonošené děti. A protože je to 
služba terénní, poradkyně rané péče můžete 

již více než 20 let potkávat i na Jindřichohra-
decku, kde jsou jejich služby také potřebné. 
Rodiny mohou čerpat každý měsíc v  domá-
cím prostředí odborné konzultace s poradky-
němi nebo instruktorkami stimulace zraku.
Cílem rané péče je pomoci rodinám vytvořit 
takové podmínky, aby jejich dítě mohlo vy-
růstat v domácím prostředí a rodina nemusela 
přistoupit k ústavní péči. Jak je tedy možné, že 
v  současném světě plném dostupných infor-
mací využívá služeb rané péče zhruba jen tře-
tina rodin s dětmi s postižením? Není to proto, 
že by o službu rodiny neměly zájem, ale proto, 
že o ní nevěděly. A tento smutný fakt se čes-
kobudějovické středisko rané péče snaží změ-
nit. Proto se každoročně zapojuje do osvětové 
kampaně Týden rané péče, jejíž jubilejní de-
sátý ročník startuje 6. listopadu. 
Letošní motto Týdne rané péče zní „Život 
v souvislostech“ a klade si tak za cíl upozor-
nit na jeden z hlavních aspektů rané péče, kte-

ce, které se v mnoha případech pak staly hro-
by vojáků. Doklady války jsou zde stále dobře 
patrné. I s odstupem 73 let je třeba se opatr-
ně vyhýbat na povrchu ležícím nášlapným mi-
nám, ručním granátům či nábojnicím z proti-
tankových pušek. Členové expedičního týmu 
z Jindřichova Hradce zmapovali zákopové linie 
vedoucí z Filipoveského sedla až do údolí nad 
Vápeníkem. Následující den se vydali po  sto-
pách 1. československé samostatné brigády 
generála Ludvíka Svobody. Památku česko-
slovenských i ruských vojáků uctili položením 
věnců u monumentu nacházejícího se u vjez-
du do  Údolí smrti a  také na  Dukelské bráně. 
Zde je mezi stovkami padlých vojáků připome-
nut také legendární velitel in memoriam ge-
nerálmajor Josef Kholl, rodák z Plavska u Jind- 
řichova Hradce. Z expedice se skupina vrátila 
v neděli 10. září v pozdních hodinách po ujetí 
1415 kilometrů.

Vladislav Burian
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nými spoluobčany začali prožívat krásné chvíle 
při těchto setkáních. Všichni účinkující přicházeli 
na vystoupení s radostí, kterou by rádi rozdávali 
i nadále. Za všechny jmenujme např. žáky jindři-
chohradecké Základní umělecké školy Vítězslava 

 � Koncert pro postižené roztroušenou sklerózou se přesouvá na jaro příštího roku
Oznamujeme všem příznivcům, stálým účinkují-
cím i věrným návštěvníkům koncertů pro posti-
žené roztroušenou sklerózou, že tento koncert se 
kvůli nepříznivému počasí přesouvá z letošního 
adventního období na jaro příštího roku. 
Přesný termín koncertu bude záviset na  mož-
nostech pronájmu kaple sv. Maří Magdaleny 
v Jindřichově Hradci, kterou nám pro tyto účely 
poskytuje za zvýhodněné nájemné město Jindři-
chův Hradec. Naším záměrem je uspořádat kon-
cert buď koncem dubna nebo v průběhu května 
roku 2018. Právě v jarním období byly původně, 
konkrétně od roku 2008, benefiční koncerty po-
řádány. Právě v roce 2018 tomu tedy bude přes-
ně deset let, kdy jsme společně s našimi postiže-

Nováka, pěvecké sbory Fuertes, Anonym Voice či 
Kamínek, dále hudební soubory sv. Jana Křtitele 
z Deštné nebo Hakuna Matata. 
V  loňském roce ne všichni využili příspěvku 
z dobrovolného vstupného, a tak jim bude pos- 
kytnut v  rámci plánovaného příštího koncertu. 
Snad všechny nemocné potěší zájem nás všech 
o  jejich těžký úděl, a  to i  přesto, že organizace 
ROSKA již ukončila svou činnost. 
Přejeme z  celého srdce postiženým roztrouše-
nou sklerózou, ale i příznivcům našich koncertů 
a ostatním spoluobčanům příjemné prožití blíží-
cího se adventního a vánočního období a hodně 
zdraví v novém roce 2018. Za organizátory

Eva Kadlecová

 � Splněný sen Zdeňka Krupičky
V sobotu 9. září 2017 se splnil dlouholetý sen 
členovi Klubu historie letectví Jindřichův Hra-
dec Zdeňku Krupičkovi. Od  50. let minulého 

Zdeněk Krupička (vpředu) se svým instruktorem krátce před vzletem 9. září 2017 v LF 109 Pionýr na letišti 
v Brně-Medlánkách.

 � Jindřichohradecká gymnazistka uspěla v mezinárodní výtvarné soutěži
Rád bych touto cestou poděkoval studentce 
Gymnázia V. Nováka v Jindřichově Hradci Kláře 
Mazalové z 2. A za vynikající reprezentaci Gym-

názia V. Nováka. Dvanáctileté Kláře Mazalové 
se podařilo získat ocenění za  své dílo v  jedné 
z  nejprestižnějších výtvarných soutěží na  svě-

tě. Jednalo se o  19. bienále mezinárodní dět-
ské výtvarné soutěže, jejímž pořadatelem byla 
prefektura Kanagawa v  Japonsku. Soutěže se 
zúčastnilo 87 zemí světa a počet zaslaných prací 
dosáhl téměř 25 000. Celkový počet oceněných 
prací byl 519. Porota udělila 3 hlavní ceny (prá-
ce z USA, Bangladéše a  Japonska), 50 speciál- 
ních cen a dalších 466 cen, mezi nimiž je i dílo 
naší studentky. Její práce není sice prezentová-
na ve výstavném katalogu, ale je v něm pořada-
telem uvedena jako úspěšný reprezentant Čes-
ké republiky. Od července tohoto roku a po celý 
příští rok 2018 uvidí obrázky na putovních výs- 
tavách po celém Japonsku tisíce lidí.

Pavel Vavřík

století byl členem jindřichohradeckého Ae-
roklubu, kde absolvoval základní pilotní i po-
kračovací výcvik na kluzácích. Politická situa- 

ce spojená s normalizací po roce 1968 mu však 
bohužel tolik milované létání vzala. V loňském 
roce oslavil náš kolega „Zdeny“ Krupička výz- 
namné životní jubileum. Jenže jaký vhod-
ný, a  především obsahově hodnotný dar mu 
k osmdesátinám vybrat? Nakonec vyhrál návrh 
kolegy Vládi „Vojty“ Vondrky – let v LF 109 Pio-
nýru, v němž Zdeněk Krupička kdysi létal. Jedi-
ným letištěm v Čechách, a nejspíše i na světě, 
kde se tyto stroje dodnes aktivně používají, je 
Aeroklub Brno-Medlánky. Vše bylo domluveno 
na 9. září 2017, včetně skvělého počasí. Na let 
s  naším kamarádem Zdeňkem Krupičkou se 
vydali Radek Novák a Vláďa Vondrka. Členové 
medláneckého Aeroklubu Zdeňka velice pří-
větivě přijali, a  on svůj let poté skutečně ab-
solvoval. Protože je zkušeným vzdušným ma-
tadorem, dostal možnost si podstatnou část 
vzdušného opojení sám odřídit. Odměnou mu 
byla výtečná známka z přezkoušení na LF 109 
Pionýru, získaná s odstupem přesně půlstoletí 
a  zapsaná od  instruktora do  jeho původního 
pilotního zápisníku letů. 
Zdeňku, kamaráde, ještě jednou vše nejlep-
ší k  narozeninám, hodně zdraví, a  především 
další úspěšné starty a šťastná přistání!

