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Adventní čas zpříjemní v Jindřichově Hradci 
nadílka koncertů, trhů a dalších akcí

Příběh na úvod: Proč byl u jeslí oslík s voleč-
kem (převzato z knihy „Vánoční příběhy pro po-
těchu duše“).

Skauti přivezou do Jindřichova Hradce Betlémské světlo

Čas adventu je naplněn spoustou překrásných 
setkání při koncertech a  akcích, které pořádá 
nejen město Jindřichův Hradec, ale i  řada ji-
ných institucí a  organizací. Následující výčet 
nejrůznějších kulturních počinů je dokladem 
toho, že se i  letos mají Jindřichohradečáci 
v předvánočním období na co těšit. V adventní 
době by se lidé měli vnitřně zklidnit a připravit 
se na období nadcházejících Vánoc. 
Kulturní dům Střelnice zve na  Vánoční kon-
cert dne 1. prosince v 19.00 hodin s účinku-
jícími Janem Smigmatorem - sólista, Kristýnou 
Vackovou a  Janem Jelínkem- zpěv, Jindřicho-
hradeckým Big Bandem, Pěveckými sbory ARI-
ETTA a NOVA DOMUS ve společenském sále, 
kde zazní swingové a vánoční evergreeny. 

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, je-
den z andělů svolal všechna zvířata, aby me-
zi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou 
v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je 
hoden sloužit Králi světa“, zavrčel. ,,Já se posta-
vím ke  vchodu a  každého, kdo by se chtěl k  Je-
žíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ ,,Jsi příliš hrubý“, 
odmítl ho anděl. Andělovi se k  nohám ihned 
začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným po-
hledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem pře-

ce já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nej-
lepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou 
také budou mít dobře. Každý den jim přinesu 
mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá“, na-
mítl anděl. Po těch slovech před andělem roz-
táhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu pe-
řím duhových barev před očima a prohlásil: „Se 
mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, 
který by jim záviděl i Šalomoun!“ „Ty jsi zase moc 
pyšný“, mínil anděl.

(pokračování na str. 2)

Jindřichohradecké místní dráhy vás zvou 
na  Mikulášskou parní jízdu Jindřichův Hra-
dec – Hůrky 2. prosince.
Muzeum Jindřichohradecka vás zve 2. a 3. pro- 
since na  druhý ročník přehlídky Jindřichohra-
decké JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí, kde 
představí práci 14 betlemářů z celé České repub-
liky i ze Slovenska. A nad jediným festivalem bet-
lémů v ČR opět roztáhne ochranná křídla unikát-
ní anděl. Ozdobí fontánu na Masarykově náměstí 
v Jindřichově Hradci. Dvoumetrovou sochu vytiš-
těnou na 3D tiskárně navíc rozpohybuje jedno-
duchý mechanismus po vzoru Krýzových jesliček. 
Po  zatočení klikou zamává tříbarevná plastika 
svými průsvitnými křídly.

(pokračování na str. 13)
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 �Skauti přivezou do Jindřichova Hradce Betlémské světlo
(pokračování ze str. 1)

Zvířata předstupovala před anděla jedno po 
druhém a  vychvalovala své největší přednos-
ti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno 
z  nich. Ale všiml si osla a  vola. 
Pracovali na  poli u  vesničana, 
který bydlel poblíž betlémské 
stáje. Anděl na ně zavolal: „A co 
můžete nabídnout vy?“ „Nic,“ od-
pověděl osel a sklopil skromně 
dlouhé uši. „My jsme se nenauči-
li ničemu - jenom pokoře a trpě-
livosti. Všechno ostatní nám při-
nese jenom rány holí.“ Vůl však 
nesměle namítl, aniž by vzhlé-
dl od země: „Ale čas od času bychom mohli odhá-
nět mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl 
spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“

Úvodním příběhem chci přiblížit období roku, 
které nás brzy čeká – období Vánoc. Je hod-
ně vánočních tradic, které k  této době pat-
ří, jednou z nich je pro nás i připalování a šíře-

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
PROSINEC – čas hojnosti
V  prosinci vše směřuje k  nejočekávanějšímu 
období – k Vánocům. V minulosti tomu před-
cházel přísný půst, který se dodržoval celý ad-
vent. Teprve o Štědrém večeru, až když vyšla 
první večerní hvězda, zasedli lidé k  bohatě 
prostřenému stolu, na kterém muselo být de-
vět chodů. Nejprve se podávaly oplatky s me-
dem, aby se všichni ve zdraví zase za rok sešli, 
pak se jedla polévka a k ní velké rozpeky, velké 
vdolky z  chlebového těsta. Podával se hrách 
nebo kaše z  celých obilných zrn a  houbo-
vý kuba. Z masa se připravovala zvěřina, ob-
líbený byl zajíc na černo, domácí uzené a sa-
mozřejmě nechyběl kapr, buď také na  černo 
nebo smažený. V  bohatých měšťanských ro-
dinách byli oblíbenou pochoutkou raci, ústři-
ce, kaviár nebo uzený losos. Mezi nejstarší ob-
řadní pečivo patřila již ve středověku vánočka. 
Jindřichův Hradec se prý proslavil obrovský-

mi vánočkami, které se vozily až do  Prahy 
na  předvánoční trhy. V  měšťanských domác-
nostech každý člen rodiny musel dostat svou 
vánočku, včetně služebnictva. 
JINDŘICHOHRADEČTÍ DIBLÍCI 
Z JAROŠOVSKÉ ULICE
1 vejce, 2 žloutky, 1 lžíce bílého vína, 1/8 lit-
ru mléka, 2 dkg cukru, 2 dkg mouky, štipek so-
li. Na  niť navleč vždy jednu pařenou mandli 
a  jednu velkou hrozinku, a  to udělej asi deset-
krát, svaž na věneček a obal v těstíčku, které si 
předem připravíš. Věneček musíš držet za  niť, 
usmaží se v horkém másle a obalí v cukru. Ta niť 
se nejí!!!
DOMÁCÍ PŘÍTEL
25 dkg hrubé mouky, 28 dkg cukru, 10 dkg oříš-
ků, trocha kandovaného ovoce, lžička tlučené-
ho anýzu a 3 vejce. Těsto se vyválí do koulí, které 
se dají péci na předem vymaštěný plech, a ještě 
teplé se nakrájí na řezy a pocukrují.

GRENADÝR MARŠ OD PANÍ IVANY
30 dkg fleků (ne jiný tvar těstovin!), 1 kg bram-
bor, 5-6 lžic sádla, 3 větší cibule, 2-3 lžíce červené 
papriky (dle chuti sladkou nebo pálivou). Uvaří-
me fleky a brambory ve slupce, rozpustíme sád-
lo s cibulí, až zesklovatí, přisypeme papriku, rych-
le přidáme uvařené fleky, aby paprika nezhořkla. 
Pak ke flekům přidáme oloupané brambory, kte-
ré vidličkou rozpícháme na menší kousky. 

Sabina Langerová
-------------------------------------------------------------
Milé čtenářky, milí čtenáři. Prosincovým nahléd-
nutím do  kuchyní našich babiček a  prababiček 
končí rubrika Historie vaření v Jindřichově Hradci. 
Od lednového vydání vás na tomto místě čeká no-
vá, tentokrát soutěžní rubrika s názvem „Jindřicho-
hradecká NEJ aneb co možná ještě nevíte“. Věříme, 
že se vám soutěž bude líbit a zároveň vám přinese 
řadu zajímavostí o městě nad Vajgarem.

Redakční rada JH zpravodaje

ní plamínku z Betléma. I  letos rozvezou skauti 
světýlko po celé České republice. V Jindřichově 
Hradci bude k připálení opět den před Štědrým 
večerem, 23. prosince. 
Celá akce se koná pod mottem „Odvážně vy-
tvářet mír“. Motto je inspirováno Horským kázá-
ním, kde Ježíš učí: 
„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou 
nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou proná-
sledováni pro spravedlnost, neboť jejich je králov-
ství nebeské.“ (Mt 5, 9–10)
Kéž bychom dokázali šířit a  udržovat mír ve 
svém nejbližším okolí. Vždyť mír neznamená 
jen absenci války, ale stav, kdy žije člověk v har-

monii sám se sebou, se svým okolím, s  příro-
dou. Každý ať se zapříčiní o pokoj a klid ve svých 
vztazích a tím po maličkých částečkách přispívá 
míru vyššímu. To vše ať si dokážeme připomínat 
právě světlem z Betléma. 
Z historie tradice připalování světla
Šíření světla přímo z Betléma je tradice započa-

tá v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF 
v Linci. Do České republiky se pak tento novo-
dobý vánoční zvyk dostal v roce 1989, kdy při-
vezli první světlo čeští exiloví skauti právě z Ra-
kouska. 
Plamínek zažehnutý v  místě narození Ježíše 
Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve spe-
ciálním bezpečnostním obalu letecky z  Izraele 
do  Lince, odkud se předává do  25 zemí světa 
a také institucím, například Evropskému parla-
mentu nebo OSN.

Přijměte tedy pozvání a přijďte si i vy letos 
světýlko připálit. Kdy? 23. prosince 2017 
od 17.00 hodin na náměstí Míru.
Zazpíváme si koledy, povíme si něco o Betléms- 
kém světle, a především rozšíříme světlo z Bet-
léma do našich domácností. Více informací na-
jdete na: www.betlemskesvetlo.cz 
Srdečně vás všechny zve Středisko Pětilisté růže 
Jindřichův Hradec, Skaut ABS.

Eva Šojdelová 

 �Důležité upozornění!!!
Z technických a časových důvodů je termín pro zasílání podkladů pro lednové číslo Jindřichohradeckého zpravodaje zkrácen. Příspěvky zasílejte, 
prosím, nejpozději do pátku 8. prosince 2017 na adresu: kozlova@jh.cz, popř. na adresu: Informační středisko města Jindřichův Hradec, Panská 
136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Děkujeme za pochopení.

Redakční rada JH zpravodaje
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

srdečně vás zdravím v posledním měsíci tohoto roku. 
Chtěl bych vás pozvat na první adventní neděli, která 
připadá letos na 3. prosince. I  letos jsme pro vás při-
pravili oblíbenou akci Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu. Tentokrát bych vás chtěl všechny vyzvat 
trochu netradičně, abyste si s  sebou přinesli zvoneč-
ky a rolničky, které přispějí k příjemné vánoční atmo-
sféře. Dále mám pro vás jednu příjemnou zprávu a to, 
že zastupitelstvo města schválilo výši poplatku za svoz 
komunálního odpadu ve výši 500 korun, stejně jako 
v předchozích letech. Rozpočet města bude tento rok 
zastupitelstvo projednávat 20. prosince a já pěvně vě-
řím, že bude schválený a budeme tak moci začít nový 
rok s novým rozpočtem. 

Milí spoluobčané, v  prosinci je pro vás připravena 
spousta kulturních a  společenských akcí, které vám 
zpříjemní čekání na  Ježíška. Proto se nenechte ni-
čím rušit a zajděte si na svařák na náměstí, dojděte si 

koupit něco ručně vyrobeného na ad-
ventní trhy a  navštivte někte-

rý z  vánočních koncertů. Přeji 
vám pohodové prožití předvá-
nočního času a vánočních svát-

ků a  do  nového roku přeji všem 
hlavně pevné zdraví.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Na Hvězdárně mají děti nové hřiště
Ve  čtvrtek 9. listopadu 2017 se uskutečnilo 
slavnostní otevření hřiště na sídlišti Hvězdár-
na po stavebních úpravách. Stavební úpravy 
hřiště zahrnovaly výměnu podkladních vrs-
tev celkové plochy hřiště, s tím že na části byl 
proveden povrch z  3D modelového EPDM 
granulátu s  herními prvky, dále byl vybudo-
ván přístupový chodník, druhá část hřiště by-
la opatřena povrchem z prosívky. Hřiště bylo 
doplněno novými basketbalovými koši, lavič-
kami, dále došlo k  úpravě oplocení a  ohrad-
ních stěn, které budou sloužit jako fotbalové 
branky, kreslící tabule a  lezecká stěna.  Pro-
jektantem byla Ing.  arch. Blanka Tancerová, 

zhotovitelem společnost 4soft, s.r.o., Tanvald.  
Cena díla: 2 644 312 Kč bez DPH.

Foto: Josef Böhm

 � Starosta poděkoval městským  
strážníkům
V  pondělí 13. listopadu 2017 poděkoval sta-
rosta města Stanislav Mrvka čtyřem strážní-
kům městské policie za  obětavou dlouhole-
tou práci. Městská policie slaví v letošním roce 

25 let od založení. Od samotného začátku zde 
slouží Luboš Müller, Tomáš Zýka a  Petr Čer-
mák. Oceněn byl také Stanislav Paďouk, který 
v letošním roce odsloužil 10. rok.

Karolína Průšová

 � Jednání ke kalendáři akcí na příští rok
Město Jindřichův Hradec jako již v předchozích 
letech zorganizovalo 9. října 2017 v Muzeu fo-
tografie a MOM společné jednání zástupců kul-
turních, společenských 
a  sportovních organi-
zací v Jindřichově Hrad-
ci za účelem koordinace 
termínů pořádání akcí 
na další rok. Ze schůzky 

 �Připomněli jsme si výročí vzniku republiky
99. výročí zrodu Československé republiky 
jsme oslavili v sobotu 28. října. V 9.15 hodin se 
uskutečnilo položení kytic u památníku letců, 
odkud se účastníci přesunuli na vzpomínkový 
akt v Mertových sadech. Vzpomínku společně 
s  projevem starosty města Stanislava Mrvky 
doprovodil zpěv Pěveckého sboru Smetana.

Foto: Adam Hudec

 �Město otevřelo nový sběrný dvůr
Město Jindřichův Hradec ve středu 1. listopadu 
2017 slavnostně otevřelo Sběrný dvůr v lokali-
tě U Cihelny. Předmětem veřejné zakázky byla 
výstavba sběrného dvora ke zpětnému odbě-
ru, sběru, manipulaci a  shromažďování odpa-
dů. Stavební práce představovaly vybudová-
ní zpevněných ploch pro ukládání kontejnerů, 
komunikací pro vozidla a pro pěší, částečnou 
opravu stávajícího oplocení a vybudování no-
vého. Součástí zpevněných ploch byla i dodáv-
ka dvou automatických závor a  mostní auto-
mobilové váhy. Byla provedena rekonstrukce 
stávajícího objektu – vestavba administrativ-

UDÁLOSTI Z RADNICE

vzejde na počátku nového roku souhrnný Ka-
lendář akcí 2018, který by měl eliminovat riziko 
konání významných kulturních, společenských 
a  jiných počinů ve  stejných termínech a  díky 
němuž se z velké části i v letošním roce podaři-
lo předejít zbytečnému snižování návštěvnosti 
jednotlivých akcí. 
Akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti pro-
jektu Města v rozletu.

ní části, sociálního zařízení, technické místnos-
ti a skladu. Pro kontejnery byl dále vybudován 
ocelový přístřešek se sedlovou střechou s cel-
kem deseti moduly šířky 5 m. Součástí bylo vy-
budování splaškové a dešťové kanalizace, vo-
dovodní přípojky, plynovodní přípojky, elektro 
přípojky, veřejného osvětlení a  kamerového 
systému. Celkové náklady: 15  876  552,96 Kč 
včetně DPH. Dotace z  Operačního programu 
Životní prostředí celkem: 10  563  869,91 Kč. 
Celková kapacita sběrného dvora: 1 450 t/roč-
ně. Projektant: P-atelier JH s.r.o. Zhotovitel díla:  
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR  

Jindřichohradečtí dopravní policisté v měsí-
ci listopadu opakovaně vyrazili mezi chod-
ce, aby je upozornili na nezastupitelnou vý-
hodu reflexních prvků a  také na  povinnost 
tyto prvky v  provozu mimo obce používat. 
Mnozí chodci již reflexní pásky, vesty, nášiv-
ky a další praktické prvky používají, stéle je 
ale mnoho těch, kteří na  svou bezpečnost 

Vidíme se?

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

zapomínají. Během dopravně preventivní 
akce, zaměřené na nejzranitelnější účastníky 
silničního provozu, policisté s chodci hovo-
řili, upozorňovali je na povinnosti a také jim 
rozdávali reflexní tkaničky a reflexní plakety 
na  oděv. Chodci a  cyklisté, nezapomínejte 
na  jedno z nejdůležitějších bezpečnostních 
pravidel v dopravě: vidět a být viděn!