Vláďa Burian
Foto: V. Vondrka a R. Novák

Houslové kvarteto ZUŠ Jinřichův Hradec
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 �Do soutěže ve střelbě ze služebních zbraní se zapojila více jak dvacítka družstev
Opět téměř po roce se v sobotu 30. září na střel-
nici Spolku Břeskáč v Dolním Skrýchově sešlo 
66 účastníků IX. ročníku soutěže ve střelbě ze 

služebních zbraní, pojmenované po  novodo-
bých veteránech z Jindřichohradecka, kteří tra-
gicky zahynuli v  průběhu zahraničních misí, 
„Memoriál mjr.  in memoriam Bohumila Vávrů 
a ppor. in memoriam Václava Martínka“. 
Tuto soutěž již tradičně zorganizovala jindři-
chohradecká jednota Československé obce 

legionářské br. Stanislava Berana. Memoriá-
lu se, stejně jako v  loňském roce, zúčastnilo, 
dvacet dva tříčlenných družstev, jejichž členo-

vé změřili své síly ve třech disciplínách - střel-
bě z pistole CZ SP-01 Phantom, útočné pušky 
BREN 2 a hodu gumovým granátem na cíl.  
V  kategorii „Veteráni“ zvítězilo družstvo po-
řádající jednoty ČsOL ve složení František To-
man, Petr Pokovba st. a  Tomáš Fedra. V  ka-
tegorii „Ozbrojené síly a  sbory, kluby vojáků 

v záloze“ zvítězilo družstvo Klubu vojáků v zá-
loze při ÚVS J. Hradec, ve  složení Jan Janků, 
Petr Pokovba ml. a Daniel Vávrů. 
V kategorii „Hosté“ dosáhlo nejlepšího výsled-
ku družstvo S.A.V. ve složení Miroslav Strada, 
Tomáš Strada a Martin Filo.
Nejlepšího výsledku ve střelbě z pistole s výsled- 
kem 98 bodů dosáhl Jindřich Petrásek, nejlepším 
střelcem z útočné pušky s nástřelem 99 bodů se 
stal Josef Vaněk. Nejlepšího výsledku v  součtu 
bodů z obou zbraní a absolutním vítězem celé 
soutěže se stal Petr Pokovba st.. 
Organizátoři soutěže děkují Ministerstvu 
obrany ČR, Československé obci legionářské, 
městu Jindřichův Hradec, Sdružení válečných 
veteránů ČR a soukromé firmě Strobl. cz za fi-
nanční zabezpečení tohoto klání, které umož-
nilo, aby mohla být vítězná družstva i jednot-
livci odměněni poháry, medailemi a věcnými 
cenami. Dále organizátoři děkují velení a pří-
slušníkům jindřichohradeckého 44. lehkého 
motorizovaného praporu za materiální zabez-
pečení soutěže.

Petr Pokovba st.
Foto: Petr Pokovba ml.

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V LISTOPADU 2017

Merkur je nepozorovatelný, Venuši a Mars najdeme ráno nízko nad jihovýchodem. Jupiter se objeví od poloviny měsíce ráno nízko nad východním ob-
zorem, Saturn uvidíme ještě počátkem měsíce večer, nízko nad jihozápadem. Uran bude pozorovatelný po většinu noci kromě rána a Neptun v první po-
lovině noci. 
Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je velice lákavá. Slunce v tu dobu osvětluje Měsíc z pravé strany, a proto vidíme jen pravou polovinu přivrá-
cené strany. Krátery, moře a jiné povrchové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části vrhají do měsíční krajiny stíny. Měsíc si tak lze lépe představit troj-
rozměrně a obraz v dalekohledu je působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s ob-
jekty, jindy dobře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 4. listopadu úplňkem, 10. listopadu poslední čtvrtí, 18. listopadu novem  
a 26. listopadu nastane první čtvrť. 6. listopadu Měsíc projde přízemím (361 423 km) a 21. listopadu odzemím (406 155 km). 
Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa, mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvrny a na-
opak teplejší fakulová pole. Speciálním slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také protuberance a další zajímavé děje.
Podzimní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například množství mlhovin a hvězdokup, planetárních 
mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd.

• 2. 11. v 19.00 hodin – Venuše v konjunkci s α Vir (Spica 3,5° jižně)
• 6. 11. ve 4.00 hodiny – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,2° jižně; zákryt nad naším obzorem)
• 9. 11. v 5.00 hodin – Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 9,5° severně)
• 13. 11. v 9.00 hodin - Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 0,3° severně; planety dvě hodiny před konjunkcí velmi nízko 

nad východním obzorem)
• 15. 11. ve 3.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 2,5° severně)
• 17. 11. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,4° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru a Venuše na ranní obloze)

• 17. 11. v 8.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 3,2° severně) 
• 17. 11. v 18.00 hodin - maximum meteorického roje Leonid (ZHR 15)
• 22. 11. ve 4.04 hodin - Slunce vstupuje do znamení Střelce
• 24. 11. v 1.00 hodinu - Merkur v největší východní elongaci  

(22° od Slunce)
• 30. 11. v 0.00 hodin - Mars v konjunkci s α Vir (Spica 3,1° jižně)

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 listopadu 2017:

úterý a pátek odpoledne: 13.00 – 15.00 hodin 
úterý a čtvrtek 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 listopadu 2017:
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CHCETE NÁS?
Bazalka
mops, fena, 2 roky, kastrovaná
Bazalka je úžasná, přítulná, malá psí holčička. Mi-
luje lidi od malých dětí po důchodce, je nadšená 
z  přítomnosti i  jiných pejsků. Nevadí jí ani kočič-
ky. Má problém s očima. Jedno oko má nevyvinu-
té a měla vyhřezlý slzný kanálek. Ten jí byl operativ-
ně vrácen na místo, kam patří, a přišit, takže by měl 
být tento problém odstraněn, nicméně na očičko nevidí. Zrak na dru-
hém očičku také není dobrý, Bazalka je poloslepá, a to jí stěžuje orien-
taci v prostoru. Hlavně tam, kde to nezná. Dalším menším handicapem 
je špatná motorika, točí se často na jednu stranu, hlavně když má ra-
dost nebo je rozrušená. Může se jednat o idiopatický vestibulární synd- 
rom. Na vodítku chodí. Na volno vzhledem ke svému omezení moc ne-
může. Nezvládá hygienu v bytě a vzhledem k tomu, že má problém roz-
poznat, zda je venku nebo vevnitř, nepředpokládáme, že by se někdy 
podařilo docílit toho, aby se venčila pouze venku. Nicméně si hezky 
zvykla na psí plínky, a tak může žít doma v teple a majitelé nemusí tr-
nout hrůzou, kde najdou loužičku. Byla nalezena 19. 8. 2017 v obci Rod-
vínov společně s fenkou Azalkou, která již má nový domov.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktiv-
ní. Má rád společnost lidí. S fenkami i pejsky 
vychází na  procházce  dobře (musí se s  ni-
mi nejprve seznámit), ale v novém domově 
by měl být jedináčkem. Doma si hlídá mís-
to, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Byl zvyklý žít celoroč-
ně venku, nyní je však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistotný a neštěká. 
Na vodítku 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  původní-
ho domova si nese špatné zkušenosti. Byl fy-
zicky trestán a cizím lidem nevěří. Potřebuje 
čas, aby nového člověka přijal, poté je z něj ale skvělý parťák a velký ma-
zel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho nemůžeme doporučit do ro-
diny s dětmi. Byl by ideální do domku se zahrádkou, dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lucius
kocourek,  cca 2-3 roky (nar. cca 2014-2015), 
kastrovaný
Lucius byl zvyklý žít ve  společnosti dalších 
koček i pejsků v domku s přístupem domů 
i ven. Je hodný, cizích lidí se zatím spíše stra-
ní, ale ke svým se rád přijde pomazlit (u nás si zatím zvyká). Určitě by 
byl rád za domeček se zahrádkou, kde by měl určitou volnost, ale i zá-
zemí. Je čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Hvězdík
kocour, cca 1 roky (nar. cca 2016), kastrovaný
Hvězdík je milý, mazlivý kocourek. Je čistot-
ný, dobře vychází s  ostatními kočkami. Má 
rád pejsky i děti.  
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Clooney
kocour, 1 rok (nar. cca 2016), kastrovaný
Clooney  je hodný,  mazlivý kocourek.  Je čistotný. 
Ostatní kočičky má rád.
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

 � Čiň dobro volně...
Motto: „Bohatý je ten, koho každou vteřinu jeho života prostupuje 
energie lásky“                                                                                                    (Paolo Coelho)
Pokud se podíváme na základní lidské potřeby do jakékoli psychologic-
ké příručky, narazíme vedle „bazálních“ potřeb, jako je potrava, dýchání, 
stálost věcného prostředí apod., také na potřeby „nadstavbové“ – potře-
ba vztahu a smyslu. Je otázkou, které z oněch jmeno-
vaných potřeb jsou ty základní a  které nadstavbové, 
neboť není jedno, jakým způsobem naplňujeme své 
potřeby biologické. Zda jsme kvůli nim ochotni použít 
násilí, lži, bezohlednosti, nátlaku, nebo jestli se na ces-
tě k jejich naplnění chováme kultivovaně, s respektem 
k druhým, s určitou mírou zodpovědnosti. To, jakým způsobem své po-
třeby naplňujeme, vlastně určují vztahy, ze kterých jsme vzešli a které zá-
sadně ovlivnily náš start a zařazení do života. Chceme někým být, někam  
patřit, něčemu věnovat svůj čas. 
Za léta existence Oken jsme se setkali s vel-
kým množstvím kultivovaných, laskavých 
a ochotných lidí, kteří darovali svůj čas někte-
rému z dobrovolnických programů. Prožívá-
me krásné a inspirující chvíle s dobrovolníky 
na  táborech, v  Domově seniorů, s  handica-
povanými dětmi v Pět P, na bazéně se Spor-
tovním klubem Kapři. Naplnění smyslu svého 
volného času našli dobrovolníci sportovně 
založení, kreativci i empatičtí a naslouchající 
lidé. Radovali jsme se z daru společného sdí-
lení času, „učení v terénu“. Prožívali jsme nové 
objevy, sdíleli smutek ze ztrát, učili se nasta-
vovat hranice tam, kde měli klienti programů 
chuť zneužívat laskavosti dobrovolníků. I ta-
kové situace k dobrovolnictví patří. Lidé, kteří 
se pokoušejí dobroty druhých zneužít a kte-
rým je třeba říkat „ne“. Naštěstí jich bylo podstatně méně než těch, kte-
rým šlo o podstatu věci – prožít společně hezké chvíle, naplnit potřebu 
smysluplného využití času.
Vzhledem k tomu, že mnoho z našich dobrovolníků jsou studenti, pra-
videlně prožíváme situace zaškolování a  loučení. Loučení není smutné. 
Je plné vděku za krásně prožitý čas a přání, aby další cesta dobrovolníka 
byla šťastná. Podzim je časem hledání nových dobrovolníků. A tak kaž-
dý člověk, který cítí, že by část svého volného času chtěl věnovat ně-
komu, koho bude inspirovat, koho potěší rozhovor, procházka, spo-
lečné sdílení času, je v Oknech vítán. Dobrovolník v Oknech nezůstává 
na svoji práci sám. Svou péči mu věnují koordinátoři jednotlivých progra-
mů, neformální sdílení a vzdělávání mají možnost dobrovolníci 1x měsíč-
ně zažívat při společných supervizních setkáních.