Stalo se téměř pravidlem, že v předvánočním 
období se mnozí z nás dostávají do časové tís-
ně, neboť v dnešní hektické době krom běž-
ných a každodenních záležitostí, myslíme ta-
ké na to, čím obdarujeme své blízké. Mějme 
proto na paměti, že na toto období čekají také 
ti, kteří se obohacují na úkor druhých. S blíží-
cím se závěrem roku zvyšují svoji aktivitu i pa-
chatelé, kteří se specializují zejména na kapes-
ní krádeže, krádeže v  obchodech, vloupání 
do vozidel a bytů či podomní prodeje. Peně-
ženky, platební karty či mobilní telefony lákají 
především kapsáře. Proto žádné cennosti roz-
hodně neodkládejte do otevřených kapes, vol-
ně do nákupních košíků, odložených kabátů 
a otevřených tašek. Nakoupené zboží cizím li-
dem nevystavujte zbytečně na odiv. Nosíte-li 
s sebou větší hotovost, doporučujeme ji roz-
dělit. Nikdy nemůžete vědět, kdo vás při place-
ní v supermarketu nebo v restauraci sleduje. 
Stejně tak PIN kód nikdy nenechávejte u kre-
ditní karty nebo u mobilního telefonu. 
Kromě kapsářů vás na ulici nebo v obchodě 
mohou oslovit i tzv. měniči mincí, kteří žáda-

jí o pouhé rozměnění bankovky. Na pravidla 
slušného chování zapomenou v  okamžiku, 
kdy před jejich zraky otevřete peněženku. Pří-
lišná vstřícnost vás tak může rázem připravit 
o veškerou finanční hotovost a další věci v pe-
něžence uložené. 
Každoročně v  tomto období dochází ta-
ké k  zvýšenému nárůstu vloupání do  vozi-
del na  parkovištích  (zejména před super-
markety). V  autě proto nenechávejte žádné 
osobní doklady, platební karty nebo dokla-
dy od  vozidla. Myslete na  to, že věci v  autě 
volně „vystavené“ se zlodějům téměř samy 
nabízejí.  Krádeži vozidla zase může zabrá-
nit různé  zabezpečovací zařízení v  podo-
bě uzamykatelné tyče volantu nebo zaříze-
ní na uzamykání řadící páky, neboť pachateli 
kladete do „cesty“ další překážky.
Stejně tak buďte opatrní k  tzv. podomním 
prodejcům,  z  nichž někteří  nabízejí plagiá-
ty. Zboží nejasného původu nebo značky 
přitom vydávají za  originály. Je potřeba vě-
dět, že  případným nákupem prakticky ztrá-
cíte možnost  zakoupené zboží reklamovat. 

Prevence: 
Na  první pohled výhodný nákup může být 
také pouhou záminkou, jak se dostat do va-
šeho bytu.  Proto neváhejte  odmítnout pus-
tit do bytu cizího člověka dříve, nežli se pře-
svědčíte o  pravdivosti jeho tvrzení (např. 
pohovorem u souseda nebo telefonním do-
tazem  u  instituce, která ho k  vám vyslala). 
Stejně tak se mějte na pozoru před lidmi na-
bízejícími různé domácí služby. Dobrým po-
mocníkem (za „pár“ korun), který vám umož-
ní relativně bezpečně s osobou komunikovat 
přes pootevřené dveře, tak může být obyčej-
ný bezpečnostní řetízek s kováním.
Je snazší nepříznivým následkům předchá-
zet než způsobené problémy dodatečně ře-
šit. Stejně tak platí, že případné škodě je mož-
no předejít, pokud budete o možných rizicích 
vědět a pokud budete dodržovat základní zá-
sady obezřetného chování. Dále uvítáme, po-
kud nás např. prostřednictvím linky tísňového 
volání (Městská policie 156) včas vyrozumíte 
a  sdělíte nám své důvodné podezření, aby-
chom mohli věc prověřit.

Luboš Müller

 Marcela Kůrková
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Silvestr a zábavní pyrotechnika
Konec roku provázejí bouřlivé oslavy Silves-
tra a  nejrůznější ohňostroje. Zábavní pyro-
technika se stala velmi oblíbenou součástí 
této zábavy.
Jak manipulovat se zábavní pyrotechni-
kou? Kde a  jak ji nakoupit? Jindřichohra-
dečtí policisté doporučují:
Na trhu je v současné době nabízena široká 
škála nejrůznější druhů dělových ran, raket 
a  vystřelovacích efektů. Prodej i  nákup py-
rotechnických předmětů pro zábavné úče-
ly, které při dodržování návodu k  používá-
ní  neohrozí výbuchem bezpečnost osob 
i  majetku, mají svá přísná pravidla. Zásad-
ně se u těchto výrobků musí dodržovat ná-
vod na obalu výrobku, samozřejmě uvedený 
v českém jazyce, kde je zřejmý způsob i mís-
to jejich odpalování, tj. použití. Výrobek mu-
sí být označen zkušební značkou, klasifikační 
třídou, do které jsou pyrotechnické předmě-
ty zařazeny podle stupně jejich  nebezpeč-
nosti a nesmí chybět ani údaj o době pou-
žitelnosti.
Víte, že prodej pyrotechnických výrobků 
ověřených na území EU podléhá věkovému 

omezení? Tyto výrobky jsou označeny znač-
kou CE a číslem úřadu.
Pyrotechnické výrobky uvedené na  trh se 
nesmí dodávat ani jinak poskytovat oso-
bám, které nedosáhly níže uvedené věkové 
hranice:
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku 

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

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

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

výrobky kategorie P1 nebo divadelní py-
rotechniku kategorie T1.

Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná 
způsobilost!
Pyrotechnické výrobky ověřené podle sta-
ré právní úpravy lze uvádět na trh a prodá-
vat podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., kte-
ré jsou označeny značkou pro pyrotechnické 
výrobky pod písmeny ČÚZZS. Vyhláška roz-
děluje tyto výrobky podle stupně nebezpeč-
nosti do 4 tříd:
* Pyrotechnické předměty 1. třídy mohou 
být prodávány osobám mladším 18 let, po-

Prevence: 
kud v návodu není stanoven zákaz prodeje 
těmto osobám (např. petardy Pirát, bouchací 
kuličky Čertíci, práskací šňůrky, atd.).
* Pyrotechnické předměty 2. třídy mohou 
být prodávány jen osobám starším 18 let 
(např. římské svíce, fontány, rakety, atd.).
* Pyrotechnické předměty 3. třídy mohou 
být prodávány jen osobám s odbornou způ-
sobilostí odpalovače ohňostrojů.
* Pyrotechnické předměty 4. třídy. Zde je 
nutné povolení místně příslušného obvod-
ního báňského úřadu, předměty jsou pro-
dejné pouze osobám s  odbornou způsobi-
lostí odpalovače ohňostrojů. Tyto výrobky 
by neměly být volně dostupné!
Abychom mohli všichni společně a  bez-
pečně vkročit do nového roku 2018, čtěte 
pečlivě návody na  zábavných pyrotech-
nických prostředcích a  ostatním výbuš- 
ninám se obloukem vyhněte. Alkohol 
rovněž konzumujte s  mírou. Velkou po-
zornost je třeba věnovat zejména dětem, 
neboť jsou to bytosti velice zvídavé a vše 
co se třpytí, bliká a vydává všelijaké zvu-
ky, je přitahuje jako magnet!

Hana Millerová

3. listopadu proběhla v MESADĚ, z. s. v Rů-
žové ulici v  Jindřichově Hradci beseda 
pro seniory. Tematický okruh byl zamě-
řen na prevenci kriminality. Zejména na to, 
jak se chránit před podvodníky a zloději, jak 
se chovat při styku s podomními prodejci či 
jak postupovat na  předváděcí akci. Tisko-
vou mluvčí jindřichohradeckých policistů 
byly prezentovány poslední případy kráde-
ží na seniorech ze září a  října tohoto roku. 
Senioři od policejní mluvčí obdrželi reflexní 
pásky a křížovky s logem policie.

Beseda pro seniory  

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 3. listopadu se uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou v refektáři Muzea fotografie a MOM. Přivítány na svět 
byly tyto děti: Beáta Dušková, Andrea Fidlerová, Barbora Fučíková, Anna Stella Heine, Tereza Kopecká, Bára Augustinová, Matyáš Kopenec, Jakub 
Kytler, Laura Majeriková, Karel Novotný, Elena Prokšová, Vojtěch Samek a Lucie Semseiová.

Karolína Průšová, foto: Jindřichohradecký deník
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 10. 2017 do 14. 11. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Miloslav PEŘAN, Jindřichův Hradec 15. 8. 1940 12. 10. 2017
Ida KÜSCHALOVÁ, Otín 26. 11. 1935 13. 10. 2017
Ing. Marek KREDATUS, Třeboň 20. 2. 1977 14. 10. 2017
Vladimír ŽILLA, Mníšek 25. 2. 1931 14. 10. 2017
Ing. Josef PAVÉZKA, Landštejn 2. 2. 1943 14. 10. 2017
Věra KOUBOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 27. 8. 1953 15. 10. 2017
Oldřich NOVÁK, Studená 18. 7. 1950 15. 10. 2017
Miloslava MOLÁČKOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 6. 1923 15. 10. 2017
Marie ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 4. 1944 18. 10. 2017
Ota GRAUSAM, Nový Vojířov 18. 1. 1965 19. 10. 2017
Stanislava VYTISKOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 10. 1934 19. 10. 2017
Karel FRÜHAUF, Nekrasín 9. 12. 1933 19. 10. 2017
Vilém MICHÁLEK, Hospříz 15. 5. 1951 20. 10. 2017
Miroslava WELSEROVÁ, Jindřichův Hradec 28. 9. 1934 23. 10. 2017
Petr TOTH, Žďár 8. 6. 1946 23. 10. 2017
František KROMBHOLZ, Hrdlořezy 6. 10. 1936 28. 10. 2017
Bohuslav WEDL, Jindřichův Hradec 18. 10. 1934 29. 10. 2017
Jirka ŠŤÁSTKA, Rodvínov 4. 3. 1946 29. 10. 2017

Jiřina SEJRKOVÁ, Otín 4. 3. 1946 29. 10. 2017
Libuše TEJČKOVÁ, Políkno 25. 6. 1931 30. 10. 2017
Zdeněk PUDIL, Popelín 10. 4. 1939 30. 10. 2017
Jaroslav VOJTA, Nová Bystřice 11. 4. 1961 30. 10. 2017
Marie HULÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 13. 12. 1920 30. 10. 2017
Ladislava HAVLÍČKOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 6. 1930 31. 10. 2017
Karel DUCHOŇ, Jindřichův Hradec 28. 1. 1951 2. 11. 2017
Jan HAIDER, Dvory nad Lužnicí 9. 10. 1926 2. 11. 2017
Drahomíra POŠVÁŘOVÁ, Jindřichův Hradec 18. 10. 1935 3. 11. 2017
Marie VRŠKOVÁ, Kačlehy 27. 12. 1919 3. 11. 2017
Vlastimil FRAIT, Kardašova Řečice 18. 4. 1945 5. 11. 2017
Irena PRŮŠOVÁ, Deštná 22. 12. 1931 5. 11. 2017
Anna JURÁNKOVÁ, Studená 28. 3. 1946 6. 11. 2017
Zdeněk KOSTKA, Příbraz 21. 10. 1926 7. 11. 2017
Marta ZÍKOVÁ, Nová Ves 2. 7. 1933 10. 11. 2017
Marie KONOPISKÁ, Jindřichův Hradec 29. 7. 1948 12. 11. 2017
Marie NECHVÁTALOVÁ, Nová Bystřice 22. 3. 1929 13. 11. 2017
Václav SEDLÁČEK, Jindřichův Hradec 20. 1. 1949 14. 11. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

 � Zemřel válečný letec plukovník Arnošt Polák
Dne 27. září 2017 nás navždy opustil plu-
kovník Arnošt Polák, jeden z  posledních 
čs. letců v řadách RAF, po roce 1945 žijících 
ve Velké Británii. Rád bych na tohoto skvě-
lého muže zavzpomínal nejen jako na vá-
lečného pilota, ale také jako na  skvělého 
přítele. Členové jindřichohradeckého Klu-
bu historie letectví totiž měli mnohokrát 
možnost setkat se s ním nejen v Anglii, ale 
také při jeho návštěvách v Čechách.
Arnošt Polák (rodným příjmením Pollak) se 
narodil 23. září 1923 v  Praze na Vinohradech. 
Hrozba války jej jako židovského občana vy-
hnala v srpnu 1939 ze země. Československo 
opustil se svým o  dva roky starším bratrem 
v necelých 16 letech. Společně odjeli do Anglie, 
kde Arnošt začal pracovat na farmě a jeho bra-
tr vstoupil do vznikající čs. zahraniční armády.  
Také Arnošt požádal, krátce po  dosažení 
svých osmnácti let, o  vstup do  naší armády 
ve Velké Británii, do níž pak narukoval v listo-
padu 1941. Nejprve prošel základním výcvi-
kem, v únoru 1942 byl přeložen do Čs. depotu 
RAF Wilmslow. Absolvoval radiotelegrafický 
výcvik, palubní radiotelegrafický kurs a  nás- 
ledně kurs palubního střelce. V prosinci 1942 
byl přeložen do výcviku na bombardovacích 
Wellingtonech. Jako střelec/radiotelegrafis-
ta byl zařazen do  osádky Emila Palichleba. 
V březnu 1943 byli přemístěni s 311. čs. bom-
bardovací perutí na základnu RAF Talbenny, 
kde dostali jako velitele osádky zkušeného 
pilota Jana Romana Irvinga. První operační 
let absolvoval Arnošt Polák 18. března 1943 
nad Biskajským zálivem. V  červnu byl odes- 
lán na  přeškolení na  B-24 Liberatory. Zůstal 
v  osádce s  Janem Irvingem, což se ukázalo 

osudovým rozhodnutím. Emil Palichleb to-
tiž 30. srpna 1943 při cvičném letu havaroval 
a šest členů jeho Liberatoru zahynulo. V úno-
ru 1944 byli Polák s Irvingem přeloženi s ce-
lou čs. perutí z Beaulieu do Predannacku, kde 
prováděli hlídkování nad Atlantikem, 9. srpna 
byli odesláni do skotského Tainu. Odtud star-
tovali nad Severní moře na  protiponorkové 
patroly. V prosinci 1944 dokončil Arnošt Polák 
v Tainu svůj operační turnus s celkovým poč- 
tem 63 bojových letů v délce 730 hodin, nás- 
ledně byl přeřazen do  výcviku na  dopravní-
ho telegrafistu a převelen k 246. transportní 
peruti RAF. Létal především na Dálný východ, 
do severní Afriky, ale i na řadu jiných míst.

Po skončení války v Evropě přiletěl Arnošt Po-
lák s dalšími čs. letci v srpnu 1945 do Prahy-Ru-
zyně. Byl zařazen k Letecké dopravní skupině 
a  létal po  celé Evropě. Začal však uvažovat 
o  ukončení aktivní služby, záhy demobilizo-

val a v srpnu 1946 z armády odešel. Nejbližší 
členové jeho rodiny byli během války zavraž-
děni nacisty, jeho bratr studoval na univerzitě 
v Londýně. Také proto se Arnošt rozhodl opus-
tit milovanou Prahu a odejít natrvalo do Velké 
Británie. Po  příchodu do  Londýna se zprvu 
bez úspěchu pokoušel najít zaměstnání. Díky 
šťastným okolnostem se později vypracoval 
na  uznávaného podnikatele. V  roce 1949 se 
oženil a stal se otcem dvou synů a dcery.
Podobně jako mnoho dalších bývalých čs. vo-
jáků žijících v zahraničí se nemohl Arnošt Po-
lák po dlouhé desítky let do své rodné vlas-
ti vrátit. Poprvé od  roku 1949 přicestoval 
během tzv. pražského jara na  konci 60. let  
20. století. Další návraty mohly nastat až 
po listopadu 1989, do Čech pak přijížděl opa-
kovaně. V Praze či v anglickém Brookwoodu 
jsme se jako zástupci Klubu historie letectví 
setkali s Arnoštem Polákem několikrát. Právě 
Arnošt se stal hlavním průvodcem tří televiz-
ních reportáží našeho kolegy Aleše Hazuky 
Za hroby se lvy a výrazně pomohl s přípravou 
dvou stejnojmenných klubových knih.
K našemu poslednímu setkání došlo v květnu 
2016 v Brookwoodu při pietním aktu ke Dni 
vítězství. Arnošt Polák byl tehdy již vážně ne-
mocen. Ač bojoval se svým osudem statečně, 
27. září 2017 ve věku 94 let své nemoci podle-
hl. Poslední rozloučení se uskutečnilo 18. října 
v krematoriu v Leatherheadu.
Vážený Arnošte, bylo nám bylo velkou ctí poz- 
nat Vás osobně a patřit do okruhu Vašich přá-
tel. Za celý náš Klub Vám přejeme šťastný let do  
aviatického nebe! 