Drahomíra Blažková

Dobrovolnice Karolína Pro-
xová s  canisterapeutickým 
psem Jessie v  Domově Se-
niorů Otín.

 �Komedie o tom, jak je důležité umět si hrát
Jindřichohradecká divadelní společnost Jablonský uvede ve  čtvrtek  
9. listopadu v 19.00 hodin v sále KD Střelnice premiéru svého předsta-
vení komedie GOLDONIÁDA. Jak již název hry napovídá, její autor, slo-
venský divadelník Martin Porubjak, v ní čerpal z nejlepší italské divadel-
ní tradice. Na jevišti ožijí postavy inspirované komediemi mistrů italského 
a francouzského divadla 18. století Carla Goldoniho a Carla Gozziho, ale 
i divadelními postupy komedie dell´arte. Navzdory citací z klasických titulů 
přináší hra svůj vlastní originální příběh. Soubor tímto představením volně 
navazuje na svoji úspěšnou inscenaci z roku 2002, kterou byl Goldoniho 
„Poprask na laguně“. Pevně věříme, že se budete bavit jednotlivými typy 
jejích postav i situacemi, do kterých se dostanou a že si spolu s herci užije-
te hravé divadelnosti v tom nejryzejším slova smyslu. Hru, která se s úspě-
chem hraje na našich jevištích, přeložil ze slovenštiny Leoš Suchařípa. Texty 
písní Pavla Šruta zhudebnili členové souboru Pavel Körner a Michal Palau-
gari. V kostýmech Pavly Hovorkové se na jednoduché funkční scéně před-
staví v režii Sabiny a Jiřího Langerových téměř celý současný soubor.

Jiří Langer
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncerty
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
komedii Francise Vebera „CHLAP NA  ZABI-
TÍ“ dne 14. listopadu 2017 od  19.00 hodin 
do  divadelního sálu. Agentura Pantheon. 
Divadelní předplatné skupiny A.
V režii Jakuba Nvoty hrají: Filip Blažek, Miroslav 
Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Michal 
Slaný a Milan Šimáček.
V  hotelových pokojích vedle sebe se ubytují 
láskou zhrzený fotograf Pignon a nájemný vrah 
Ralf, který má za úkol zastřelit ostře sledované-
ho zločince. Pignon spáchá nepovedený pokus 

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na koncert Ju-
lie Svěcené a Václava Máchy dne 23. listopa-
du 2017 od  19.00 hodin do  kaple sv. Maří 
Magdaleny. 
Julie Svěcená (*1994), vítězka mezinárod-
ní rozhlasové soutěže Concertino Praga roku 

2010 v  oboru sólové housle, dnes koncertu-
je na domácích i zahraničních pódiích. Vystu-

povala několikrát v USA, Velké Británii, Francii, 
Lucembursku, Německu, Rakousku, Polsku, 
Itálii, Švýcarsku, Slovensku, v jordánském Am-
mánu či v amfiteátru skalního města Petra. 
Na housle začala hrát ve čtyřech letech a své 
první vystoupení odehrála již v  pěti. V  roce 
2013 odmaturovala na  Pražské konzervatoři 
ve třídě profesorky Dany Vlachové. V součas-
né době studuje na  Royal Academy of Mu-
sic v  Londýně, ve  třídě profesora Rodneyho 
Frienda MBE (bývalého koncertního mistra 
London Philharmonic, New York Philharmonic 
Orchestras, BBC Symphony Orchestra).
V  roce 2014 dostala příležitost koncertovat 
na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské 
jaro a  jako nejmladší interpretka tohoto roč-
níku se představila samostatným recitálem. 
Dále koncertovala na  festivalech: Janáčkův 
Máj, Rozhlasový Podzim, Moravský podzim, 
Podblanický podzim, Smiřické svátky hudby, 
Klášterecké hudební prameny, Tóny Chodov-
ské tvrze Praha. V roce 2015 vyhrála konkurz 
na spolupráci s London Symphony Orchestra.
Václav  Mácha  (1979) je absolventem Hu-
dební fakulty Akademie muzických umění 
v  Praze, které se ve  svých 15 letech stal nej-
mladším posluchačem. Po  úspěšném ab-
solvování HAMU ve  třídě prof.  Ivana Morav-
ce studoval u  prof.  Karl-Heinz Kammerlinga 
na Hochschule für Musik und Theater v Han-
noveru v Německu. Uskutečnil celou řadu ce-
lovečerních recitálů v největších koncertních 
sálech v  Praze i  dalších městech republiky, 
v  celé řadě evropských měst (Londýn, Paříž, 
Berlín, Hamburg, Budapešť, Bonn, Bayreuth, 
Hannover atd.) a opakovaně v USA, v Kanadě, 
v  Mexiku, v  Turecku a  Asii (Tokyo, Singapur, 
Kuala Lunpur atd.).

Program: 
J. S. Bach - Chaconne z partity č. 2 d moll pro 
housle solo, BWV 1004
Ludwig van Beethoven - Sonáta č. 9 “Kreutze- 
rova”, Op. 47 (I. Adagio sostenuto – Presto
II. Andante con variazioni, III. Presto)
Leoš Janáček - Sonáta, JW VII/7 (I. Con moto, 
II. Ballada, III. Allegretto, IV. Adagio!)
Bedřich Smetana - Duo “Z domoviny” (I. Mo-
derato, II. Andantino)

o sebevraždu z lásky k bývalé ženě Luis. V po-
koji ho poté najde hotelový pikolík a chce za-
volat policii, což se nehodí právě Ralfovi a pro-
to slíbí, že bude Pignona hlídat. Netuší však, 

že zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad 
jeho síly. Zkrátka je to komedie doslova nabi-
tá slovním a situačním humorem výrazně fran-
couzského stylu.
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Kulturní dům Střelnice zve na  koncert 
TŘEBOŇSKÝCH PIŠTCŮ dne 25. listopadu 
v 19.00 hodin do kaple sv. Maří Magdaleny.
Flétnový soubor Třeboňští pištci založili v roce 
1974 učitelé a manželé Mgr. Milena Šimečko-
vá a Mgr. Václav Šimeček, kteří jej dodnes ve-
dou a vychovávají stále nové členy souboru.
Třeboňští pištci hrají na všechny druhy zobco-
vých fléten a  doprovází je violoncello, kytara, 
zvonkohra, klavír a bicí nástroje.

Základem repertoáru je česká a  evropská re-
nesanční a barokní hudba. Soubor hraje též ji-
hočeské lidové písně, vánoční písně a  koledy, 
latinsko-americký folklór a  oblíbené světové 
evergreeny. Skladby jsou převážně instrumen-
tální, některé jihočeské lidové písně jsou se 
zpěvem. Díky svému širokému repertoáru jsou 
Třeboňští pištci vítáni nejen na koncertech, ale 
i  na  různých festivalech, přehlídkách a  při re-
prezentačních příležitostech. Vystupovali mj. 

Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadel-
ní hru Israela Horovitze „DRAHÁ MATHIL-
DA“ dne 26. listopadu 2017 od 19.00 hodin 
do divadelního sálu. Agentura Harlekýn. Di-
vadelní předplatné skupiny B.
V  režii Otakara Oseka hrají: Daniela Kolářová, 
Ilona Svobodová a Luboš Veselý.
Mathilda, šarmantní francouzská dáma, a  její 
dcera Chloé, učitelka jazyků, žijí v pařížském by-
tě s výhledem na Lucemburské zahrady. Jejich 
život se změní v okamžiku, kdy do jejich uzavře-
ného vesmíru vstoupí Američan Mathias Gold, 
kterému otec odkázal jedinou věc: právě ten-
to luxusní byt v Paříži. Začíná nevšední herecký 
koncert s téměř detektivní zápletkou, která ne-
nechá publikum v průběhu celé hry chladným 
a  divákům se mnohdy objeví v  očích slzy, ale 
s nimi i úsměv na tváři.

na  Mezinárodním hudebním festivalu Český 
Krumlov, na  plzeňské Portě, na  festivalu Oko-
lo Třeboně, na  Adventním koncertě České te-
levize. V červnu 2007 hráli na Velvyslanectví ČR 
ve Vídni a pak v říjnu v Berlíně (prezentace již-
ních Čech). Pravidelně vystupují v třeboňských 
lázních Aurora. Největším úspěchem pištců je 
jejich koncert v říjnu 2011 ve Vatikáně u příle-
žitosti Roku růže a  prezentace města Třeboně 
na veřejné audienci u papeže Benedikta XVI.
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 �Podzim a zima v Domě gobelínů budou ve znamení háčkovaných pohádek a dalších akcí
V  listopadu bychom vás rádi pozvali na  na-
ši novou zajímavou výstavu Háčkované po-
hádky Lenky Bednářové. Ta navazuje na velmi 
úspěšnou výstavu Háčkované dějiny Lenky 
Bednářové, která v  Domě gobelínů proběh-
la v roce 2013. Největší háčkované dějiny byly 
zapsány v roce 2012 v Pelhřimově do Knihy re-
kordů a Lenka se stala poprvé Rekordmankou 
roku. S narozením syna Tomáše se víc zaměřila 
na  hračky, večerníčkové a  pohádkové posta-
vičky. S nimi se v Pelhřimově za pár let obje-
vila znovu a stala se podruhé Rekordmankou 
roku, tentokrát s Večerníčkovými postavička-
mi. Lenka má ráda výzvy k vytvoření nových 
postaviček, háčkování považuje za  relaxaci 
a  nejvíce ji potěší, když vidí, že uháčkovaná 
věc udělá někomu radost. Její výtvory si našly 
cestu nejen do Evropy, ale i do USA, Mexika, 
Argentiny, Japonska.
Lenka používá motto „Háček je kouzelná hůl-
ka“. Je skutečnou kouzelnicí a  ráda by vás 
o  tom přesvědčila i  na  této výstavě v  Jind-

řichově Hradci v  krásném prostředí Domu 
gobelínů. Výstava potrvá do 3. 12. 2017.

Kromě této výstavy probíhá v  Domě gobe-
línů výstava Josef Müller /Tapiserie. Rádi 
bychom vás také upozornili na připravova-
nou knihu o tomto výtvarníkovi. Křest kni-
hy proběhne v  rámci adventního progra-
mu v Domě gobelínů v sobotu 9. prosince 
2017 v 15.00 hodin.
Zájemci se mohou ještě přihlásit na  listopa-
dový kurz PALIČKOVÁNÍ, který se koná po tři 
neděle za sebou 5. 11., 12. 11., 27. 11. 2017. 
V prosinci 2. – 3. 12. 2017 proběhnou v Do-
mě gobelínů dílny pro děti v rámci festivalu 
JINoHRÁtky a také jedna z našich největších 
kulturních akcí a poslední akce v  tomto roce 
Advent v Domě gobelínů.
Kulturní program Domu gobelínů je podporo-
ván z grantového programu Jihočeského kra-
je. Dům gobelínů je v  tomto roce otevřen 
do 10. prosince 2017, denně mimo pondělí 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Rita Škodová

Kulturní dům Střelnice vás po  roce opět 
zve na VÁNOČNÍ KONCERT dne 1. prosince 
v 19.00 hodin do divadelního sálu.

Účinkují Jindřichohradecký Big Band, hos-
tem je sólista Jan Smigmator (*1986), jazzo-
vý a swingový zpěvák, který na hudební scéně 
21. století s  noblesou sobě vlastní ztělesňu-
je odkaz swingových králů, jakými byli Frank 
Sinatra, Sammy Davis jr., Dean Martin, Bobby 
Darin, Mel Tormé, Karel Hála nebo dodnes fan-
tastický zpěvák Tony Bennett! Jeho hlas, styl, 
frázování a láska k jazzu a swingu ho dnes řa-
dí mezi přední interprety tohoto žánru v Evro-
pě! V  současné době nejčastěji vystupuje se 
svým doprovodným Swinging Q, komorní for-
mací složenou ze špiček české jazzové scény. 
Pokud jde o swing velkokapelový, můžete Ja-
na Smigmatora na koncertních pódiích vídat 
také v doprodu RTV Big Bandu Felixe Slováč-
ka, Golden Big Bandu Petra Soviče, nebo ja-
ko častého hosta Orchestru Karla Vlacha, Big 
Bandu Gustava Broma, B-Side Bandu, Ústřední 
hudby Armády České republiky a řady regio- 

nálních těles. Dále vystoupí: Kristýna Vacko-
vá a Jan Jelínek - zpěv, Pěvecký sbor ARIETTA, 
sbormistryně Ludmila Zadražilová a  NOVA 
DOMUS, sbormistryně Ivana Písařová. Kapel-
ník Miloš Hummel, dirigent Zdeněk Zadražil. 
Na  vánočním koncertě zazní swingové a  vá-
noční evergreeny.

Ivana Bačáková

 �Návštěvníkům jindřichohradecké knihovny je k dispozici nový bibliobox
Ve čtvrtek 19. října 2017 odpoledne byl slav-
nostně uveden do provozu bibliobox, kte-
rý se nachází před Městskou knihovnou Jind-
řichův Hradec a slouží k vracení vypůjčených 
dokumentů především mimo otevírací do-
bu knihovny. Jednalo se o jeden z projektů 
rozšíření služeb čtenářům, který doprovází 
oslavy 125 let městské knihovny.
Bibliobox je určen pro samoobslužné vracení 
knih a časopisů, představil ho ředitel knihov-
ny Tomáš Dosbaba a  do  provozu uvedl sta-
rosta města Stanislav Mrvka vhozením první 
knihy. Poté následovalo v  poslechovém sále 
knihovny ocenění čtenářů, kteří měli na kon-
ci prvního pololetí 125 výpůjček nebo se k to-
muto číslu velmi přiblížili. Ocenění si tak 
odnesly čtyři čtenářky, paní Hana Krunto-
rádová a  Marie Bicanová, slečny Kateřina 

Léblová a Simona Pavlíková. Ceny společně 
předali ředitel knihovny, starosta města a ve-
doucí odboru kanceláře starosty Jana Říhová. 
O hudební doprovod se postarali žáci ze Zá-

kladní umělecké školy Vítězslava Nováka pod 
vedením paní učitelky Ilony Průšové. 

Tomáš Dosbaba
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Až do  konce listopadu je v  Muzeu foto-
grafie a moderních obrazových médií k vi-
dění mimo jiné volné pokračování úspěšné 
letní výstavy Skleněné rozhovory, které 
představuje ve fotografii uměleckou tvorbu 

přední české sklářské výtvarnice a sochařky 
Aleny Matějka a významného švédského so-
chaře Larse Widenfalka. Oba mezinárodně 
uznávané umělce, manželský pár, pobývající 
a tvořící krom Švédska a Itálie též v blízkos-
ti Kamenice nad Lipou, spojuje zájem o ob-
dobné materiály, jako kámen, sklo, ale i  led 
či sníh.

Lars Widenfalk, též historik umění a  archi-
tekt, je považován za  jednoho z  obnovite-
lů figurální tvorby v severském umění. K je-
ho nejznámějším dílům patří černé housle 
„Blackbird“ z doleritu, vyrobené podle návr-
hu Antonia Stradivariho, lze na ně i hrát. 

Snímek této unikátní práce v muzeu příchozí 
rovněž uvidí. Z původní výstavy Skleněné roz-
hovory zde pak mohou obdivovat nadále jedi-
nečné umělecké sklářské předměty Aleny Ma-
tějka, například velký skleněný stůl s  prasečí 
hlavou a nožičkami, skříň s kostmi mýtických 
zvířat, skleněnou pušku anebo anděla.  

Muzeum je otevřeno od  úterý do  neděle 
a  ve  svátky v  době 10.00–12.30 a  13.00–
17.00 hodin, po  předchozí domluvě zpří-
stupníme rádi výstavní prostory také v dalších 
termínech. Školním třídám poskytujeme zvý-
hodněné vstupné a v případě zájmu komen-
tované prohlídky. 

Bližší informace o aktuálním výstavním pro-
gramu Muzea fotografie a  moderních ob-
razových médií a  programech vzdělávacím 
a doprovodném naleznou zájemci na: www.
mfmom.cz či na facebooku.