Vladislav Burian  
Foto: Archiv autora

Poslední setkání s  plk.  Arnoštem Polákem (první 
zprava). Na snímku dále čs. válečný letec gen. Ivan 
Schwarz a  manželé Jana a  Vladislav Burianovi. 
Hřbitov Brookwood, Anglie, květen 2016.
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muto ušlechtilému podniku – jako 
jsou různé fotografie, různé před-
měty nabyté za této války, po pří-
padě před válkou s popsáním jich, 
event. s  udáním jich stáří atd. – 
odevzdalo do redakce tohoto listu 
anebo přímo na velitelství doplňo-
vací okresu pěš. pl. čís. 75. v Jindř.  
Hradci.

Spolek bruslařský a veslařský 
v Jindř. Hradci začíná po třech le-
tech pausy svoji bruslařskou sai-
sonu na  Vajgaře. Jezditi se bude 
ještě před svátky, neboť s  přípra-
vami se již začalo. Bližší na vyhláš-
ce na přístavišti. 
Uzavření škol
Za  příčinou neprosto nedosta-
tečného přídělu uhlí muselo bý-
ti vyučování na školách obecních 
a  měšťanských dívčích i  chlapec-
kých na  dobu od  18. prosince 
do 6. ledna 1918 zastaveno.
----------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální 
tituly můžete studovat v  knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondě-
lí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

na Anežku Stachovou do Pleší pří-
slušnou. 
Mladý ničema
13letý R. Mařík vlezl dne 11. t. m. 
na přístaviště a zde vypáčil dvéře 
od  místnosti, v  které uschovány 
jsou různé potřeby klubu náleže-
jící. V nezbednosti své rozbil elek-
trickou lampu, poškodil nástěn-
né hodiny, z  nichž odstranil stroj 
a nad nezdarem své výpravy židle 
po ledě rozházel. Jest k politování, 
že se jménem tím se poslední do-
bou častěji shledáváme. 

21. prosince 1917
Plukovní museum c. a k. pěš. 
pluku č. 75. v Debrecíně
Poněvadž doplňovací prapor c. a k.  
pěš. pluku č. 75 dlící t. č. v Debre-
cíně zakládá plukovní museum, 
obrací se velitelství zmíněného 
praporu na  P. T. ctěné občanstvo 
v  Jindř. Hradci a  jiných městech, 
jakož i vesnicích náležejících k to-
muto doplň. praporu, aby laskavě 
různé památky vztahující se k to-

7. prosince 1917
Dar
Jako minulá léta, tak i  letos, daro-
val Jeho Excellence urozený pan 
Eugen hrabě Černín, 100 m3 pali-
vového dříví k  rozdělení místním 
chudým. Správa ústavu chudých 

vzdává Jeho Excellenci své povin-
né díky s  prosbou, by Svou vzác-
nou přízeň ústavu chudých Jeho 
Excellence na dále zachovati ráčila. 
Z nejnovějších veršů 
Heydukových
Slovutný náš básník Adolf Heyduk 
odevzdal v  upomínku na  náv- 
štěvu v Písku panu prof. G. Erhar-
tovi a jeho sl. sestře sbírky svých 
básní „Bohatýři“ a  „Parnasie“ 
s vlastnoručním věnováním. Tyto 
dny pak poslal každému svůj ob-

raz, k němuž připsal: „Kéž Vás přes 
života peřeje a  srázy bílý anděl 
strážce k  štěstí doprovází. Buď-
te šťastna dokonale!“ a na exem-
plář pro pana profesora: „V ty řád-
ky své jsem přání schoval, aby Vás 
Pánbůh opatroval a  dal Vám žíti 
pro ozdobu mír blažený a  štěstí 
zdar až k  hrobu. Váš starý přítel 
Adolf Heyduk.“ 
Z Obecní hospodářské rady
V poslední schůzi bylo usneseno, 
že pro chudé zdejší rodiny bude se 
rozdávati zdarma přísada do  ká-
vy, a  to podle stupně chudoby 
po 31/2 kg, 3 kg a 2 kg. Kdo si po-
dali v  létě přihlášky na  podporu, 
obdrží poukázku na  tuto podpo-
ru a budou si ji moci vyzvednou-
ti pak v  obchodě pana Řežábka 
v den, jak bude oznámeno. 
Vánoční pohádkové dýchánky 
našim dětem
Místní odbor Národní Jednoty Po-
šumavské v  Jindř. Hradci uspořá-
dá v sobotu dne 15. prosince o půl  

5. hod. odpoledne a v neděli dne 
16. prosince o  4. hod. odpoledne 
v sále p. F. Kadlece 2 vánoční dět-
ské dýchánky s projekcí světelných 
obrazů pohádek a  vánoční serie. 
Nádherné, pečlivě kolorované ob-
rázky k projekcím těm reproduko-

vány jsou dle uměleckých obra-
zů předních mistrů malířů (např.  
G. Doré, J. Führicha, L. Richtera aj.). 
Slovní doprovod k  Vánoční sérii 
dle Zeyerovy Zahrady Mariánské. 
Pořadatelstvo doufá, že těmito 
pěknými besídkami připraví našim 
milým dětem opravdovou radost 
a těší se na nejhojnější účast.
Z loutkového divadla 
Nár. Jed. Poš.
Na mnohostranně projevené přá-
ní hraje se dne 9. prosince 1917 
„Posvícení v  Hudlicích neb zalo-
žení posvícení Svatováclavského“, 
veselohra ve 3 jednáních od Mat. 
Kopeckého. Začátek a  ceny míst 
obyčejné. 
Pozdrav z pole
Hradeckému občanstvu přejí 
šťastné veselé svátky a  Nový rok 
hradečtí hoši F. Valenta, J. Emmer, 
J. Prášek, K. Hulík, K. Frieb. 
14. prosince 1917
Správa c. k. pošt. úřadu 
v Jindřichově Hradci
upozorňuje obecenstvo, aby své 
nejnutnější zásilky vánoční hledělo 
po částkách vypraviti již do 15. pro- 
since. Příjem balíčků jest omezen 
na 75 % normálního denního poč- 
tu pro nedostatek dopravních pro-
středků. Jakmile dosažen bude pře-
depsaný počet, nebude možno přij- 
mouti k  dopravě ani nejdůležitější 
zásilky toho dne. 
Původní a nejnovější fotograf. 
snímky z bojišť
vystaveny jsou a budou nyní pra-
videlně ve  výloze našeho knih-
kupectví. Tyto snímky nejsou 
prodejné. Zdařilé fotografie ty do-
poručujeme pozornosti P.T. pp. 
čtenářů. 
Pro předražování husy
na  trhu bylo učiněno oznámení 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Prosincová čísla Ohlasu nepřinesla mnoho nových zpráv. Většina textů byla věnována předvánoční charitě, která byla 
v době války obzvlášť aktuální. Nejvíce bylo pamatováno na chudé, děti a vdovy po vojácích. Kromě obvyklých komo-
dit, jako bylo dřevo, se objevily i dosud nezavedené dávky, například přísada do kávy. Redakce Ohlasu od Nežárky otiskla 
na stranách týdeníku vánoční pozdravy od vojáků z pole a opětovala je tištěným přáním klidných Vánoc od občanů Jindři-

chova Hradce na frontu. Novinkou bylo založení plukovního muzea v Debrecíně, které vyzývalo místní občany ke shromažďování a odevzdání památek na pluk. 
Snad nejoptimističtějším počinem bylo obnovení bruslařské sezóny na Vajgaru, které zorganizoval po třech letech Spolek bruslařský a veslařský.
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aspoň chvilku jsem mohla být jeho součástí a poz- 
nat místní lidi a  způsob jejich života. Také bylo 
fajn, že jsme se sešli super parta lidí. Kdyby to by-
lo možné, ráda bych se do Ruska podívala třeba 
hned příští rok. K  zájezdu nemám žádné připo-
mínky. Prostě SUPER!!! Děkuji moc za úžasný zá-
žitek.“ (E. Dušková, 2.B)
„K Rusku jsem nikdy neměla pozitivní vztah. Mož-
ná je za tím historie, dnešní ruská politika, vliv mé-
dií nebo osobní sympatie. Tedy přiznávám se, jela 
jsem tam s nemalými předsudky. Když ale pomi-
nu moji neznalost ruštiny a  především azbuky, 
která mi občas způsobovala potíže, Petrohrad 
mě okouzlil. Všechna místa, která jsme navštívi-
li, ve mně vyvolala pocit úžasu, kdy jsem vždy jen 
několik minut zírala s otevřenou pusou. Ať už to 
byl Piskarevský hřbitov, který bohužel není úplně 
pozitivním místem, Ermitáž, ve  které jsem se cí-
tila jako mravenec a nevěděla, kam se dívat dřív 
nebo třeba celý Něvský prospekt, kde jsme trávi-
li poměrně dost času.  Celé město má podle mě 
naprosto jedinečnou atmosféru, která mě pohlti-
la a doma se mi po ní dost stýská. I když je Rusko 
dnes poměrně kontroverzní země, Petrohrad roz-
hodně doporučuji navštívit každému. PS: Je tam 
fakt zima!“ (B. Lukešová, 7.A)

Jana Burianová

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

ve zdejším muzeu. Rodina nás mile uvítala v jejich 
domě a studenti z Gymnázia Janka Kráľa se s ná-
mi brzy spřátelili. Páteční výlet na  hrad Červený 
Kameň a do krásného města Trnava s průvodcem 
v  historickém kostýmu byl určitě nezapomenu-
telný zážitek. Sobotní návštěva hřebčína a  zám-
ku v Topolčiankách krásně zakončila naši exkurzi 
na Slovensko, na kterou každý účastník tohoto zá-
jezdu bude určitě rád vzpomínat.“ (T. Albrecht, 6.A)
„Jsem moc ráda, že jsem se na Slovensko podíva-
la, i když jsem měla obavy z toho, do jaké rodiny se 
dostanu. Naštěstí jsem měla super rodinu. Docela 
mě překvapilo, že většina dětí na Slovensku nemá 
žádné zájmové kroužky např. ZUŠ, sporty a další. 
Trošku jsem se bála, abych rozuměla, ale všechno 
bylo v pohodě, přece jen máme k sobě se Slováky 
blízko. Bylo milé, jak nás první den slavnostně při-

 � Studenti našeho gymnázia navštívili partnerskou školu na Slovensku
Již více než šedesát let trvá partnerství a spolu-
práce mezi Gymnáziem V. Nováka v Jindřicho-
vě Hradci a Gymnáziem J. Kráľa ve Zlatých Mo-
ravcích na Slovensku. Ve dnech 5. – 7.  září 2017 
proběhla naše poslední návštěva slovenských 
přátel. Skupina žáků a pedagogů měla možnost 
navštívit nejen školu a  město Zlaté Moravce. 
Na  programu páteční exkurze byla prohlídka 
gotického hradu Červený Kameň a historické-
ho města Trnava. V průběhu sobotního dopo-
ledne již tradičně navštívili město Topolčianky, 
kde se nachází unikátní státní hřebčín a zámek, 
ve kterém často pobýval první československý 
prezident T. G. Masaryk. Během třídenního vý-
měnného pobytu byli žáci ubytováni ve slovens- 
kých rodinách a měli tak možnost blíže poznat 
své nové slovenské přátele. Návštěva slovens- 
kých žáků a  pedagogů v  Jindřichově Hradci 
proběhne v červnu příštího roku, kdy si bude-
me připomínat 100. výročí od vzniku samostat-
ného Československa. Přátelství a  spolupráce 
obou škol dokázala překonat nejen rozdělení 
tohoto společného státu, ale i  další historické 
události. Poděkování patří všem, kdo tuto akci 
podpořili, především městu Jindřichův Hradec. 
O tom, že se návštěva vydařila, svědčí následu-
jící příspěvky: 
„Exkurze na  Slovensko byla rozhodně zajímavá 
již od  prvního dne příjezdu do  města Zlaté Mo-
ravce. Již v tento den jsme navštívili městský úřad, 
kde nás slavnostně přivítali a zhlédli jsme výstavu 

 � Jindřichohradečtí gymnazisté poznávali Pobaltí a Petrohrad
Poznávací zájezdy jsou významnou součástí 
vzdělávacího procesu na  jindřichohradeckém 
gymnáziu. Dávají možnost ověřit si znalosti ci-
zích jazyků, rozšířit si své vědomosti z oblasti ze-
měpisu a historie, příležitost poznat život a kul-
turu cizích zemí. Ve dnech 13. - 23. září 2017 se 
skupina žáků Gymnázia V. Nováka v  J. Hradci 
vydala autobusem na více jak 4 tisíce kilomet-
rů dlouhou cestu do Pobaltí a Petrohradu. Kro-
mě hlavních měst dvou pobaltských republik, 
Rigy a  Vilniusu, a  krátké zastávky na  pobřeží 
Baltského moře, byl naším hlavním cílem Pet-
rohrad. Město, nazývané také „Benátky severu“, 
je dnes se svými 6,5 milióny obyvatel druhým 
největším městem Ruské federace. Díky svým 
památkám byl Petrohrad zapsán do  seznamu 
Světového dědictví UNESCO. Město se rozklá-
dá přibližně na čtyřiceti ostrovech, které spoju-
je více jak třista mostů.  Zvedání mostů je jed-
nou z velkých turistických atrakcí, kterou jsme 
nemohli vynechat. Během pětidenního poby-
tu v bývalém sídle ruských carů jsme stihli nav- 
štívit spoustu zajímavých míst – galerii Ermitáž 
(bývalý Zimní palác) s unikátní sbírkou obrazů 
a uměleckých předmětů, Palácové námětí, Něv-
ský prospekt, chrámy, památník Petra Velikého, 
který založil město v  roce 1703 jako pevnost 

ve válce proti Švédům i samotnou Petropavlov-
skou pevnost, kde jsou ruští carové pochováni. 
Období blokády z období 2. světové války jsme 
si připomněli na Piskarevském hřbitově. Nevy-
nechali jsme ani Jekatěrinský palác známý svou 
Jantarovou komnatou a  letní rezidenci carské 
rodiny, tzv. Petrodvorce s  proslulým parkem 
a fontánami. Zážitků a dojmů bylo hodně, svěd-
čí o tom i následující postřehy:

„Jsem moc ráda, že jsem se zájezdu zúčastnila. Pe-
trohrad a vlastně celých deset dní splnilo má oče-
kávání. Rusko je nádherná země a jsem ráda, že 

vítali. Večer jsme se sešli parta několika lidí a spo-
lečně jsme si prošli dědinu Beladice. Druhý den 
na zámku Červený Kameň jsme se dozvěděli ně-
co z historie Slovenska. V Trnavě nás přivítal prů-
vodce a provedl nás tímto krásným městem. Ve-
čer jsme se ještě vydali na nákupy do Nitry. Třetí 
den nastalo loučení, ale se slibem, že se u nás urči-
tě v červnu setkáme. Ještě však nebyl konec. Pos- 
lední byl na programu hřebčín a zámek Topolči-
anky. Já osobně bych se nejradši do hřebčína pře-
stěhovala. Byla jsem nadšená kvalitou a  krásou 
koní. Začínám šetřit, abych si jednou mohla jed-
noho z těchto koní koupit, ale budu muset šetřit 
asi hodně dlouho. Ještě jednou děkuji za tento pa-
rádní zážitek. Škoda, že jsme byli na Slovensku jen 
tak krátce.“ (E. Dušková, 2.B)