Eva Florová 

 � Fotografické muzeum zve na ukázku tvorby Aleny Matějka a Larse Widenfalka

 �Nové kalendáře Jindřichova Hradce můžete zakoupit v infocentru
Město Jindřichův Hradec vydalo na rok 2018 nástěnný kalendář s novými fotografiemi města a také tradiční stolní kalendář s podtitulem „Jindřichohra-
decká NEJ“. Oba kalendáře jsou v prodeji v Informačním středisku v Panské ulici.

Zuzana Bedrnová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. 2017
Martin na bílém koni
Velké náměstí. Bílý kůň coby symbol přicháze-
jící zimní turistické sezóny doveze Martina tra-
dičně pod Bílou věž. Již od dvou hodin budou 
ve stáncích k prodeji i ochutnávce svatomartin-
ské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dal-
ších lahůdek i adventních inspirací.

CHEB
do 31.12.2017
Svět cirkusu v  českém moderním umění 
1800-1950
Výstava GAVU + výstava Non plus ultra – kočov-
né zábavní podniky v Chebu 1800-1850, výsta-
va v Muzeu Cheb.

KUTNÁ HORA
11. 11. 2017
Svatomartinské hody v GASK 
Degustace svatomartinských vín z Čech a Mo-
ravy a husích specialit z místních restaurací.

LITOMYŠL
do 12.11.2017
Zdeňka Vydrová, architektka 
Regionální muzeum v  Litomyšli. Zdeňka Vyd- 
rová působí od roku 1991 jako městská archi-
tektka Litomyšle a patří tak ke klíčovým osob-
nostem, které stojí za  úspěchem města, coby 
jednoho z center současné české architektury.

POLIČKA
do 7. 1. 2018
O včelách a lidech (výstava)
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Proč vče-
ly tančí? Proč se jim oznamovala smrt hospodá-
ře?  V interaktivní části si děti mohou vyzkoušet, 
jak včela sbírá pyl, jak krmí larvy, jak staví své vos- 
kové obydlí nebo se prostřednictvím hry sez- 
námí se stavbou těla včely. 

TELČ
23. 11. 2017 - 8. 1. 2018
Kašpárci celého světa
Výstava loutek Kašpárků z Muzea loutkářských 
kultur v  Chrudimi v  Městské galerii Hasičský 
dům v Telči. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 23. 11. 
v 16.00 hodin.

TŘEBOŇ
23. 11. 2017
Olympic - Permanentní Tour 2017
19.00 hodin v KKC Roháč.

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ LISTOPADOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Drama / ČR, SR / Cinemart

Třetí film Zahradnictví s  názvem Nápadník se ode-
hrává na samém konci let padesátých. Je příběhem 
lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě me-
zi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou a ko-
munistickým převratem.
Nápadník s  tragikomickým nadhledem obkresluje 
ostrou zlomovou linii mezi předválečnou a pováleč-
nou generací. Generační střet vychází z odlišných ži-
votních zkušeností rodičů a jejich dětí. Každá gene-
race má svoji představu o tom, jak k takovému štěstí 
dojít a jisté je, že k němu musí najít cestu sama.
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Tereza Hladíková, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, Filip Březina, Gabriela Míčová, 
Klára Melíšková, Sabina Remundová, Lenka Krobotová, 
David Novotný, Rozálie Peřinová, Karel Dobrý, Vendula 
Svobodová, Miroslav Táborský
Režie: Jan Hřebejk
Hrajeme: 16. až 19. 11.   od 17:30 ve 2D

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
(MURDER ON THE ORIENT EXPRESS)
Krimi / USA / CinemArt

Agatha Christie je jednou z nejslavnějších a nejpro-
dávanějších spisovatelek všech dob a příběh třinácti 
cestujících podezřelých z vraždy a zároveň uvízlých 
v luxusní vlakové soupravě Orient expresu patří me-
zi její nejznámější detektivky. Jejího nového zpra-
cování se ujal režijně i  herecky oceňovaný režisér 
Kenneth Branagh, který se zároveň ujal role nejvýz- 
namnější – detektiva Hercule Poirota.

Hrají: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, 
Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley
Režie: Kenneth Branagh
Hrajeme: 25. a 26. 11.       od 20:00 ve 2D s titulky

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

2. - 5. 11. 17:00
THOR: RAGNAROK
Akční, Fantasy/ USA / 3D+2D

2. - 3. 11.  20:00
MILADA
Životopisný, Drama / ČR / 2D

4. - 5. 11.  20:00
JIGSAW
Horor, Thriller / USA, Kanada / 2D

8. 11.   19:00
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Dokument / V. Británie / 2D

9. - 10. 11. 17:30
LAJKA
Animovaný, Loutkový / ČR / 2D

9. - 10. 11.  20:00
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
Krimi, Černá komedie / USA / 2D

11. - 12. 11. 17:30
PŘÍŠERÁKOVI
Animovaný / Německo / 2D

11. - 12. 11.  20:00
VŠECHNO NEJHORŠÍ
Thriller / USA / 2D

15. 11.   19:00
ČTVEREC (ART kino)
Drama, Komedie / Švédsko / 2D

16. - 19. 11. 17:30
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Drama / ČR, SR / 2D

16. - 19. 11.  20:00
LIGA SPRAVEDLNOSTI
Akční, Fantasy / USA / 3D+2D

22. 11.   19:00
BRAZIL (Projekt 100)
Sci-fi / V. Británie / 2D

23. - 24. 11. 17:30
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
Komedie / Francie / 2D

23. - 24. 11.  20:00
HRÁČI SE SMRTÍ
Mysteriózní, Thriller / USA / 2D

25. - 26. 11. 17:30
MAXINOŽKA
Animovaný / Francie, Belgie / 2D

25. - 26. 11.  20:00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Krimi / USA / 2D

30. 11. - 1. 12. 17:30
TÁTA JE DOMA 2
Komedie / USA / 2D

30. 11. - 1. 12.  20:00
TO
Horor / USA / 2D

Představení pro děti (Vždy od 15:00 hodin)

5. 11.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7
Pásmo pohádek / ČR / 2D
12. 11.
KYTICE POHÁDEK III.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
19. 11.
KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm
26. 11.
PARAPLÍČKO
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 8. Chotoviny – JH pá 3.11. 17.30
kolo 9. JH – Pelhřimov A pá 10.11. 17.30
kolo 10. Nové Hrady – JH pá 17.11. 18.00
kolo 1. Soběnov – JH pá 24.11. 17.30
kolo 6. JH B – Kunžak B čt 2.11. 17.30
kolo 7. N. Včelnice B – Dačice E pá 10.11. 18.00
kolo 8. JH B – Slavonice C čt 23.11. 17:30
kolo 9. Kunžak D – JH B čt 30.11. 18.00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší dorost, extraliga – skupina B
kolo 7. KOVO Praha – JH so 11.11. 15.30
kolo 8. JH – Kert Park Praha ne 12.11. 11.30
kolo 9. HBC Plzeň – JH pá 17.11. 14.00
kolo 10. JH – Prachatice ne 19.11. 11.00
kolo 11. JH – KOVO Praha ne 26.11. 11.30
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži, I. liga
kolo 14. JH – Karviná ne 5.11. 11.00
kolo 15. JH – Mladá Boleslav ne 12.11. 14.30
kolo 16. JH – Prachatice ne 19.11. 14.30
kolo 17. Jihlava – JH so 25.11. 11.30
kolo 18. JH – Dobřany ne 26.11. 15.00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci, přebor Čechy – skupina JIH
kolo 5. Třemošná – JH so 4.11. 13.00
kolo 6. JH – HBC Plzeň ne 5.11. 14.30
kolo 7. JH – Pedagog Č. Budějovice so 11.11. 10.00
kolo 8. HBC Plzeň – JH pá 17.11. 12.00
Volejbal – Slovan JH – ženy, krajský přebor I. třídy
kolo 5. SK Třebín C – JH pá 3.11. 17.30
kolo 6. VSK Slavia JU ČB B – JH út 14.11. 17.20
kolo 7. JH – TJ Lokomotiva ČB čt 23.11. 20:00
Šipky – Pohodářky JH & Black Death JH & Do roka a dne JH 
– ženy, I. Jihočeská liga
kolo 4. Do roka JH – Kočky ČB st 8.11. 18.30
kolo 4. Štěpánovice – Black Death JH st 8.11. 18.30
kolo 4. Kosatky ČB – Pohodářky JH st 8.11. 18.30
kolo 5. Pohodářky JH – Do roka JH st 22.11. 18.30
kolo 5. Black Death JH – Kosatky ČB st 22.11. 18.30
Šipky – Páni z Růže JH & Jiskra JH & Ypsi JH – III. Jihočeská liga – skupina G
kolo 6. Ypsi JH – Nová Včelnice so 4.11. 14.00
kolo 6. Nemo Sviny – Jiskra JH so 4.11. 14.00
kolo 6. Kvasejovice – Páni JH ne 5.11. 16.00
kolo 7. Páni JH – Gold Darts Studená so 11.11. 16.00
kolo 7. Jiskra JH – Kubrti Týn n./V. ne 12.11. 16.00
kolo 7. ŠK Rodvínov – Ypsi JH ne 12.11. 16.00
kolo 8. Ypsi JH – Páni JH so 18.11. 14.00
kolo 8. Jiskra JH – Nová Včelnice ne 19.11. 16.00
Házená – Házená JH – starší dorostenky, I. liga – skupina Západ
kolo 7. JH – Sokol Vršovice so 4.11. 12.00
kolo 8. JH – DHK Slavoj Žirovnice so 11.11. 15.30
kolo 9. DHK Pardubice – JH ne 19.11. 15.00
Házená – Házená JH – mladší dorostenky, I. liga
kolo 7. JH – Sokol Vršovice so 4.11. 10.00
kolo 8. JH – HC Zlín so 11.11. 13.30
Házená – Házená JH – ženy, II. liga – skupina Západ
kolo 7. JH – TJ Slavoj Tachov so 4.11. 14.00
kolo 8. JH – Sokol Vršovice B so 11.11. 18.00
kolo 9. DHK Pardubice – JH ne 19.11. 17.00
Házená – Házená JH B – ženy, krajský přebor
kolo 3. HC Milevsko – JH B so 11.11. 12.30
kolo 2. JH B – TJ Lokomotiva ČB B ne 19.11. 11.00
Házená – Házená JH – starší žákyně, krajský přebor
kolo 4. JH – ČZ HBC Strakonice so 4.11. 12.00
kolo 2. TJ Jiskra Třeboň – JH pá 17.11. 12.00
Házená – Házená JH – mladší žákyně, krajský přebor
kolo 6. JH – ČZ HBC Strakonice so 4.11. 10.00
kolo 2. TJ Jiskra Třeboň A – JH pá 17.11. 9.00
kolo 3. TJ Jiskra Třeboň B – JH pá 17.11. 11.00
Šachy – TJ Slovan JH – družstva, I. jihočeská divize
kolo 3. JH – ČZ Strakonice B ne 12.11.

kolo 4. ŠK Český Krumlov – JH ne 26.11.
Šachy – TJ Slovan JH B – družstva, II. jihočeská divize – skupina A
kolo 2. ŠACHklub Tábor – JH B so 4.11.
kolo 3. JH B – Sokol Tábor C so 11.11.
Šachy – TJ Slovan JH C – družstva, III. jihočeská divize – Východ
kolo 3. ŠS Bechyně C – JH C so 18.11.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – muži, Kooperativa NBL
kolo 7. JH – NH Ostrava po 6.11. 18.00
kolo 8. Dekstone Tuři Svitavy – JH so 11.11. 18.00
kolo 9. JH – USK Praha so 18.11. 18.00
kolo 10. BK Armex Děčín – JH čt 30.11. 18.00
Basketbal – Basket Fio Banka JH B – muži, II. liga – skupina B
kolo 6. JH B – BK Přelouč so 4.11.
kolo 7. JH B – BK Sokol Chrudim ne 5.11.
kolo 8. Basket Poděbrady – JH B so 18.11.
kolo 9. Sokol Kutná Hora – JH B ne 19.11.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – junioři U19, liga – skupina B
kolo 1. BC Vysočina – JH so 11.11. 18.00
kolo 8. JH – BC Vysočina ne 12.11.
kolo 9. JH – KS Hradec Králové so 25.11.
kolo 10. JH – Lokomotiva Trutnov ne 26.11.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – žáci U15, nadregionální – skupina B
kolo 8. BC Benešov B – JH so 11.11.
kolo 9. BC Benešov – JH ne 12.11.
kolo 11. BC Benešov – JH ne 26.11.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – mladší žáci U14, liga – skupina A
kolo 10. JH – Sokol Písek st 1.11. 17.15
kolo 9. JH – Lokomotiva Plzeň so 4.11.
kolo 8. Medvědi Tábor – JH pá 17.11.
kolo 11. JH – BK Jiskra Domažlice so 18.11.
kolo 12. JH – BK Klatovy ne 19.11.
Basketbal – Basket Fio Banka JH M – starší mini žactvo U13, 
oblastní přebor – skupina B
kolo 3. Pelhřimov D – JH M so 11.11.
kolo 3. JH M – Pelhřimov H so 11.11.
Basketbal – Basket Fio Banka JH M – mladší mini žactvo U12, 
oblastní přebor – skupina B
kolo 3. Pelhřimov H – JH M so 4.11
kolo 3. JH M – Pelhřimov D so 4.11.
kolo 4. JH M – Pelhřimov D so 18.11.
kolo 4. Pelhřimov H – JH M so 18.11.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci A, liga – skupina 2
kolo 10. Letci Letňany – JH so 4.11.
kolo 12. HC Slavia Praha – JH pá 17.11.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci B, liga – skupina 8+9
kolo 10. HC Spartak Žebrák – JH so 4.11. 11.30
kolo 12. HC Klatovy – JH pá 17.11.
kolo 14. TJ Sušice – JH so 25.11.
kolo 15. JH – HC Příbram ne 26.11.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci C, liga – skupina 2
kolo 11. Letci Letňany – JH so 4.11.
kolo 13. HC Slavia Praha – JH pá 17.11.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci D, liga – skupina 8+9/PLZ
kolo 10. HC Spartak Žebrák – JH so 4.11. 9.30
kolo 12. HC Klatovy – JH pá 17.11.
kolo 14. HC Vimperk – JH so 25.11.
kolo 15. JH – HC Příbram ne 26.11.
Lední hokej – HC Vajgar JH – muži, krajská liga
kolo 8. HC Strakonice – JH so 4.11. 17.00
kolo 9. JH – TJ Hluboká n./V. ne 12.11. 17:00
kolo 10. HC Slavoj Č. Krumlov – JH pá 17.11. 17:00
kolo 11. JH – TJ Jiskra Humpolec ne 19.11. 17:00
kolo 12. HC Vimperk – JH ne 26.11. 17:00
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy, divize D
kolo 11. JH – TJ Hradiště so 4.11. 14.30
Kopaná – FK 1910 JH – muži, krajský přebor Ondrášovka
kolo 13. Dačice – JH so 4.11. 14.00
kolo 14. JH – FC Táborsko B so 11.11. 10:30
kolo 16. Dražice – JH so 18.11. 13.30
Kopaná – FK 1910 JH – starší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 11. Třeboň – JH ne 5.11. 10.00
Kopaná – FK 1910 JH – mladší žáci, krajský přebor ČEZ