Jana Burianová
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CHCETE NÁS?
Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. 
Má rád společnost lidí. S fenkami i pejsky vy-
chází na procházce dobře (musí se s nimi nej-
prve seznámit), ale v novém domově by měl 
být jedináčkem. Doma si hlídá místo, hračky, 
jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Byl zvyklý žít celoročně venku, 
nyní je však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistotný a neštěká. Na vo-
dítku trochu tahá. Není vhodný ke slepicím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 
kg), který miluje procházky. S ostatními pejsky 
vychází většinou dobře. Z původního domo-
va si nese špatné zkušenosti. Byl fyzicky tres-
tán a  cizím lidem nevěří. Potřebuje čas, aby 
nového člověka přijal, poté je z něj ale skvělý parťák a velký mazel. 
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)

Spiny
maltézský psík nebo jeho kříženec, pes, 2-3 roky
Podmínkou adopce je budoucí kastrace.
Spiny je maličký psík (necelé 4 kg), který je si-
ce velice mazlivý, lidi má rád, rád si vám vle-
ze na klín nebo se vedle vás uvelebí na gauči, 
i chování se mu líbí, ale pokud mu děláte ně-
co, co nemá rád (např. koupel), tak se neváhá ohradit. Naštěstí mu 
ale nevadí náhubek, takže zbytečným konfliktům lze bezpečně pře-
dejít a s náhubkem ví, že nemá protestovat, tak to ani nezkouší. Ku-
podivu mu ale nevadí stříhání, to zvládá i bez náhubku. S fenka-
mi i psími kluky vychází dobře, rád si s nimi pohraje a proběhne se. 
Stejně v pohodě snáší i kočičky. Na vodítku je trochu splašený, ale 
vzhledem k jeho velikosti ho snadno ukočíruje každý. Doma je čis-
totný, ale má snahu si trochu značkovat teritorium. Pokud zůstane 
sám, chvilku štěká, ale pak přestane a samotu už zvládá. Je to zkrát-
ka malý bytový psík, co si hraje na velkého.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Reno
kříženec, pes, cca 2 roky
Podmínkou adopce je dodatečná kastrace.
Reno je hodný, malý pejsek. Doma je klid-
ný, lidi má rád, jen se zprvu malinko bojí, ale 
když mu člověk ukáže, že mu nic neudělá, 
rád se pomazlí i pochová. Na obojek zatím 
není zvyklý, ale na kšírech chodí dobře. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Dax
kříženec, pes, cca 2 roky
Podmínkou adopce je dodatečná kastrace.
Dax  je hodný, malý pejsek. Lidi má moc 
rád. Jak může, hned se sápe člověku na no-
hu a chce hladit, i když při prvním kontaktu 
se také maličko bojí. Na obojek zatím není 
zvyklý, lépe chodí na kšírech, ale má tenden-
ce překusovat vodítko.  
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Sáruška
kočička, cca 1 rok, kastrovaná
Sáruška je hodná, mazlivá, přítulná kočička. 
Na kočičí záchod chodí předpisově. Je zvyk-
lá na ostatní kočičky, pejsky i malé děti.  
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
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Klára Černá

 � Adventní přemítání v Oknech
Motto: „V určitých chvílích musíme přijmout tajemství a pochopit, že každý 
má svůj dar“                                                                                                    (Paolo Coelho)
Procházím v myšlenkách adventy svého života a přemýšlím, které dary byly pro 
mne nejdůležitější. Dar světla. Ono světlo, které přibývá na adventním věnci, až 
se rozzáří v mnoha plamíncích na stromečku a kolem světla lidé, kteří k sobě patří. 
Dar hudby. Obyčejné, sdílené s dětmi ve škole nebo s klienty dílen. Té hudby, kte-
rá není poznamenaná stresem výkonu, ale je sdílením radosti ze společné chvíle. 
Dar sdílení života v dobrém i zlém. Těžké chvíle, korunované malými vítězstvími.
Procházím dílnou na Pražské ulici a vnímám desítky vítězství, 
která by se v běžném světě jevila jako nicotná. Kytičky z drob-
ných korálků. Zdánlivá drobnost. Ale zkuste si ty korálky navlé-
ci na tenký drátek rukou, po které se v dětství „prošla“ obrna. 
Taková ruka cvičí svoji dovednost několik let. A pocit vítězství 
– už jsem tu kytku vyrobila!!! Jedna z těch velmi cenných ko-
rálkových kytek bude zdobit i můj stromeček. Budou v ní navlečené všechny po-
kusy, omyly a vítězství člověka, který chce hodně dokázat. A také dokázal. Jenom 
parametry výkonů, které jsou v naší společnosti obdivované, jsou někde jinde. 
Přicházím do galerie v Růžové ulici a slyším tóny kláves. Zní něžně a zamyšle-
ně. Vzpomínám na léta hledání životní cesty pro děťátko, narozené předčasně. 
Nevidomé, s pohybovými problémy. Má štěstí na rodiče i učitele. Jsou to bojov-
níci, kteří hledají cestu a nepolevují. V jiné konstelaci by možná nevidomé dítě 
s obrnou zůstalo doživotním ležákem. Ale toto dítě přináší radost. Radost v tó-
nech, které mohou poslouchat babičky a dědečkové v DS Otín, kamarádi v díl-
nách na Pražské, návštěvníci Prodejní galerie Okénko. Koledy v této galerii zazní 
až po začátku adventu a budou znít živě v podání skvělého muzikanta Petra Mo-
ttla. Vždy ve středu, čtvrtek a pátek. A věřte, že každý tón této živé hudby má ne-
bývalou hodnotu. Tvoří ji dohromady s Petrem lidé, kteří mu celý jeho život fan-
dili, přáli mu dobré a pomáhali „narození muzikanta“. Věřili, že Petr má svůj dar 
a přivede jej na svět. A my v Oknech jsme moc rádi, že můžeme s Petrem jeho dar 
sdílet a radovat se spolu s ním. Kdo z vás má chuť prožít kousek adventu mimo 
hlavní „rušné proudy“ a zaposlouchat se v komorním prostředí do Petrova prelu-
dování, je srdečně zván.

Drahomíra Blažková

 �Obchodní akademie T. G. Masaryka je nejlepší
19. října 2017 se na Obchodní akademii v Českých Budějovicích konala kraj-
ská soutěž v účetnictví - Účetní derby. Za naši školu se soutěže zúčastnili Marek 
Dvořák a Barbora Procházková ze 4. B. Mezi všemi studenty byli naši nejlepší. 
Marek Dvořák se umístil na prvním místě a Barbora Procházková na druhém 
místě s odstupem pouhého jednoho bodu.

Jana Krýzová

 �Městská knihovna – vánoční otvírací doba
Městská knihovna děkuje touto cestou všem svým čtenářům a  náv- 
štěvníkům za přízeň, přeje klidné a pohodové prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší do nového roku 2018.

Tomáš Dosbaba
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 � Jindřichohradeckou úzkokolejkou se svezou i čerti a anděl s Mikulášem
Kdo má čisté svědomí a  pro strach uděláno, ať 
se vydá v sobotu 2. prosince 2017 na Mikuláš-
skou jízdu parním vlakem do lesů České Kana-
dy. Roztopený kotel, žhavé jiskry a hustý dým vy-
letující z komína, sten a skřípot v soukolí stařičké 
parní lokomotivy dotvoří opravdovou pekelnou 
atmosféru.
Všichni zúčastnění budou za své skutky po záslu-
ze odměněni. Cestou hlubokými lesy se ve vlaku 
objeví pekelníci, aby ztrestali nepoctivce a hříšní-
ky. Svatý Mikuláš s andělem ale dohlédnou, aby 
se nestalo nic zlého tomu, kdo je bez viny.
V cílové stanici Hůrky, v tamní restauraci, bude pro 
všechny nachystána tradiční mikulášská besídka, 
hravá tvořivá dílna a teplé občerstvení. Abychom 
to všechno stihli, vyjedeme z jindřichohradec-
kého vlakového nádraží přesně v 10.44 hodin 
a zpátky se vrátíme v 16.25 hodin.
Doporučujeme rezervovat si místa předem. Jíz-
denky s místenkou zakoupíte na adrese http://jiz- 
denky.jhmd.cz. Jízdné pro tematickou Mikuláš-

skou parní jízdu se řídí zvláštním tarifem JHMD. 
Dospělí zaplatí 340 Kč, děti do  15 let polovinu 
a  děti mladší tří let pojedou zdarma. Rodinné 
jízdné pro dva dospělé a až tři děti činí 850 Kč. 
Rezervaci míst můžete provést také telefonic-
ky na čísle: 384 361 165 v pracovních dnech od  

 � Sté výročí bitvy u Zborova připomíná nedávno pokřtěná medaile
V pátek 27. října 2017 se v prostorách konferenčního sálu Muzea Jindřicho-
hradecka uskutečnil slavnostní křest pamětní medaile, vydané u příležitos-
ti 100. výročí bitvy u Zborova Klubem historie letectví Jindřichův Hradec 
za výrazné podpory Nadačního fondu města Jindřichův Hradec. Akce byla 
součástí oslav 99. výročí vzniku samostatného československého státu, kte-
ré jsme si připomněli v sobotu 28. října. 
Na úvod večera zazněla přednáška „Expedice Hodov 2017“, kterou si připra-
vili účastníci tohoto zahraničního projektu Miloslav Sviták, Ladislav Holický, 
Miroslav Homola a  Vladislav 
Burian. Bezmála devadesát 
přítomných posluchačů mě-
lo možnost poznat bojiště 
našich dědů a  pradědů z  let 
1915 až 1917 na  východní 
frontě, včetně lokality Starý 
Martinov s  hromadným hro-
bem více než 700 příslušníků 
jindřichohradeckého 75. pě-
šího pluku. Cesta posluchače 
vedla známými i  méně zná-
mými lokalitami, jakými jsou 
Cebrov, Zborov, Hodov, Kali-
nivka či Josefuvka. O každém 
z míst se od Miloslava Svitáka dostalo přítomným renomovaných informa-
cí, které dokreslily význam a vysvětlily výsledek památné bitvy u Zborova, 
v níž se 2. července 1917 střetli mimo jiné naši legionáři s příslušníky c. a k. 
75. pěšího pluku. Právě českoslovenští legionáři měli i díky své významné 
účasti v bitvě u Zborova lví podíl na vzniku budoucího samostatného čes-
koslovenského státu. 
V závěru přednášky proběhl slavnostní křest pamětní medaile „100. výročí 
bitvy u Zborova“. Kmotrem medaile se stal starosta města Jindřichův Hra-

dec Stanislav Mrvka, jemuž asistovali spoluautorka návrhu aversu medai-
le Marie Grešlová z Pelhřimova (druhým spoluautorem je Zdeněk Nožička 
z Náměště nad Oslavou, který přítomen nebyl), Bohdan Hensirovský z Os-
trožské Lhoty, bratr starostky ukrajinské obce Starý Martinov, a vrchní pra-
porčík praporu nadrotmistr Ondřej Pojezdný ze 44. lehkého motorizova-

ného praporu (viz foto). Hlavní motiv medaile na aversu představuje výřez 
z dobové fotografie dvou československých legionářů v zákopu v předve-
čer bitvy u Zborova, pořízené 1. července 1917 (viz foto). Revers zachycuje, 
stejně jako u dvou předcházejících medailí z roku 2014 a 2015, znak Klubu 
historie letectví Jindřichův Hradec. V případě zájmu můžete „zborovskou“ 
pamětní medaili získat na některé z dalších akcí klubu či v Muzeu Jindřicho-
hradecka u autora článku.

Vladislav Burian
Foto: Josef Böhm

7.00 do 15.00 hodin. Pro získání dalších informací 
pište na: office@jhmd.cz. Více informací nalezne-
te na: www.jhmd.cz. 
Poslední příležitost svézt se parním vlakem 
po kolejích úzkého rozchodu se letos cestujícím 
naskytne 30. prosince. Malou silvestrovskou 
jízdu zimní krajinou uvítají nejen nostalgičtí mi-
lovníci staré techniky, pro které jsou parní loko-
motivy živými svědky minulých časů, ale i rodiny 
s dětmi. Pouze při Malé silvestrovské jízdě se bu-
de parní vlak vracet už za plné tmy.
Parní vlak tentokrát vyjede z Jindřichova Hrad-
ce až ve tři čtvrtě na tři odpoledne. Také tra-
sa, která jej čeká, bude kratší než obvykle. Cílo-
vou stanicí se stane nádraží Kunžak - Lomy. Ještě 
za světla se tu parní lokomotiva obrátí a tzv. doz- 
brojí, program tím ale zdaleka nekončí. Na nád- 
raží ve Střížovicích na vás ještě čeká vypouštění 
lampionů štěstí. Do Jindřichova Hradce se par-
ní vlak vrátí až v půl šesté.

Pavel Matlas 

 � Anděl Páně bude k vidění na vysoké škole
Na adventní období připravuje každoročně diva-
delní soubor Fakulty managementu již tradičně 
pohádku. Ani letos tomu nebude jinak, tentokrá-
te půjde o divadelní podobu jedné z novějších 
a  zároveň nejoblíbenějších českých pohádek, 

Anděla Páně. Divadelní ztvárnění se v rámci mož-
ností maximálně drží filmové předlohy, nabídne 
ale i drobné úpravy, vyžádané buď technickými 
možnostmi, nebo iniciativou samotných studen-
tů během příprav a zkoušení. Zasmát se a příjem-

ně se pobavit můžete v pondělí 4. a ve středu  
6. prosince, vždy od 19.00 hodin v aule Fakul-
ty managementu. Jste srdečně zváni. 

Martin Musil
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 � Vánoční sbírka pomůže obyvatelům Dětského domova v Kamenici nad Lipou
V blížící se adventní době by člověk neměl pře-
mýšlet jenom nad nákupem dárků pro své nej-
bližší, a už vůbec by neměl propadnout předvá-
noční hysterii spojené s  jejich obstaráváním či 
s  přehnaným úklidem domácnosti. Advent by 
měl být čas, kdy by se člověk měl spíše trochu 
pozastavit a  popřemýšlet i  o  jiných než pouze 
materiálních věcech, třeba si vzpomenout na li-
di, kteří nemají svou rodinu a nějak jim pomo-
ci. Proto probíhá v této době spousta sbírek, kde 

je možno vyjádřit svůj postoj. Z tohoto důvodu 
pořádá Střední zdravotnická škola v  Jindřicho-
vě Hradci, Městská knihovna Jindřichův Hradec 
a Humanitární organizace ADRA vánoční sbírku 
Pomozte dětem. Touto sbírkou bychom chtěli 
pomoci mladým obyvatelům Dětského domo-
va v Kamenici nad Lipou. Můžete se doma podí-
vat, jestli by se pro ně nenašel dárek. Zájem by 
byl hlavně o dětské encyklopedie a stolní hry pro 
děti a mládež ve věku 3 – 14 let. Darované vě-

ci bude možné odevzdávat v Městské knihov-
ně Jindřichův Hradec, U  Knihovny 1173/II od 
4. do 14. prosince 2017 v provozní době knihov-
ny a 7. prosince v budově Střední zdravotnic-
ké školy Jindřichův Hradec v rámci Dne otevře-
ných dveří v době od 13.00 do 17.00 hodin.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí a udě-
lají tak radost v předvánočním období dětem 
z dětského domova.

Jitka Počtová

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

Merkur se začne objevovat koncem měsíce ráno nízko nad jihovýchodem, planety Venuše a Saturn jsou nepozorovatelné. Mars najdeme ráno vysoko nad jiho-
východem, Jupiter také ráno nad jihovýchodem. Uran bude pozorovatelný v první polovině noci, Neptun už jen zvečera. Prohlídka Měsíce, zejména kolem první 
čtvrti, je velice hezká. Slunce v tu dobu osvětluje Měsíc z pravé strany, a proto vidíme jen pravou polovinu přivrácené strany. Krátery, moře a jiné povrchové a výš-
kově rozdílné útvary na osvětlené části vrhají do měsíční krajiny stíny. Měsíc si tak lze lépe představit trojrozměrně a obraz v dalekohledu je působivý. V době mě-
síčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Mě-
síc projde 3. prosince úplňkem, 10. prosince poslední čtvrtí, 18. prosince novem a 26. prosince nastane první čtvrť. 4. prosince Měsíc projde přízemím 
(357 486 km) a 19. prosince odzemím (406 609 km). Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa s rozdílnou 
teplotou - chladnější sluneční skvrny a naopak 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 zajímavého ke zhlédnutí, například množství mlhovin a hvězdokup, 
planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 21. 12. v 17.27 hodin Slunce vstupuje do znamení Kozoroha – zimní slunovrat, začátek astronomické zimy.

• 8. 12. ve 23.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,2° jižně; zákryt Regulu nad naším obzorem)
• 13. 12. ve 3.00 hodiny – Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
• 13. 12. ve 20.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,3° severně; od 13. do 15. 12 seskupení Měsíce,  

Marsu a Jupiteru na ranní obloze)
• 14. 12. v 7.00 hodin - maximum meteorického roje Geminid (ZHR 120) velmi nízko nad východním obzorem
• 14. 12. v 18.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,4° severně)

• 17. 12. v 9.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Merkurem  
(Měsíc 1,0° severně)

• 21. 12. ve 22.00 hodin - Saturn v konjunkci se Sluncem
• 17. 12. v 18.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 

0,2° jižně; zákryt nad naším obzorem)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu!!! Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč 
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.
Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

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

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 
hodin a jako náhradní program nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, pro-
jekci pořadů s  astronomickou tématikou s  ústním komentářem. Členové ČAS 
mají po  předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné 
a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně tříden-
ním předstihem!!!

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

Další zajímavosti oblohy v prosinci 2017:

Od 1. 12. do 19. 12: 
úterý a pátek odpoledne: 
13.00 – 15.00 hodin, úterý a pátek večer: 20.00 – 22.00 hodin.

Dále: 
středa 20. 12. – 20.00 – 23.00 hodin, čtvrtek 21. 12. – úterý 26. 12. – zavřeno. 
Středa 27. 12. – Vánoční Den Astronomie, 13.00 – 17.00 a 20.00 – 23.00 hodin. 
Čtvrtek 28. 12. – úterý 2. 1. 2018 – zavřeno, středa 3. 1. 2018 – 20.00 – 22.00 hodin.

Návštěvní hodiny pro veřejnost v prosinci 2017:

naší vlasti“. Jsou velmi žádané. Navštěvují se 
různé památky a každý účastník má možnost 
získat různé propagační materiály o  historii 
navštívených objektů. Velikou tradicí zůstáva-
jí pravidelná setkání na Mezinárodní den žen 
v březnu a na Vánoční besídce. Tyto akce jsou 
pravidelně obohaceny kulturním vystoupe-
ním škol, Krojové družiny z Jarošova nad Nežár-
kou, Základní umělecké školy V. Nováka, Domu 
dětí a mládeže a dětí z mateřských školek. Ak-
ce se konají vždy v KD Střelnice pro širokou ve-
řejnost. Účast je více než bohatá. Dojmy všech 
jsou dlouhodobé. Lidé si popovídají, zavzpomí-
nají a mnozí tvrdí, že mezi mladými pookřejí. Je 

 � Jindřichohradečtí senioři mohou být díky místnímu sdružení velmi aktivní
Jindřichohradecké sdružení sociálních akti-
vit je dobrovolné, nadstranické, nevýdělečné 
sdružení občanů bez rozdílu politické, nábo-
ženské, rasové nebo profesní příslušnosti. Usi-
luje o rozvíjení mezilidské solidarity.
Výše uvedený název není mezi lidmi tak aktu-
ální, jako byl dříve „Klub aktivního stáří“. Naše 
sdružení má dlouholetou tradici. Zaměřujeme 
se na náměty posluchačů, a proto se snažíme, 
aby spokojenost byla oboustranná. Plán čin-
nosti máme  bohatý, každý měsíc pořádáme 
různé přednášky, a to odborné, lékařské, bez-
pečnostní, poznatky cestovatelů a  podobně. 
Tradičně pořádáme 2-3 zájezdy „Poznej krásy 

nutno zdůraznit, že velký podíl na uskutečnění 
bohaté činnosti našeho sdružení má město Jin-
dřichův Hradec, které nám vychází vstříc. Dále 
jsou to školy, školky, DDM, Informační středis-
ko, Jarošovská krojová družina atd. Práce s lid-
mi je velmi zajímavá, a proto se naše sdružení 
snaží co nejlépe vyhovět jejich přáním. Nesmí-
me zapomenout na další kulturní vyžítí. Jsou to 
zájezdy do divadel, nejméně 3x ročně. Snažíme 
se vybrat hry takové, které odpovídají našemu 
věku. Naším přáním je, aby lidé byli spokojeni 
a vítáme každého, kdo se rád pobaví nebo zís-
ká poznatky z různých přednášek.

Jiřina Novotná
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některého z  produktů se navíc automaticky 
zapojíte do  soutěže o  ceny. Pohodovou at-
mosféru podpoří živé hudební vystoupení 
a  připravené vánoční dobrůtky s  punčem. 
Kreativní návštěvníci si vyhrají v  tvůrčí díl-
ně, kde budou moci vyrobit přání, ozdoby 
a ostatní dle představ. A protože se trhy ko-
nají v magický Mikulášský den, bude pro kaž-

 � Fakulta managementu chystá pro zájemce Vánoční trhy
Přijďte si užít atmosféru blížících se Vánoc 
5. prosince mezi 12. a 18. hodinou v pro-
storách Fakulty managementu VŠE v Jind- 
řichově Hradci a udělat radost sobě i svým 
blízkým. Je pro vás připravena více než de-
sítka stánků, kde můžete zakoupit rukoděl-
né dárečky, vánoční ozdoby, zdravé produk-
ty, bižuterii a  mnoho dalšího. Zakoupením 

dé šikovné dítko připravena andělská nadílka 
a možnost nechat se namalovat třeba na nez- 
bedného čerta!
Neváhejte a přijďte si s námi užít předvánoč-
ní čas. Těší se na vás Fakulta managementu!
Facebook událost: 9. Vánoční trhy na FM VŠE

Denisa Pernicová

KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve na koncerty a do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na Adventní koncerty v kapli sv. Maří Magdaleny. Adventní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru  
pořádá 10. prosince v 17.00 a 19.30 hodin. Dirigentem bude Radek Šalša, jako host vystoupí na violu Petr Přibyl. Na programu budou skladby 
A. Vivaldiho, S. Barvera, J. K. Vaňhala a J. S. Bacha.

Dalším adventním koncertem bude koncert 
Sester Havelkových 17. prosince v 19.00 ho-
din.
Soubor tvoří dámské vokální trio Olga Bímová, 
Petra Kohoutová a  Anna Vávrová, dámy, kte-
ré propadly kouzlu rané swingové hudby a již 
řadu let provázejí své posluchače do  období 
mezi dvěma světovými válkami plného rytmu, 
tance, inspirace, čistých ideálů, romantických 
lásek a  snů. Sestry Havelkovy působily mno-
ho let jako trio v Originálním pražském synko-
pickém orchestru. V roce 1994 již jako kvarteto 
natočily první sólové album Až tě tvá díven-
ka zklame. Pokusily se zde dobově interpreto-
vat staré trampské písně za doprovodu kytary, 
kontrabasu a violinofonu. Písně se staly inspi-

rací a podkladem k natočení televizního klipo-
vého filmu, v němž Sestry Havelkovy nejen zpí-
vají, ale i hrají (scénář a režie Ondřej Havelka). 

V roce 1995 odcházejí Sestry Havelkovy spo-
lečně s Ondřejem Havelkou z OPSO a stávají 
se součástí nového orchestru Melody Makers 
Ondřeje Havelky. Zároveň však pokračují v só-

lových aktivitách. Budují si svůj malý orchestr 
pod vedením Jaroslava Šimíčka a natáčejí dru-
hé album Bláznivý den – tentokrát z písní čes-
kého swingového autora Jiřího Traxlera. 
V roce 2001 vydávají Sestry Havelkovy album 
třetí s názvem Modravých dálek volání a před 
Vánocemi 2004 album čtvrté, které nese ná-
zev Hot And Sweet Christmas. 
Snaha souboru Sestry Havelkovy o zachování 
nejčistší stylovosti se netýká jen vlastní inter-
pretace a instrumentace českých, amerických 
a  německých písní z  30. let, ale i  celkového 
jevištního pojetí, průvodním slovem počína-
je a  dobovým projevem a  dobovými kostý-
my konče. Na programu zazní známé skladby 
z repertoáru souboru.

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
komedii Liz Lochheasové „PERFECT DAYS“ 
dne 18. prosince 2017 od 19.00 hodin do di-
vadelního sálu. Agentura Pantheon. Diva-
delní předplatné skupiny A.
V režii Petra Kracíka hrají: Lenka Vlasáková, Jan 
Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Vi-
lém Udatný a Jan Hofman. 
Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled 
úplně všechno: prosperující firmu, populari-
tu, exkluzivní byt, přátele a  pečlivou matku. 
Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě 
a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí po-

dařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbliž-
ší přítel je homosexuál a potencionální otcové 
z nejrůznějších důvodů selhávají. Barbs si připa-

dá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na „vy-
soké noze“, když na vás v obrovském bytě nikdo 
nečeká? Na co máte spoustu peněz, když je ne-
máte s kým utrácet? A co teprve, když je vám 
40 a  biologické hodiny bijí jako o  závod? Lov 
na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu 
ale jistě stává prioritou a posedlostí. 
Hra Perfect days je vtipným důkazem toho, že 
život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, 
než si plánujeme. Romantická komedie nejen 
o ženách a nejen pro ženy.

Ivana Bačáková

 � Adventní dny na zámku jistě osloví malé i velké návštěvníky
Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec a Spolek pro obnovu pamá-
tek na Jindřichohradecku zvou srdečně o dru-
hém adventním víkendu, 9. a  10. prosince 
k  návštěvě tradičních Adventních dnů. Náv- 
štěvníci pravidelní i noví se mohou těšit na tr-
žiště s  originálním zbožím a  také se sladkými 
i  slanými pochutinami pořádané na  druhém 
a  třetím zámeckém nádvoří. Program obou 
víkendových dnů nabídne hudební, taneční 
a divadelní vystoupení. Jistě nejen dětské náv- 
štěvníky potěší malý zvěřinec, výstava sokol-
nicky cvičených dravých ptáků nebo lukostřel-
ba na II. nádvoří. V provozu bude opět 500 let 

stará Černá kuchyně. Své dovednosti předve-
dou umělečtí řezbáři, kováři a  hrnčíři a  v  ma-
lých tvůrčích dílnách budou zájemci moci vy-
zkoušet svou vlastní zručnost. I v letošním roce 
bude pořádána nedělní bohoslužba v kapli sv. 
Ducha. V  rámci Adventních dnů mohou náv- 
štěvníci jindřichohradeckého zámku rovněž 
zavítat do Domu gobelínů, kde si budou mo-
ci prohlédnout ukázky řemesel, a  připrave-
na bude také dílna pro děti i  dospělé. Vstup-
né 10 Kč. Podrobný program najdou zájemci 
na  našich webových stránkách: www.zamek-
jindrichuvhradec.eu.

Tomáš Krajník
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 �Adventní čas zpříjemní v Jindřichově Hradci nadílka koncertů, trhů a dalších akcí
(pokračování ze str. 1)

V rámci JINoHRÁtek si připravil Dům gobelínů 
dílny pro děti o víkendu 2. a 3. prosince.
3. prosince se na náměstí Míru v 18.00 hodin 
uskuteční tradiční Slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu. 
Rozsvícení stromu tentokrát doplní zvuk zvon-
ků, zvonečků a rolniček, které si příchozí přine-
sou s sebou.

Výstavní dům Stará radnice připravil Advent 
na Staré radnici 2., 3., 9., 10., 16. a 17. prosin-
ce od 10.00 do 17.00 hodin. 
ZUŠ V. Nováka ve spolupráci s ROTARY CLUBEM 
a Společností přátel ZUŠ V. Nováka v Jindřicho-
vě Hradci pořádá Adventní benefiční koncert 
pro OTEVŘENÁ OKNA v kapli sv. Maří Mag-
daleny 6. prosince v 17.00 hodin.
Muzeum Jindřichohradecka všechny srdečně 
zve na  adventní koncert dětských pěveckých 
sborů Chvála zpěvu 7. prosince v  17.00 ho-
din do kostela sv. Jana Křtitele.
7. prosince v  19.00 hodin se uskuteční Ad-
ventní koncert v  kapli sv. Maří Magdaleny 
pořádaný Římskokatolickou farností – pro-

boštstvím, na kterém vystoupí písničkář Pavel 
Helan a host Vít Zeman.
Muzeum Jindřichohradecka zve na  Adventní 
koncert vokálního souboru X-TET 8. prosin-
ce v 18.00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny 
Marie v minoritském klášteře.
Státní hrad a zámek zve všechny na Adventní 
dny 9. a 10. prosince od 10.00 do 17.00 ho-
din na III. nádvoří Státního hradu a zámku.
Město Jindřichův Hradec zve všechny na tradič-
ní Vánoční trhy 9. a 10. prosince od 10.00 do 
17.00 hodin v prostorách Masarykova náměstí 
a náměstí Míru. 

V  Muzeu fotografie a  moderních obrazových 
médií bude probíhat Adventní fotografování 
v historických kostýmech 9. prosince v době 
od 10.00 – 17.00 hodin a 10. prosince v době 
od 10.00 do 15.00 hodin. 
Dům gobelínů připravil Advent v Domě gobelí-
nů 9. a 10. prosince od 10.00 do 17.00 hodin.
Kulturní dům Střelnice zve na  Adventní kon-
certy Jindřichohradeckého symfonického or-
chestru v neděli 10. prosince v 17.00 a v 19.30 
hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. 

Hudební škola YAMAHA pořádá Vánoční kon-
cert žáků školy 12. prosince v  17.00 hodin 
v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Muzeum fotografie a  MOM zve na  Vánoční 
koncert Petra Přibyla a jeho hostů 12. prosin-
ce v 19.00 hodin v Muzeu fotografie a MOM.
Muzeum Jindřichohradecka vás zve na  Ad-
ventní koncert JH Swing Bandu do  konfe-
renčního sálu ve  Štítného ulici 16. prosince 
v 17.00 hodin.
Kulturní dům Střelnice zve na  Adventní kon-
cert Sester Havelkových s kvintetem v neděli  
17. prosince v  19.00 hodin v  kapli sv. Maří 
Magdaleny. 
Muzeum Jindřichohradecka zve na Adventní kon-
cert žesťového souboru Trumpet Tune v nedě-
li 17. prosince v 19.00 hodin do kaple Nanebe-
vzetí Panny Marie v minoritském klášteře. 
ZUŠ V. Nováka pořádá Vánoční koncert žáků 
ZUŠ v kapli sv. Maří Magdaleny 20. prosince 
v 18.00 hodin.
Muzeum Jindřichohradecka zve na  Vánoční 
koncert Pěveckého sboru SMETANA 21. pro-
since v 19.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
23. prosince v 17.00 hodin si přijďte pro Bet-
lémské světlo na náměstí Míru.
Kulturní dům Střelnice zve na Vánoční koncer-
ty PS Jakoubek YMCA a  hosté 26. prosince 
v 16.00 a v 18.00 hodin v kapli sv. Maří Ma-
gdaleny.
30. prosince pořádají Jindřichohradecké 
místní dráhy Malou silvestrovskou jízdu.
1. ledna 2018 všechny zveme na slavnostní 
ohňostroj v 17.00 hodin na náměstí Míru.