kolo 11. Dobrá Voda – JH ne 5.11. 11. 45
Kopaná – FK 1910 JH B – muži, I. A třída – skupina B
kolo 13. Milevsko B – JH B ne 5.11. 14.00
kolo 14. Trhové Sviny – JH B so 11.11. 10.00
Kopaná – FK 1910 JH – dorost, I. A třída ČEZ – skupina C
kolo 11. Milevsko B – JH so 4.11. 10.00
Kopaná – AC Buk – muži, okresní přebor
kolo 11. Buk – Halámky/Hranice so 4.11. 14.00
kolo 12. Novosedly n./N. – JH B so 11.11. 13.30
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci, I. liga – skupina C
kolo 8. Sokol Pardubice – JH ne 19.11.
kolo 8. JH – FBC DTJ Trutnov ne 19.11.
Florbal – FK Slovan JH – ženy, II. liga – skupina 5
kolo 7. FA Č. Budějovice – JH so 4.11. 10.30
kolo 7. JH – FBC Štíři Č. Budějovice so 4.11. 13.30
kolo 10. Spartak Pelhřimov – JH ne 19.11.
kolo 10. JH – Spartak Pelhřimov ne 19.11.
Florbal – FK Slovan JH – muži, regionální liga – skupina 5
kolo 5. JH – PSKC Okříšky so 4.11. 12.00
kolo 5. Spartak Pelhřimov B – JH so 4.11. 15.00
kolo 7. JH – FBC Český Krumlov ne 26.11. 10.00
kolo 7. T.J. Sokol Lišov – JH ne 26.11. 13.00
Florbal – FK Slovan JH B – muži, Jihočeská liga
kolo 8. FBC Spartak Kaplice – JH B ne 12.11. 9.00
kolo 8. JH B – Centropen Dačice B ne 12.11. 12.00
kolo 9. JH B – FbC Strakonice B so 25.11.
kolo 9. JH B – SK Cosa Nostra ČB so 25.11.
Florbal – FK Slovan JH – junioři, Jihočeská liga
kolo 5. JH – Santos Třeboň ne 12.11.
kolo 5. 1. FbK Tábor – JH ne 12.11.
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci, Jihočeská liga
kolo 8. FBC Štíři ČB zelení – JH so 11.11.
kolo 8. JH – FBC Štíři ČB modří so 11.11.
kolo 10. SK Meťák ČB orange – JH so 18.11. 10.15
kolo 10. JH – SK Meťák ČB black so 18.11. 12.45
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci, Jihočeská liga 5+1
kolo 4. JH Red – FBC Štíři ČB zelení ne 5.11. 9.00
kolo 4. JH Red – FBC Štíři ČB modří ne 5.11. 13.00
kolo 5. SK Meťák ČB – JH Red so 25.11. 9.00
kolo 5. JH Red – Hraničář Malonty so 25.11. 11.00
Florbal – FK Slovan JH bílí & žlutí – elévové, Jihočeská liga
kolo 8. JH bílí – JH žlutí ne 12.11.
kolo 8. Bílí Medvědi Tábor – JH bílí ne 12.11.
kolo 8. JH žlutí – Centropen Dačice ne 12.11.
kolo 8. Bílí Medvědi Tábor – JH žlutí ne 12.11.
kolo 8. Centropen Dačice – JH bílí ne 12.11.
kolo 8. JH bílí – JH žlutí ne 12.11.
kolo 8. Bílí Medvědi Tábor – JH bílí ne 12.11.
kolo 8. JH žlutí – Centropen Dačice ne 12.11.
kolo 8. Centropen Dačice – JH bílí ne 12.11.
kolo 8. Bílí Medvědi Tábor – JH žlutí ne 12.11.
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor – skupina B
kolo 8. JH A – Calofrig Borovany A pá 10.11. 19.00
kolo 7. JH A – VS Tábor B so 11.11. 10.00
kolo 9. Veselí n./L. – JH A so 25.11. 15.30
Stolní tenis – SK JH 1930 B – okresní přebor I. třídy
kolo 7. JH B – Suchdol n./L. C st 1.11. 19.00
kolo 8. Český Rudolec A – JH B po 6.11. 18.00
kolo 9. JH B – Suchdol n./L. B st 15.11. 19.00
kolo 10. JH B – Jiskra Třeboň C st 29.11. 19.00
Stolní tenis – Jitka JH & SK JH 1930 C – okresní přebor II. třídy
kolo 6. JH C – Jiskra Chlum A so 4.11. 10.00
kolo 6. Jitka JH – Kunžak B so 4.11. 10:00
kolo 7. Lásenice B – Jitka JH čt 9.11. 18.30
kolo 7. Majdalena B – JH C čt 9.11. 19.00
kolo 8. Český Rudolec B – Jitka JH st 15.11. 18.00
kolo 8. JH C – Kunžak B so 18.11. 10.00
kolo 9. Lásenice B – JH C čt 30.11. 18.30
Stolní tenis – SK JH 1930 D – okresní přebor III. třídy
kolo 7. JH D – Nová Včelnice B so 11.11. 10.00
kolo 8. Kondor Lomnice B – JH D st 15.11. 18.00
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ATLETIKA
Součástí IX. ročníku „Podzimního atletického Jindřicháče 2017“ byl 
také čtyřboj kategorie žen se zdravotním handicapem. Na druhém 
místě v něm skončila Irena Pixová (uprostřed) z Jindřichova Hrad-
ce, jež je na fotografii ve společnosti hostů mítinku, jimiž byli čeští 
atletičtí reprezentanti Denisa Rosolová a Adam Sebastian Helcelet.

Foto: Marie Jedličková

TRIATLON
Titul jihočeské mistryně v triatlonu dorostenek získala ve Zlivi Anna Hrdličková (uprostřed) z Plaveckého klubu Jindřichův Hradec. Bronzový stu-
peň obsadila Kateřina Kozlová (TCV J. Hradec). Jindřichohradecké duo na stříbrné pozici doplnila Eliška Korytarová (vlevo) ze ŠuTri Prachatice.

Foto: Tomáš Vaněk

 � Letem sportovním světem
AEROBIK
Klub Aerobic Team MTK J. Hradec zve děti 
ve věku od 4 do 7 let ke cvičení v kurzu s ná-
zvem „Děti na startu – aerobic hrou“, která se 
konají každé pondělí od 16.00 hodin v tělocvič-
ně jindřichohradecké I. Základní školy ve Štít-
ného ulici. Tamtéž se pravidelně každou středu 
(17.30 – 18.30 hodin) uskutečňují také hodi-
nové lekce nezávodního aerobiku pro zájem-
ce od  8 do  14 let. Více informací podá Moni-
ka Tržilová (Monni.T@seznam.cz; 776 584 965) 
a web aerobicmonni.webnode.cz.

BADMINTON
Nečekaně velký zájem mládeže o badminton 
dal vzniknout novému kroužku, jenž se to-
muto olympijskému raketovému sportovní-
mu odvětví věnuje. Je určen pro dívky a ho-
chy ve věku 10 – 15 roků. Tréninky se každý 
čtvrtek v  době 15.45 – 17.00 hodin konají 
v tělocvičnách V. Základní školy na jindřicho-
hradeckém sídlišti Vajgar. Informace o oddí-
lu podá Vladimír Šelong (selong@ddmjh.cz; 
725 763 191).

HÁZENÁ
Pravidelně každý pátek v 15.00 hodin se mohou 
do  klubu Házená J. Hradec přihlásit děti od  6 
roků. Tréninky probíhají v  jindřichohradecké 
městské sportovní hale, přičemž úvodní měsíc 
je pro holky a kluky zdarma, aby si mohli tento 
kolektivní míčový sport vyzkoušet. „V Jindřicho-
vě Hradci má házená dlouholetou tradici, o dě-
ti se starají zkušení kouči. Těšíme se na příchod 
nových sportovních nadějí,“ zve do oddílu Vě-
ra Neidrová (v.michalkova@seznam.cz; http://
www.hazenajh.cz/; 606  608  585), trenérka pří-
pravky.

JEZDECTVÍ
Ke  koňskému podzimu patří tradiční vyjížďky, 
jež se nazývají Hubertovy jízdy. Každým rokem 
se jedna uskutečňuje i v Mnichu u Deštné. Le-
tos se tam pojede její IX. ročník, který je naplá-
nován na sobotu 11. listopadu od 10.00 hodin. 
Sraz všech, tj. začátečníků i pokročilých, je před 
místním kulturním domem, v němž také celá ak-
ce večer od 20.00 hodin vyvrcholí taneční zába-
vou s kapelou To dáme. Srdečně zván je každý! 
Více informací lze získat prostřednictvím telefon-
ního čísla 723 175 401.

KRASOBRUSLENÍ
Pod nově vzniklým klubem Vajgar J. Hradec vzni-
kl oddíl krasobruslení. Tento krásný, i když nároč-
ný sport doposavad ve městě absentoval. O je-
ho rozjezd se stará zkušený kouč Petr Procházka 
(krasobrusleni@hcvajgar.jh; 604 668 753), pod je-
hož dohledem probíhají tréninkové jednotky ka-
ždý čtvrtek v době 13.30 – 14.30 hodin. Na lekce, 
jež se konají na ZS Jana Marka v J. Hradci, si začí-
nající krasobruslařky a krasobruslaři mají přinést 
vhodné sportovní oblečení (lehké, nepromokavé 
– funkční), prstové rukavice, helmu (hokejovou, 
cyklistickou, lyžařskou), pití a  tkaničkové brusle 
(plastové jsou důrazně nedoporučují).

PLAVÁNÍ
Do  tří půldenních bloků je rozloženo Zim-
ní mistrovství Jihočeského kraje v  plavání žac-
tva, dorostu a  dospělých, jejž bude o  víkendu  
4. – 5. listopadu hostit pětadvacetimetrový 
bazén v Jindřichově Hradci. O krajské medaile 
a  kvalifikace na  národní šampionáty tam pů-
jde ve 34 individuálních disciplínách. Na pro-
gramu jsou i čtyři štafety. V sobotu 4.11. prv-
ních 14 závodů začne postupně od 8.30 hodin. 
Odpoledne pak další půltucet disciplín startu-
je ve 14.30 hodin. Následně v neděli se o zbý-

vajících dvanáct sad cenných kovů poplave 
od 8.30 hodin. Vrcholnou akci pořádá Plavec-
ký klub J. Hradec, který bude mít na  startu 
spoustu svých medailových želízek i  adeptů 
na postup na české mistrovství.
SOFTBAL
Holky a kluci od 6 roků jsou zváni, aby si vyzkou-
šeli, zda by se jim zalíbil softbal. Klub Pharaon 
Jindřichův Hradec z.s. Softball & Baseball pro se-
zónu 2018 připravuje pro účast v soutěžích ka-
tegorie dětí od 6 let (I. stupeň ZŠ + předškoláci) 
a do 14 let. Mladší adepti se budou věnovat tzv. 
Bee-ballu, starší T-ballu. Ten, kdo si chce hru vy-
zkoušet a případně odpálit svůj první homerun, 
nalezne více informací např. o pravidelných tré-
nincích na klubovém webu www.pharaon.cz či 
u předsedy oddílu Martina Stejskala (info@pha-
raon.cz; 725 859 941).
SPORT PRO VŠECHNY
V pátek 17. listopadu bude plavecký bazén v Jind- 
řichově Hradci slavit VIII. výročí své moderniza-
ce. Znovuotevření si připomene například tím, 
že po celý den budou mít příchozí zvýhodněné 
vstupné. Hlavní program oslav ovšem proběhne 
již v 10.00 – 14.00 hodin, kdy dojde na vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže a zároveň si ve vodě 
budou děti i  dospělí užívat zábavných soutěž-
ních her a radovánek.
STOLNÍ TENIS
Zahájeny byly tréninky pro děti 1.-4. tříd ZŠ. 
Pravidelně se konají každé úterý v době 15.15-
16.30 hodin pod cvičitelským dohledem Ladi-
slava Mátla (pinec@pinec.cz; 777 344 450) v sále 
jindřichohradeckého Domu a mládeže v Růžové 
ulici. Přihlášky do kroužku DDM přijímá Vladimír 
Šelong (selong@ddmjh.cz; 725 763 191). Zápis-
né je 500 korun.