Ivana Bačáková

V  Muzeu fotografie a  moderních obrazových 
médií proběhne v sobotu 9. a v neděli 10. pro- 
since pro zájemce z řad veřejnosti oblíbené ad-
ventní fotografování v  historických kostý-
mech. Čeká je opět pestrý výběr šatů, doplň-
ků a vánoční rekvizity. Pro zvýšený zájem o akci 
však doporučujeme rezervaci termínu na tel. čís-
le: 384 370 772 či 384 362 459, prostřednictvím 
uvedených kontaktů je k doptání i ceník.
O  předcházejícím víkendu se tu nadto mo-
hou návštěvníci a ostatní příchozí nechat vyfo-
tografovat v souvislosti s JINoHRÁtkami Mu-
zea Jindřichohradecka u betlému na nádvoří, 
jde o bezplatnou službu. V úterý 12. prosince 
se od 19.00 hodin koná ve velkém sále muzea 
v prvním podlaží vánoční koncert Petra Přiby-
la a jeho hostů Zdeny Kloubové, Jiřího Sulženka, 
Táni Vejvodové, Jana Sládečka a Davida Švece; 
vstupenky se prodávají již od 21. 11. v muzejní 
pokladně a v hotelu Vajgar; možné jsou i rezer-
vace na tel. čísle: 384 361 946. 
Přijít lze i  na  dvě prosincové vzdělávací ak-
ce. První využijí hlavně dospělí, kteří se chtě-
jí zdokonalit v portrétní fotografii. Tematický 
kurz, spojený s  fotoporadnou, za  zvýhod-

něnou vánoční cenu 300 Kč za osobu, se usku-
teční v  sobotu 2. prosince. Především žá-
kům druhého stupně základních škol a žákům 

středních škol je určený tvořivý workshop 
nazvaný Camera obskura ve čtvrtek 14. pro- 
since, vedený externím spolupracovníkem 
muzea MgA. Petrem Klimentem, který je sou-

časně kurátorem rozsáhlé expozice Moc mé-
dií, jejíž prohlídku kurz rovněž zahrne; zají-
mavý však bude i pro dospělé. Poslední týdny 
stávajícího roku mohou využít školní třídy též 
k  účasti na  skupinových fotografických kur-
zech pro děti a mládež ve čtyřech variantách 
nebo k prohlídce aktuálních výstav.
Z nich zde spolu s ostatními návštěvníky uvi-
dí prezentace Jiří Škoch – fotografie, Bohu-
slav Reynek – cliché verre, Karel Otto Hrubý – 
Všestranný fotograf v těžké době, Josef Böhm 
– 60 ohlédnutí či jmenovanou expozici Moc 
médií, jež vznikla za přispění Národního tech-
nického muzea. Otevřeno je od úterý do ne-
děle a  ve  svátky 25. a  26. prosince v  do-
bě 10.00–12.30, 13.00–17.00 hodin, dne  
24. a 31. 12. máme zavřeno. K využití je též 
posezení v místní kavárně Atrium. Více o Mu-
zeu fotografie a  moderních obrazových mé-
dií, jeho programech a  službách naleznete 
na: www.mfmom.cz anebo na facebooku.
Těšíme se na setkání s vámi (nejen) v prosinci 
2017 s  přáním příjemných vánočních svátků 
a klidného závěru roku.

Eva Florová

 �Muzeum fotografie a MOM zve na fotografování v kostýmech, koncert a workshopy
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 �Ani v posledním měsíci v roce nebude v Domě gobelínů nouze o zajímavé akce
Milí návštěvníci, ještě do  3. prosince 2017 
můžete navštívit půvabnou výstavu Háčko-
vané pohádky Lenky Bednářové. Děti ze 
školky mají vstup zdarma. Pro děti ze základní 
školy činí  vstup na  tuto výstavu 20 Kč. Peda-
gogický dozor má vstup zdarma. Podívejte se 
na video z našeho muzea: http://www.ceskate-
levize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/
JINoHRÁtky (2. – 3. 12. 2017) V DOMĚ GOBE-
LÍNŮ. První prosincový víkend se můžete tě-
šit v Domě gobelínů na adventní tvořivé dílny 
pro děti v  rámci festivalu jindřichohradecké  
JINoHRÁtky.
ADVENT S ŘEMESLY V DOMĚ GOBELÍNŮ 
(9. – 10. prosince 2017, 10.00 – 17.00 hodin). 
UKÁZKY ŘEMESEL A DÍLNY PRO DĚTI. 
Druhý prosincový víkend 9. – 10.  prosince 2017 
jsme pro vás v Domě gobelínů připravili bo-
hatý adventní program s  ukázkami řeme-
sel a  dílnami pro děti. Co na  vás čeká? Tka-
ní na  stavu. Restaurování tapiserií. Předení 

na  kolovrátku a  plstění. Motání provazů. Pa-
ličkování. Háčkování. Zdobení perníčků. Práce 
s  papírem. Práce s  přírodninami /Ateliér ZaJ 
Gebrovi – uděláte si vánoční dekoraci z  pří-
rodnin. Šperky a móda ve stylu steampunku. 
Řezbářství. Knihy Jiřího Trnky a Kláry Trnkové, 
doplňky s motivy Trnkových ilustrací. Kreativ-
ní dílna KRASOHLED. V improvizovaných stán-

cích si budete moci vkusné řemeslné výrobky 
zakoupit. Děti budou sbírat za své dovednosti 
razítka a po splnění úkolů obdrží v pokladně 
muzea malou odměnu. 
Rádi bychom vás také upozornili na  připra-
vovanou knihu JOSEF MÜLLER od  Jaromí-
ra Procházky o výtvarníkovi jindřichohradec-
kých dílen. Křest knihy proběhne v  rámci 
adventního programu v Domě gobelínů v so-
botu 9. prosince 2017 v 15.00 hodin. Srdeč-
ně zveme všechny příznivce tapiserie, bývalé 
i současné tkadleny. V rámci adventního prog- 
ramu v sobotu i v neděli odpoledne vystou-
pí žáci hudebního oboru ZUŠ V. Nováka  
v J. Hradci.
Zveme vás, hravé a tvůrčí lidi bez rozdílu vě-
ku, do krásných prostor Domu gobelínů, kde 
můžete se svými blízkými strávit pohodový 
a tvůrčí adventní víkend. Vstup zdarma!
Změna programu vyhrazena.

Rita Škodová

 �Divadelní i hudební předplatné přináší řadu výhod
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již 
řadu let uvádí divadelní představení a nabízí 
možnosti předplatného na divadelní sezónu – 
JARO 2018 a nabídku koncertů klasické hud-
by v rámci Kruhu přátel hudby 2018.
V rámci předplatného skupiny A jsme pro vás 
připravili 6 představení (leden – červen 2018):
„Zamilovaný sukničkář“ – Michael Parker / 
Divadelní agentura Háta
V  režii Romana Štolpy hrají Lukáš Vaculík, Vik-
tor Limr / Pavel Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek Pan-
tůček / Martin Zounar, Kristýna Kociánová / Ha-
na Kusnjerová / Radka Pavlovčinová, Mahulena 
Bočanová / Adéla Gondíková / Betka Stanková, 
Veronika Jeníková / Olga „Háta“ Želenská, Ivana 
Andrlová / Pavla Vojáčková
„My Fair Lady“ – Alan Jay Lerner a  Frede-
rick Loewe / Divadlo Pluto Plzeň
V režii Bronislava Kotiše hrají Kamila Kikinčuko-
vá, Radek Zima, Dalibor Tolaš, Monika Švábová 
/ Jindřiška Kikinčuková, Miloslav Krejsa, Ivana 
Malatová, Petr Kukla, Jan Večeřa a další.

 „Pro tebe cokoliv“ – Jean Robert-Charrier / 
Divadlo Kalich
V  režii Petra Kracika hrají Jana Paulová, Pa-
vel Zedníček, Simona Lewandowská, Ladislav 
Hampl, David Suchařípa, Pavla Vojáčková – 
Rychlá a Kristián Kašpar 
„Holky z  kalendáře“ – Tim Firth / Městská 
divadla Pražská - ABC
V režii Ondřeje Zajíce hrají Hana Doulová, Vero-
nika Gajerová, Dana Batulková, Radka Fidlero-
vá, Jitka Smutná, Kateřina Macháčková, Lenka 

Termerová, Jan Vlasák / Zdeněk Dolanský, Pavel 
Juřica, Stanislav Lehký, Jana Drbohlavová / Zu-
zana Hykyšová, Zdeněk Vencl a  Elaine Daniela 
Choděrová
„Kočka v oregánu“ – Torben Betts / Divadlo 
Kalich
V  režii Lídy Engelové hrají Barbora Hrzánová, 
Radek Holub, Klára Cibulková a Zdeněk Velen
„Kdo je tady ředitel?“ – Lars von Trier / 
Švandovo divadlo
V režii Daniela Hrbka hrají Michal Dlouhý, Kamil 
Halbich, Tomáš Červinek / Tomáš Pavelka, Robert 
Jašków, Klára Cibulková / Petra Jungmanová, 
Martina Krátká, Alexej Pyško, / Dušan Sitek, David 
Punčochář / Luboš Veselý, Kristýna Frejová, Jaro-
slav Šmíd a Šárka Urbanovská / Blanka Popková

V rámci předplatného skupiny B jsme pro vás 
připravili 3 představení (leden – červen 2018):
„Jenom život“ – Veronique Olmi / Činoher-
ní studio Bouře
V režii Jaromíra Janečka hrají Antonie Talacko-
vá, Igor Bareš a Michal Hnátek / Antonín Týmal
„Skořápka“ – Marcin Szczygielski / Divadlo 
Ungelt
V  režii Pavla Ondrucha hrají Alena Mihulová 
a Petra Nesvačilová
„Rapper“ – Jakub Nvota / Divadelní společ-
nost Frída
V režii Jakuba Nvoty hrají Martin Trnavský, Anet 
Antošová, Dominika Červinková a Julie Šurková 

V  rámci Kruhu přátel hudby 2018 (leden – 
prosinec 2018) jsme připravili koncerty klasic-
ké hudby s těmito interprety:
Sedláčkovo kvarteto - housle, viola, violoncello
Ivo Kahánek - klavír
Brněnské instrumentální trio - housle, bajan, 
kytara 
Zwettl trio - klavír - varhany, lesní roh, zpěv
Smetanovo trio - klavír, violoncello, housle
Riccio Quartetto - housle, viola, violoncello, 
hoboj
Změna programu vyhrazena.

Výhody předplatného:
Předplatným si zajišťujete své stálé místo 
v  hledišti divadelního sálu Kulturního do-
mu Střelnice v  Jindřichově Hradci na  da-
nou sezónu a pro Abonentní koncerty kla-
sické hudby stálé místo v  prvních řadách 
v  kapli sv. Maří Magdaleny. Předplatným 
vám poskytujeme slevu až 30 % dle typu 
představení nebo koncertu a  druhu před-
platitelské skupiny. Předplatní lístek je 
přenosný (můžete ho darovat nebo zapůj-
čit). Datum každého představení s  ozna-
čením předplatitelské skupiny oznamuje-
me měsíčně plakátem „Přehled kulturních 
pořadů“ a na vaši adresu (nebude-li na při-
hlášce uvedena přesně, neručíme za  jeho 
dodání) ho budeme zasílat včetně progra-
mu kina Střelnice. Případnou změnu ad-
resy ohlaste v  kanceláři Kulturního domu 
Střelnice (tel. 384 497 473, strelnice@jh.cz). 
Na stejnou adresu se obraťte i v případě, že 
by vám materiály nebyly doručeny.
Prodej předplatenek začíná dne 19. 12. 2017 
v  pokladně KD Střelnice (tel. č.: 384  497  474) 
a  potrvá do  27. 12. 2017 (neplatí pro majitele 
předplatného „podzim 2017 „ a KPH 2017).

Radim Staněk
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
8. - 17. 12. 2017
Vánoční trhy na Masarykově náměstí
Centrum východočeské metropole se promění 
v živé tržiště s výrobky lidové tvorby a umělec-
kých řemesel. Vánoční atmosféru příjemně do-
plní stylový kulturní program.

CHEB
do 26. 12. 2017
Chebské vánoční trhy 
Největší v  Karlovarském kraji, denně program 
na pódiu či kluzišti. 

KUTNÁ HORA
9. 12. 2017
Sladké Vánoce v Kutné Hoře 
Zimní cukrářské slavnosti, vánoční trhy, dopro-
vodný program, od 10.00 do 20.00 hodin.

LITOMYŠL
3. –  24. 12. 2017
Andělské adventní neděle 
na zámeckém návrší v Litomyšli  
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí 
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, pro-
hlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
do 7. 1. 2018
Bílá jako sníh, černá jako káva 
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Výstava 
s nádechem nostalgie starých časů a kouzelné 
atmosféry Vánoc. Výstava prostřednictvím tří 
témat (narození, prostřený stůl, dárky) předsta-
ví bohaté muzejní sbírky textilu a porcelánu ze 
dvou století.

TELČ
16. – 17. 12. 2017
Živý betlém s folklorními soubory 
Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč
Nádvoří státního zámku (16. 12. - 17.00 a 18.15 ho- 
din + 17. 12. - 14.00 a 15.00 hodin). Kompono-
vaný pořad telčských folklorních souborů vychá-
zí z biblického příběhu o Ježíškovi, je sestavený 
ze staročeských lidových koled, říkadel a tanců. 
Vystoupí několik desítek účinkujících v autentic-
kých kostýmech za doprovodu živé hudby.

TŘEBOŇ
9. 12. 2017
Čertovské rojeníčko 
Od  15.00 hodin. Čtyři desítky čertů, démonů 
a  dalších pohádkových bytostí z  bavorských 
lesů dorazí na  Masarykovo náměstí. Program 
zpestří vystoupení dětí z MŠ, žáků ZUŠ a žesťo-
vého sextetu Žestě 200.

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ PROSINCOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
PŘÁNÍ K MÁNÍ 
Pohádka / ČR / Bontonfilm

Ve vánočním příběhu „Přání k mání“ se humor a nad-
sázka českých pohádek potkává s  láskou a citovými 
kotrmelci romantických komedií, s  nadčasovým re-
trostylem a s hravou fantazií. Hlavní hrdina filmu pl-
ného kouzel, Vánoc a zábavy má k mání jedno velké 
přání, ale neví, jak s ním naložit, aby to stálo za to. Tee-
nager Albert je zoufale a naprosto jednostranně zami-
lovaný do sestry svého nejlepšího kamaráda Emana. 
Jenže Johana, jež si říká Žoán a touží studovat na fran-
couzské Sorbonně, o něj vůbec nestojí. Alberta tedy 
čeká boj o srdce vysněné dívky, do toho musí čelit ne-
čekané rozmíšce svých rodičů, kteří jsou kouzelníky 
v místním varieté, a pak se to stane: Za dobrý skutek 
si může říct jedno přání, které mu slíbí splnit kouzelný 
dědeček. Podle všeho to opravdu funguje, jenže jak 
s tím jedním přáním co nejlépe naložit? Jak jej lehko-
myslně nepromarnit? Navíc mu jej chce vyfouknout 
povrchní floutek, školní lamač dívčích srdcí, syn míst-
ního boháče a výstředního hoteliéra Bosáka. Začíná 
cesta za velkým rozhodnutím plná překážek a svodů.
Hrají: Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Filip Anto-
nio, Lukáš Březina, Michaela Pecháčková, Jan Maršál, Jan 
Vondráček, Simona Babčáková, Milan Šteindler
Režie: Vít Karas
Hrajeme: 7. až 10. 12.  od 17:30 ve 2D

ŠPINDL
Komedie / ČR / Bontonfilm

Společně s prvním zimním dnem vstoupí do českých 
kin horská zimní komedie Špindl. Tři sestry v ní vyrá-
žejí na hory do zasněženého Špindlerova mlýna, aby 
si užily dámskou jízdu. A bude to možná větší jízda, 
než samy čekaly. Filmu vévodí hrdinka v podání Anny 
Polívkové, která svým milostným trablům čelí s vel-
kou dávkou ironie a suchého humoru. Snímek natočil 
Milan Cieslar, tvůrce úspěšných komedií Láska je lás-
ka nebo Život je život. Když na hory, tak do Špindlu. 
Právě sem vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na svou 
dámskou jízdu. Lyže si vzaly, ale rozhodně to nejsou 
typy, co vstávají brzy ráno, aby byly na sjezdovce prv-
ní. V plánu mají především odpočinek se svařákem, 
zábavu a  snad i  trochu milostných dobrodružství. 
Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo 
a  jsou pořád single. Objeví se ten pravý v  jiskřivém 
sněhu? Možná. Jisté ale je, že na krkonošských sva-
zích, v  bílých stopách a  v  horských chalupách pot- 
kají další účastníky zimních radovánek. Zábavných, 
svérázných, charismatických anebo prostě podiv-
ných. Jak už to na zájezdech bývá. Špindl nabízí ide-
ální zahájení zimní dovolené, tahle komedie totiž ne-
jezdí pomalým pluhem, ale z prudkého svahu šusem.
Hrají: Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klauso-
vá, Anita Krausová, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Karel Zi-
ma, Jakub Kohák, Alice Bendová, Lukáš Pavlásek
Režie: Milan Cieslar
Hrajeme: 27. až 30. 12.                         od 20:00 ve 2D 

Zdroj: www.csfd.cz; www.bontonfilm.cz

30. 11. - 1. 12. 17:30
TÁTA JE DOMA 2
Komedie / USA / 2D
30. 11. - 1. 12. 20:00
TO
Horor / USA / 2D
2. - 3. 12. 17:30
PADDINGTON 2
Komedie, Rodinný / V. Británie / 2D
2. - 3. 12. 20:00
KVARTETO
Komedie / ČR / 2D
4. 12. 19:00
METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
Koncert / USA / 2D
7. - 10. 12. 17:30
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Pohádka / ČR, SR / 2D
7. - 8. 12. 20:00
MADAM SLUŽEBNÁ
Komedie, Drama / Francie / 2D
9. - 10. 12. 20:00
7 ŽIVOTŮ
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / 2D
13. 12. 19:00
RAFFAELLO: LORD UMĚNÍ 
Dokument / Itálie / 3D
14. - 15. 12. 17:30
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Komedie / USA / 2D
14. - 17. 12. 20:00
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D
16. - 17. 12. 17:30
MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Animovaný / Švýcarsko, Francie / 2D
20. 12. 19:00
RODIN (ART kino)
Drama / Francie, Belgie / 2D
21. - 23. 12. 17:30
FERDINAND
Animovaný, Komedie / USA / 3D+2D
21. - 23. 12. 20:00
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Akční, Sci-Fi / USA / 2D
27. - 28. 12. 17:30
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D
27. - 30. 12. 20:00
ŠPINDL
Komedie / ČR / 2D
29. - 30. 12. 17:30
LADÍME 3
Komedie, Hudební / USA / 2D
4. - 7. 1. 17:30
ČERTOVINY
Pohádka, Komedie / ČR / 2D
4. - 5. 1. 20:00
ROCK’N ROLL
Komedie, Hudební / Francie / 2D

Představení pro děti (Vždy od 15:00 hodin)

3. 12.
VÁNOCE S MIKEŠEM
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
10. 12.
ZIMNÍ PUTOVÁNÍ
Pásmo pohádek / ČR / 2D
17. 12.
POHÁDKY POD STROMEČEK
Pásmo pohádek / ČR / 2D

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?