Roman Pišný

DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní 
číslo, na kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: VYOBRAZENY KRÁLOVSKÉ SYMBOLY KORUNA NAD KRÁLOVSKOU INICIÁLOU A DVA ČEŠTÍ LVI 
Výhercem se stává: Gabriel Petluš z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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VE 20. LETECH 19. STOLETÍ ZAVÍTAL 
DO J. HRADCE Z TŘEBOŇSKÉHO 

ARCHIVU HISTORIK FRANTIŠEK PALACKÝ, 
ABY SI VYŽÁDAL OD HRABĚCÍ MILOSTI 

DOVOLENÍ PRACOVAT V BOHATÉM 
ARCHIVU JINDŘICHOHRADECKÉM.

NĚKOLIKRÁT POTOM NAVŠTÍVIL
HRADEC A TĚŠIL SE PŘÍZNI
NEJEN PÁNŮ ČERNÍNŮ, ...

NÁPOVĚDA: 
VID, DEML, ANT, PAPP,

AAK, EA, ENOCH,
PET, ALTO

HOKEJBAL
V  zápase o  3. místo v  Českém poháru 2017 porazili 
hokejbalisté Olympu J. Hradec Opavu 2:1. V Jičíně tak 
obhájili pohárový bronz z minulého roku. Na snímku se 
z úspěchu radují nahoře zleva masér Jan Janák st., Jaros- 
lav Matějka, Jiří Plášil, Martin Klimeš, Marek Miláček, 
Martin Čapek, Martin Hunal, David Mátl, Vojtěch Strašík 
a trenér Jan Donauschachtl. Dole zleva jsou Jan Janák 
ml., Ivan Škarda, Martin Landkammer, Bronislav Mátl, 
Filip Janák, Matouš Smudek a Libor Slanina.

Foto: Ondřej Průša
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1. listopadu, 16:30 hod.
NAŠE JEDLÉ A JEDOVATÉ HOUBY
Přednáška Ing. Vladimíra Pravdy.
Městská knihovna

2. listopadu, 19:00 hod.
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
Koncertní vystoupení věčného 
romantika s doprovodnou skupinou.
KD Střelnice

3. listopadu, 18:00 hod.
DUŠIČKOVÁ NOČNÍ 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA sv. JANA KŘTITELE
Kostelem provede 
Mgr. Vladislav Burian. 
Prohlídka kostela bude 
doplněna prezentací fotografií 
„příšerek“ z poloviny 14. století.
Kostel sv. Jana Křtitele

4. listopadu, 20:00 hod.
DYMYTRY + KOMUNÁL
Koncert
KC Jitka

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

6. listopadu, 19.15 hod.
ZAHRÁDKÁŘ NA CESTÁCH
Na přednášce Českého zahrádkář-
ského svazu č. 1 J. Hradec vystoupí 
Ing. Ladislav Zahradník
Dům dětí a mládeže, Růžová ul.

7. listopadu, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna

8. listopadu, 16:30 hod.
KRAJINNÉ ENERGIE A JEJICH 
DNEŠNÍ PŮSOBENÍ
Přednáška Ing. Pavla Kozáka.
Městská knihovna

Přednáška Františka Šestáka.
Městská knihovna

16. listopadu, 20:15 hod.
HORKÝŽE SLÍŽE - TOUR 25 LET
Koncert, KC Jitka

19. listopadu, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci. KD Střelnice

21. listopadu, 19:00 hod.
DAGMAR PECKOVÁ A BAROCCO 
SEMPRE GIOVANE
Vánoční koncert, KC Jitka

23. listopadu, 17:00 hod.
LIPNO - KRAJINA POD HLADINOU
Přednáška Ing. Petra Hudičáka, 
Mgr. Zdeny Mrázkové, 
Mgr. Jindřicha Špinara 
Městská knihovna

23. listopadu, 19:00 hod.
JULIE SVĚCENÁ A VÁCLAV MÁCHA
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby.
Kaple sv. M. Magdaleny

24. listopadu, 18:00 hod.
TOBRUCKÁ KRYSA LETCEM RAF
Beseda Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, 

24. listopadu, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje Pepa Štross a Jen tak tak
Gymnázium V. Nováka

25. listopadu, 19:00 hod.
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI
Koncert, Kaple sv. M. Magdaleny

26. listopadu, 19:00 hod.
Israel Horovitz
„DRAHÁ MATHILDA“
Agentura Harlekýn. 
Předplatné skupiny B, KD Střelnice

9. listopadu, 16:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÁ ZASTA-
VENÍ JANA AUTENGRUBERA
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

9. listopadu, 16:00 hod.
CESTOVÁNÍ PO JIŽNÍ INDII
Přednáška Jindřichohradeckého 
sdružení sociálních aktivit
Centrum soc. služeb, Česká ulice

9. listopadu, 19:00 hod.
„GOLDONIÁDA“
Premiéra divadelního představení 
DS Jablonský, KD Střelnice

11. listopadu, 11:00 – 17:00 hod.
SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ
náměstí Míru

11. listopadu, 20:00 hod.
SEBASTIAN
Koncert, KC Jitka

12. listopadu, 16:00 hod.
„POJĎTE PANE BUDEME SI HRÁT 
aneb Potkali se u Kolína“
Divadelní pohádka v cyklu „
Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

13. listopadu, 19:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÁ ZASTA-
VENÍ JANA AUTENGRUBERA
Přednáška MgA. Jakuba Valáška 
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

14. listopadu, 19:00 hod.
Francis Veber „CHLAP NA ZABITÍ“
Agentura Pantheon. 
Předplatné skupiny A. KD Střelnice

15. listopadu, 16:30 hod.
ŠVÉDSKO OČIMA TURISTY, 
CYKLISTY (A NAVÍC) DIPLOMATA

28. listopadu, 15:00 hod.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Městská knihovna

29. listopadu, 16:30 hod.
BOTANICKÉ ZAHRADY 
VELKÉ BRITÁNIE
Přednáška Pavla Chlouby.
Městská knihovna

Probíhající výstavy:

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 11. 2017

ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE Z CEST 
PO NEPÁLU A TIBETU 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2017

PRÁCE STUDENTŮ GVN  
JINDŘICHŮV HRADEC 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 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 PROSINEC
Městské akce: Ostatní akce:
•    1. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT – KD STŘELNICE
•    3. 12.  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
•   9. – 10. 12.  VÁNOČNÍ TRHY – CENTRUM MĚSTA
• 10. 12.  „VÁNOČNÍ HVĚZDA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 10. 12.  ADVENTNÍ KONCERT JHSO
• 17. 12.  ADVENTNÍ KONCERT – SESTRY HAVELKOVY  
  – KAPLE SV. M. MAGDALENY
• 17. 12.  SENIOR KLUB
• 18. 12.  „PERFECT DAYS“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 26. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT YMCA – KAPLE SV. M. MAGDALENY

•    2. – 3. 12.  JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY
•    2. – 3. 12.  PEKELNĚ VYPEČENÝ MIKULÁŠ – ZAHRADNÍ CENTRUM
•    2. 12.  JIŘÍ BÜRGER – BETLÉMY, DĚVOŘEZBY – VERNISÁŽ VÝSTAVY
•    6. 12.  ADVENTNÍ KONCERT PRO OKNA – ROTARY KLUB + ZUŠ J. HRADEC
•    7. 12.  ADVENTNÍ KONCERT CHVÁLA ZPĚVU
•    7. 12.  ADVENTNÍ KONCERT – PAVEL HELAN – KAPLE SV. M. MAGDALENY
•    8. 12.  ADVENTNÍ KONCERT X-TET – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
•    9. – 10. 12.  ADVENTNÍ DNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
•    9. – 10. 12.  ADVENT V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
•    9. – 10. 12.  ADVENT NA ZÁMKU
•  12. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA – MF A MOM
•  17. 12.  VÁNOČNÍ KONCET TRUMPET TUNE – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
•  20. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ – KAPLE SV. M. MAGDALENY
•  21. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
•  25. 12.  TLUSTÁ BERTA – KC JITKA