SPORT

Kuželky – TJ Slovan JH – divize JIH

kolo 11. JH – Start Jihlava pá 1.12. 17.30

Kuželky – TJ Slovan JH B – okresní přebor

kolo 10. JH B – Centropen Dačice E čt 7.12. 17.30

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

kolo 12. JH – Snack Dobřany so 2.12. 11.30

kolo 13. Suchdol n./L. – JH ne 3.12. 10.00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žáci, přebor Čechy – skupina JIH

kolo 9. Suchdol n./L. – JH ne 3.12. 12.00

Šipky – Pohodářky JH & Black Death JH & Do roka a dne JH 
– ženy, I. Jihočeská liga

kolo 6. Do roka JH – Black Death JH st 6.12. 18.30

kolo 6. Vltava ČB – Pohodářky JH čt 7.12. 18.30

kolo 7. Pohodářky JH – Miletín st 20.12. 18.30

kolo 7. Black Death JH – Vltava ČB st 20.12. 18.30

kolo 7. VIP Bar ČB – Do roka ČB st 20.12. 18.30

Šipky – Páni z Růže JH & Jiskra JH & Ypsi JH – III. Jihočeská liga 
– skupina G

kolo 9. Páni JH – Nemo Sviny so 2.12. 16.00

kolo 9. Třeboň – Ypsi JH so 2.12. 16.00

kolo 9. ŠK Rodvínov – Jiskra JH ne 3.12. 16.00

kolo 10. Páni JH – Jiskra JH so 9.12. 16.00

kolo 10. Kvasejovice – Ypsi JH ne 10.12. 16.00

kolo 11. Ypsi JH – GD Studená so 16.12. 14.00

kolo 11. Nová Včelnice – Páni JH ne 17.12. 16.00

kolo 11. Jiskra JH – Třeboň ne 17.12. 16.00

Házená – Házená JH – starší dorostenky, I. liga – skupina Západ

kolo 10. JH – DHC Slavia Praha so 2.12. 13.30

kolo 11. Sokol Písek – JH ne 10.12. 17.00

Házená – Házená JH – mladší dorostenky, I. liga

kolo 10. JH – DHC Slavia Praha so 2.12. 11.00

Házená – Házená JH – ženy, II. liga – skupina Západ

kolo 11. Sokol Písek B – JH ne 10.12. 15.00

Házená – Házená JH B – ženy, krajský přebor

kolo 5. TJ Lokomotiva ČB B – JH B ne 10.12. 17.00

Házená – Házená JH – starší žákyně, Žákovská liga MČR

kolo 1. ČZ HBC Strakonice – JH so 2.12.

kolo 1. JH – HC Háje JM Praha so 2.12.

kolo 1. HC Zlín – JH so 2.12.

kolo 1. JH – Sokol Ostrava-Zábřeh so 2.12.

Šachy – TJ Slovan JH – družstva, I. jihočeská divize

kolo 5. JH – QCC Č. Budějovice B ne 10.12.

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

kolo 4. Horňák Bechyně B – JH B so 2.12.

kolo 5. JH B – ŠK Týn n./V. so 16.12.

Šachy – TJ Slovan JH C – družstva, III. jihočeská divize – Východ

kolo 4. JH C – ŠACHklub Tábor II. so 9.12.

Basketbal – Basket Fio Banka JH – muži, Kooperativa NBL

kolo 11. JH – ČEZ Nymburk so 2.12. 18.00

kolo 12. JH – BK Opava so 9.12. 18.00

kolo 2. JH – BK JIP Pardubice st 13.12. 18.00

kolo 13. BK JIP Pardubice – JH so 16.12. 17.00

kolo 14. JH – MMCité+ Brno čt 28.12.

Basketbal – Basket Fio Banka JH B – muži, II. liga – skupina B

kolo 10. JH B – Napos Vysoká n./L. so 2.12. 15.00

kolo 11. JH B – BVK Holice v Č. ne 3.12. 10.00

kolo 1. Tesla Pardubice – JH B so 16.12.

kolo 12. JH B – Tesla Pardubice ne 17.12. 10.00

Basketbal – Basket Fio Banka JH – junioři U19, liga – skupina B

kolo 11. Sokol Josefov – JH so 9.12.

kolo 12. BC Kolín – JH ne 10.12.

Basketbal – Basket Fio Banka JH – žáci U15, nadregionální – skupina B

kolo 12. JH – Tigers Č. Budějovice so 9.12. 15.00

kolo 13. JH – SKB Strakonice ne 10.12. 10.00

Basketbal – Basket Fio Banka JH – mladší žáci U14, liga – skupina A

kolo 13. BA Sparta Praha – JH so 2.12. 13.00

kolo 14. NBK Praha2004 – JH ne 3.12.

Basketbal – Basket Fio Banka JH M – starší mini žactvo U13, 
oblastní přebor – skupina BB

kolo 2. Spartak Kaplice H – JH M so 9.12.

kolo 2. JH M – Tigers ČB  M so 9.12.

Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci A, liga – skupina 2

kolo 15. JH – HC Meteor Třemošná so 2.12.

kolo 17. HC Motor ČB – JH so 16.12.

Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci B, liga – skupina 8+9

kolo 16. JH – HC Domažlice so 2.12.

Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci C, liga – skupina 2

kolo 15. JH – HC Meteor Třemošná so 2.12.

kolo 17. HC Motor ČB – JH so 16.12.

Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci D, liga 
– skupina 8+9/PLZ

kolo 16. JH – HC Domažlice so 2.12.

Lední hokej – HC Vajgar JH – muži, krajská liga

kolo 13. HC Tábor B – JH so 2.12. 17.30

kolo 14. JH – LM Pelhřimov B ne 10.12. 17.00

kolo 15. Spartak Soběslav – JH ne 17.12. 17.00

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

kolo 9. JH – PSKC Okříšky ne 3.12. 11.30

kolo 9. FBC Štíři ČB – JH ne 3.12. 14.30

kolo 12. Orel N. Město na M. – JH so 16.12. 16.30

kolo 12. Předměřice n./L. – JH so 16.12. 19.30

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

kolo 12. JH – Rudé Dračice ČB so 9.12.

kolo 12. Centropen Dačice – JH so 9.12.

Florbal – FK Slovan JH – muži, regionální liga – skupina 5

kolo 10. JH – Spartak Pelhřimov B ne 17.12. 9.30

kolo 10. Santos Třeboň – JH ne 17.12. 14.00

Florbal – FK Slovan JH B – muži, Jihočeská liga

kolo 6. JH B – FBC Jokers ČB so 2.12. 10.30

kolo 6. Šumavan Vimperk – JH B so 2.12. 13.30

Florbal – FK Slovan JH – junioři, Jihočeská liga

kolo 6. JH – FBC Došwich Milevsko so 2.12. 8.00

kolo 6. JH – Fbc Strakonice so 2.12. 15.30

kolo 7. SK K. Řečice – JH ne 17.12. 12.00

kolo 7. JH – FBC Sokol Písek ne 17.12. 15.00

Florbal – FK Slovan JH – starší žáci, Jihočeská liga

kolo 6. JH – Rafani 1892 Netolice ne 3.12. 17.00

kolo 11. JH – Milevsko bílí so 9.12. 9.00

kolo 11. FBC Štíři ČB modří – JH so 9.12. 15.15

kolo 14. FBC Spartak Kaplice – JH so 16.12.

kolo 14. FbC Strakonice – JH so 16.12.

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

kolo 6. FBC Štíří ČB zelení – JH Red so 9.12.

kolo 6. JH Red – FBC Č. Krumlov so 9.12.

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

kolo 12. JH bílí – Spartak Kaplice ne 3.12. 9.00

kolo 12. JH žlutí – Centropen Dačice ne 3.12. 9.15

kolo 12. Spartak Kaplice – JH žlutí ne 3.12. 9.40

kolo 12. Centropen Dačice – JH bílí ne 3.12. 9.55

kolo 12. JH bílí – JH žlutí ne 3.12. 10.35

kolo 12. JH žlutí – Centropen Dačice ne 3.12. 11.00

kolo 12. JH bílí – Spartak Kaplice ne 3.12. 11.15

kolo 12. Spartak Kaplice – JH žlutí ne 3.12. 11.40

kolo 12. Centropen Dačice – JH bílí ne 3.12. 11.55

kolo 12. JH bílí – JH žlutí ne 3.12. 12.20

kolo 15. JH žlutí – FBC Č. Krumlov ne 17.12.

kolo 15. JH bílí – Spartak Kaplice ne 17.12.

kolo 15. FBC Č. Krumlov – JH bílí ne 17.12.

kolo 15. Spartak Kaplice – JH žlutí ne 17.12.

kolo 15. JH žlutí – JH bílí ne 17.12.

kolo 15. JH bílí – Spartak Kaplice ne 17.12.

kolo 15. JH žlutí – FBC Č. Krumlov ne 17.12.

kolo 15. FBC Č. Krumlov – JH bílí ne 17.12.

kolo 15. Spartak Kaplice – JH žlutí ne 17.12.

kolo 15. JH žlutí – JH bílí ne 17.12.

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

kolo 11. JH B – Studená D st 6.12. 19.00

kolo 12. Lásenice A – JH B pá 15.12. 19.00

Stolní tenis – Jitka JH & SK JH 1930 C – okresní přebor II. třídy

kolo 9. Jitka JH – Dírná A so 2.12. 10.00

kolo 10. JH C – Jitka JH so 9.12. 10.00

kolo 11. Dírná A – JH C so 16.12. 10.00

kolo 11. Jitka JH – Lomnice A so 16.12. 10.00

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

kolo 9. JH D – Dačice B so 2.12. 10.00

kolo 10. Č. Velenice C – JH D so 9.12. 10.00

kolo 11. JH D – Plíšek N. Bystřice so 16.12. 10.00
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 � Letem sportovním světem
HASIČSKÝ SPORT
V zimním období se hasičských závodů ko-
ná velmi poskrovnu, proto se nelze divit 
obrovskému zájmu družstev o  start v „Mi-
kulášském poháru“, který každoročně usku-
tečňuje Sbor dobrovolných hasičů Čes-
ký Rudolec. Závod týmů v  požárním útoku 
uspořádají v  sobotu 2. prosince již potři-
nácté. Na  asfalovém prostranství před kul-
turním domem v Č. Rudolci budou soutěžit 
celky žen a mužů od 9.30 hodin. Představení 
družstev se odehraje třicet minut předtím, 
očekáván je start okolo sta týmů!

HÁZENÁ
Po roce se do Jindřichova Hradce vrací dvou-
denní vrcholná akce ženské házené. Ve dnech 
29. – 30. prosince se totiž v městské sportov-
ní hale uskuteční semifinále a finále letošního 
Českého poháru. V  takzvaném turnaji „Final 
Four“ se představí čtveřice nejlepších poháro-
vých družstev, přičemž s sebou přivezou i své 
dorostenecké týmy, které v J. Hradci odehra-
jí vlastní soutěž. „Jsme rádi, že nás Český svaz 
házené opět oslovil s pořadatelstvím. Loni se 
mu u  nás natolik zalíbily prostředí, atmosfé-
ra a  spolupráce s  námi, takže budeme zno-
vu organizátory. Sportovní fandové se tedy 
i  ve  svátečním období mají nač těšit,“ sdělila 
Jaroslava Krupicová, předsedkyně pořádající 
Házené J. Hradec.

KUŽELKY
Vzhledem k  nedostatku volných termínů 
v soutěžích mládeže se mistrovství okresu Jin-
dřichův Hradec 2018 jednotlivců uskuteční již 
v  letošním roce. Dorostenky a  dorostenci se 
o okresní tituly a medaile budou snažit v Dači-
cích, žákyně a žáci se představí ve Slavonicích. 
Šampionáty se v obou místech budou konat 
v sobotu 16. prosince od 9.00 hodin.

MTBO
Tradiční orientační závod dvou až tříčlenných 
hlídek na horských kolech znovu pořádá SKV 
Příbraz. Start již XXI. ročníku klání „Po stopách 
Jacka Ferneta 2017“ letos nachystal na sobo-
tu 2. prosince v  10.30 hodin, když prezence 
účastníků je v příbrazské hospodě Stará ško-
la už v době 8.30 – 10.10 hodin. Délka trasy je 
při optimálním průběhu 80 kilometrů s převý-
šením 1200 metrů. Závodit budou hlídky žen, 
mužů a  smíšené. Konec časového limitu pro 
klasifikaci v cíli je 16.30 hodin. Po skončení zá-
vodu začne společenský program s  vyhláše-
ním výsledků, losováním tomboly a živou mu-
zikou kapel Akia a Van Cover.

OTUŽILECKÝ SPORT
Celkově již popáté se uskuteční otužilecké pla-
vání – koupání v Jindřišské pískovně u J. Hrad-
ce. Tentokrát se jedná o  III. ročník „Adventní-
ho namočení“, při kterém vždy vládne výtečná 
pohoda, a proto se také s každým dalším pořá-
dáním zvedá počet účastníků. Někteří do vo-
dy nejdou, zůstávají na břehu, ale baví se stej-
ně dobře. „Vlítneme do vody, vykoupeme se, 
pak něco upečeme na ohni, popijeme groček, 

svařák. Zván je srdečně každý,“ vzkazuje Miro-
slav Kubů, jemuž se otužování zarylo pod kůži. 
Akce se koná v sobotu 2. prosince, voda bude 
připravena tak akorát ve 13.00 hodin.
Jubileum oslaví „Štědrodenní koupání“ ve 
Velkém Ratmírově. V  neděli 24. prosince 
v  11.00 hodin na  místním koupališti půjdou 
do chladné vody již podvacáté ti odvážnější, 
či si ostatní jen namočením rukou symbolic-
ky z nich smyjí končící letopočet.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Druhým dílem, jímž je „Mikulášský závod“, bu-
de v sobotu 9. prosince pokračovat VII. ročník 
série „O pohár Jindřichohradecka 2017/2018“, 
která se skládá ze čtyř částí. Od 9.10 hodin bu-
dou ve fitcentru Merkur na sídlišti Vajgar v Jin-
dřichově Hradci závodit dívky a ženy v katego-
riích 5 – 7, 8 – 10, 11 – 13, 14 – 17 let a ZA + 18 let  
a starší. Program potrvá do přibližně 12.30 ho-
din, na  kdy je naplánováno slavnostní vyhlá-
šení výsledků.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Všichni příznivci sportovní gymnastiky jsou sr-
dečně zváni k účasti na oslavách 60 let vzniku 
oddílu při TJ Slovan J. Hradec. U příležitosti při-
pomenutí tohoto výročí se v sobotu 2. prosin-
ce bude v sokolovně Slovanu konat „Gymnas-
tická akademie“. V jejím rámci od 17.00 hodin 
proběhnou gymnastická vystoupení součas-
ných cvičenek a také ukázky tréninku a prvků 
závodního programu. Následovat pak budou 
neformální setkání bývalých a současných tre-
nérů a členů, rodičů gymnastek a přátel oddí-
lu. Dojde také na prohlížení historických foto-
grafií a videozáznamů.

SPORT PRO VŠECHNY (ATLETIKA)
Nesoutěžní společný vánoční výběh nazvaný 
„Za zlatým prasátkem“ se na Štědrý den usku-
teční už potřetí. Organizátoři z  http://www.
jindrichohradeckypulmaraton.cz/ kromě tra-
ti dlouhé 13,5 km opět připraví na konci trasy 
i  drobné občerstvení s  vánočním přípitkem. 
„Přijďte se po  ránu, nejlépe nalačno, příjem-
ně proběhnout a trochu vytrávit před sváteč-
ní večeří. Není nutné běžet celou vzdálenost, 
prostě co kdo zvládne. Před cílem si pochut-
náme na  dobrotách a  přiťukneme něčím, 
co nás zahřeje,“ zve k běhu, jehož se loni zú-
častnily čtyři desítky pohybu chtivých jedin-
ců, pravidelný účastník Martin Kulovaný. Sraz 
běžců je v neděli 24. prosince u schodiště pod 
železničním mostem přes Nežárku, v  jindři-
chohradecké místní části Zbuzany (rozcestí 
ulic U Tratě a Družstevní). Startovní povel za-
zní v 10.00 hodin!

SPORT PRO VŠECHNY (MÍČOVÉ AKTIVITY)
Se zajímavou nabídkou přišla Házená J. Hra-
dec, která pravidelně každý pátek v  době 
15.00 – 16.00 hodin uskutečňuje kroužek pro 
děti již od  4 let s  názvem „Míček“. Jedná se 
o  zábavnou nabídku míčových pohybových 
aktivit. Více o činnosti, jež se každý týden dě-
je v jindřichohradecké městské sportovní ha-

le, podá trenérka Věra Neidrová (v.michalko-
va@seznam.cz; 606  608  585), jež má v  klubu 
na starost ty nejmladší házenkářské adepty.

STOLNÍ TENIS
Nově vzniklá žákovská  OBS – Okresní bo-
dovací soutěž 2017/2018, jíž od  této sezóny  
v  11 kolech organizuje RSST Jindřichův Hra-
dec, pokračuje čtvrtou částí v Českých Veleni-
cích, kde se v sobotu 16. prosince od 8.30 ho- 
din bude konat tradiční  „Vitorazský vánoční 
pohár 2017“ pro kategorie mladšího a starší-
ho žactva.

ŠIPKY
Vánoční turnaj jednotlivců a  dvojic se v  úte-
rý 26. prosince koná v  restauraci Budvarka 
na  jindřichohradeckém sídlišti Hvězdárna. 
Soutěž, která bude započtena do mistrovství 
jižních Čech 2017, začíná prezencí startujících 
ve 13.00 hodin. Bližší informace podají a při-
hlášky přijímají Iva Pitrová (721 129 322) a Ja-
kub Gerl (607 804 856).
Atraktivní „Silvestrovský pohár“ jednotliv-
ců pořádá Club Na Piketě v J. Hradci v sobo-
tu 30. prosince. Turnaj začne úvodními legy 
v  11.00 hodin, přičemž registrace závodníků 
proběhne v době 10.00 – 10.30 hodin. Hrát se 
bude o 26 cen, z toho pro půltucet nejúspěš-
nějších jsou připravené finanční odměny. Ví-
ce informací o  sváteční akci lze získat u  Pav-
la Hese prostřednictvím telefonního čísla 
720 189 483.

TRIATLON
Triatlon Club Vajgar J. Hradec v sobotu 2. pro-
since pořádá již XXII. ročník „Mikulášského 
aquatlonu 2017“. Závod je určen pro každého, 
je vypsán od kategorie do 5 let až po kategorii 
nad 60 roků. Uskuteční se nejprve v jindřicho-
hradeckém bazénu, kde budou děti podle vě-
ku plavat na distancích 25 – 200 metrů. Šest-
náctileté a  starší účastníky čeká 400 m a  pak 
čtyřkilometrová běžecká část na okruhu okolo 
rybníku Vajgar. Naopak mládež do 15 let bu-
de běhat na dráze atletického stadiónu v Já-
chymově ulici tratě o délce 100 – 1200 m. Pre-
zence startujících je ve  vestibulu plaveckého 
bazénu v  době 8.15 – 9.00 hodin, závodit se 
začne čtvrthodinu po jejím skončení. Ředite-
lem akce je Stanislav Tripes (tripes@fm.vse.cz; 
724 114 102), jenž podá bližší informace.

VODÁCKÝ SPORT
Na  dva západy uzamknou členové VK Such-
dol nad Lužnicí řeku při XXXVIII. ročníku „Vá-
noční Lužnice 2017“. Tradiční zimní splouvá-
ní se uskuteční na Boží hod vánoční v pondělí 
25. prosince od  10.00 hodin. Sraz účastníků 
je na  suchdolské vodácké základně u  mostu 
směrem na Klikov. Splouvat se bude k přibliž-
ně 8 km vzdálenému jezu Pilař, přičemž tam je 
cíl i pro ty, co se okolo řeky vydají pěšmo. In-
formace o akci lze též získat u Davida Franty 
(david@krajinou.net; 605 472 246).

Roman Pišný

POZVÁNKY K NÁBORŮM, AKTIVNÍMU SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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ATLETIKA
Vítězstvími v okresním a krajském kole, která se obě uskutečnila v J. Hradci, si mladší dorostenky Gym-
názia V. Nováka J. Hradec, zajistily postup do celorepublikového finále. To se konalo v Malšově Lhotě 
u Hradce Králové, kde mezi 15 družstvy jindřichohradecká šestičlenná sestava obsadila výborné 5. mís-
to. Na úspěchu se podílely zleva Anna Hrdličková, Kristýna Dvořáková, Natálie Potocká, Johana Šímová, 
Eliška Hojná a Lucie Tomíšková.

Foto: Martina Kubičková

KOPANÁ
Svatomartinská sobota patřila v Horním Žďáru turnaji v malé kopané, který uspořádaly divizní fotbalist-
ky TJ Sokol J. Hradec. Nakonec v VII. ročníku „Crazy Cupu 2017“ skončily poslední, ale přesto loučení s pod-
zimní polovinou sezóny považují za povedené. Na snímku je pořádající družstvo, vzadu zleva stojí Kateři-
na Papežová, Marie Šlapanská, Radka Peckertová, Markéta Kocoňová, Julie Hronová, Pavlína Sivá a Lucie 
Adamcová. Dole zleva jsou Zuzana Šteflová, Kateřina Lehejčková, Markéta Plucarová a Nikola Tlachnová.

Foto: Jana Káplová 

 � ATLETIKA
Gymnazistky z J. Hradce doběhly až do ná-
rodního finále
Série postupových kol školní soutěže druž-
stev v  přespolním běhu se i  letos zúčastni-
li studenti jindřichohradeckého gymnázia  
V. Nováka. Dařilo se jim, když středoškolačky 
postoupily až do národního finále u Hradce 
Králové, kde obsadily páté místo.
Okresní kolo
Proběhlo v  městském lesoparku v  J. Hrad-
ci, přičemž družstva dívek i hochů z vyššího 
stupně suverénním způsobem postoupila 
z první příčky do jihočeského kola. Závod ab-
solvovali i žáci z primy a sekundy, ale z postu-
pu do krajského pokračování se neradovali, 
chyběl jim k němu jen kousíček.
Krajské kolo
Také se běželo v  jindřichohradeckém par-
ku pod gymplem, odkud si středoškolačky 
zajistily jednoznačným způsobem postup 
do  celorepublikového finále. Velikou smů-
lu měli jejich kolegové, neboť skončili druzí. 
Měli po součtu stejně bodů jako vítězní běž-
ci z Gymnázia a SOŠE Vimperk, ale pomocná 

hodnotící kritéria poslala dál soupeře. Pech 
byl o to větší, že tým ze Šumavy pak v národ-
ním finále skončil stříbrný.
Celorepublikové kolo
Do rekreačního areálu Stříbrný rybník v Mal-
šově Lhotě se sjelo celkem 349 závodníků 
v  60 družstvech. V  krosu středoškolaček se 
prezentovalo 15 týmů a  v  nich 89 běžkyň. 
Z  šestičlenné sestavy GVN J. Hradec zapiso-
valy body do  hodnocení Anna Hrdličková, 
Kristýna Dvořáková, Eliška Hojná a Johana Ší-
mová. Družstvo ještě tvořily Natálie Potocká 
a Lucie Tomíšková, jejichž umístění se ovšem 
nezapočítávala. Celkově součet družstvo za-
řadil na 5. pozici, což lze bezesporu považo-
vat za úspěch. Na čtvrtou příčku ztratilo jen 
4 body. „Ve finále byla velká konkurence, v níž 
se naše holky neztratily. Už jednoznačné postu-
py z okresu a kraje byly úspěchem a ostudu ne-
udělaly ani na republice. Páté místo je krásné,“ 
konstatovala Martina Kubičková, vedoucí vý-
pravy z  J. Hradce, jež vyjádřila i  poděkování 
atletickému oddílu TJ N. Včelnice, který uhra-
dil cestu na královéhradecké finále.

Výsledky finále ČR – dívky kategorie VI. B
Družstva (15): 1. SG L. Daňka Brno 34,  
2. Gymnázium a SG N. Město na Moravě 45, 
3. Lepařovo gymnázium Jičín 59, 4. Gymná-
zium Jeseník 113, 5. Gymnázium V. Nováka  
J. Hradec 117, 6. Gymnázium Žamberk 126, 
7. Gymnázium A. Randy Jablonec n./N. 133, 
8. Gymnázium J. Heyrovského Praha 141.
Jednotlivkyně (89): 1. Adéla Koláčková (Br-
no) 11:00,3, 2. Heidi Juránková (Gymnázium 
Ostrov n./O.) +5,2, 3. Lucie Filipová (Brno) 
+9,9, 8. Anna Hrdličková +29,4, 14. Kristýna 
Dvořáková +45,7, 46. Eliška Hojná +1:48,2, 
49. Johana Šímová +1:58,1, 52. Natálie Po-
tocká +2:04,2, 75. Lucie Tomíšková (všechny 
J. Hradec) +2:58,1.

Roman Pišný

Rok se sešel s rokem, jestli je to čas k bilan-
cování, či není, to je na každém z nás. Někdy 
je lepší neohlížet se, ale vzhlížet k tomu, co 
bude. Nechť vás to, co přijde v roce příštím, 
nenutí se dívat zpět. Krásné Vánoce, pevné 
zdraví a štěstí v roce 2018 vám všem.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Na mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku v Plzni dosáhl na výrazný výsledek klub Aerobic Team Lena J. Hra-
dec, který v nejvyšší výkonnostní kategorii žen Aerobik Team Show 16 a více roků obsadil 3. místo. Zisk bronzové medaile 
je historickým úspěchem jindřichohradeckého oddílu. S cennými kovy na snímku pózují členky devítičlenné sestavy, jež 
uspěla se skladbou ABBA. Zleva stojí Barbora Bednářová, Natálie Houdková, Eva Kluzáková, Aneta Camrdová, Vendula 
Králová, Lucie Pecínová a Michaela Nováková. Dole jsou z levé strany Martina Průchová a Kristýna Látová.

Foto: Lenka Průchová 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Slovan J. Hradec uspořádal IX. ročník závodu ve čtyřboji s názvem „Jindřichohradec-
ká liga 2017“. Mezi 65 závodnicemi ze 7 klubů měli organizátoři třináctičlenné zastoupení, přičemž septeto děvčátek 
cvičilo ve dvou věkově nejmladších kategoriích základního stupně (6-7 let) a III. ligy C (7-8 let). Na snímku jsou všech-
ny dívenky, a sice zleva Anna Dvořáková (9. místo), Nela Maryšková (1.), Zuzana Šímová (7.), Anna Holická (4.), Ester 
Bártů (9.), Veronika Martínková (5.) a Anna Vendlová (7.).

Foto: Tomáš Vybíral
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BUNIČINA
VULKA-
NICKÁ

HORNINA

2. ČÁST 
TAJENKY

ČESKÝ
VYDAVATEL

KOŽEŠI-
NOVÝ
ŠÁL

NIČEMA

PRIMÁT

KOŠÍK
(NĚM.)

JESTLIŽE
(SLOV.)

KOVÁŘSKÉ
UHLÍ

ČERT

CHEM. ZN.
DUSÍKU

BIBLICKÝ
TRPITEL

SIBIŘSKÁ
ŠELMA

JM. REŽIS.
SCHORMA

OBVAZ

TANEČNÍ
PRVEK

PÁN
(ANGLICKY)
INIC. HERCE
SMOLJAKA

MOJE
OSOBA

POSTRANNÍ
ČÁST TĚLA

TOPIVO

OHMATÁNÍ
(MN. Č.)

SVATEBČAN

PEŘEJ

CHEM. ZN.
HELIA

ŠVÉDSKÁ
KLADINA

JAPONSKÁ
BÁSEŇ

ZÁŘE

KRAJOVÝ
ODĚV

HOJNĚ

RASISTICKÁ
ORG. V USA

TA I ONA
HIMÁLÁJ- 

SKÉ 
HORSTVO

OXID
SIRNATÝ

VŘENÍ
(KNIŽ.)

EMAIL

ČÁST
STROMU

RYBÁŘSKÁ
SÍŤ

LIHOVINA
R RÝŽE

TEPRVE

SEVER

NITRID
URANU

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

SETKÁNÍ

KORÁLOVÝ
OSTROV

JAMAJSKÁ
HUDBA

ŠVÉDSKÝ
HISTORIK

SUD

KANADSKÁ
DRUŽICE
STÁTNÍ

POKLADNA

STARÁ SOLM. 
SLABIKA

ŘÍM. ČÍSL.
1000

ŽÁRU-
VZDORNÝ
MATERIÁL

RÝNSKÝ
ČLUN

MOUČKA
Z KURKUMY

NEPRAVDA

OKRAJ
ŠATŮ

TAMNĚJŠÍ
JMÉNO

 HEREČKY
WESTOVÉ

DAVIDŮV
HRDINA

CHUCHVA-
LEC

KILOPOND

ŘÍM. DOM.
BŮŽEK

RAŠELINNÉ
BAHNO

OZN.
METRU

ŘÍM. ČÍSL.
501

ST. SPZ
OLOMOUC
OZN. PRO
AMPÉR

OKRASNÝ
KAPR

OBDOBÍ
10 DNŮ

OZN. SÍLY
(NEWTON)

ŽENSKÝ
ZPĚVNÍ
HLAS

4. ČÁST 
TAJENKY

V POLOVINĚ 18. STOLETÍ SE
V JINDŘICHOVĚ HRADCI USADIL

ONDŘEJ JOSEF BAYER, KTERÝ
V ROCE 1763 ZÍSKAL MÍSTO

POŠTMISTRA A DO HISTORIE
JINDŘICHOVA HRADCE SE ZAPSAL 

JAKO MECENÁŠ. Z JEHO PENĚZ BYLO
V LETECH 1765 - 1766 VYSTAVĚNO...

NÁPOVĚDA: 
LEŠ, UTA, ANIK, ÍTAJ, KOI, 

NAO, ALIN, EFOD, MAE,
LIPARIT, AKA

 �Milé čtenářky, milí čtenáři
Čas je spravedlivý sudí a  měří všem stejně, tudíž 
nám připsal na účet dalších 365 dnů. Zatímco jed-
nomu se při ohlížení za  uplynulým rokem objeví 
v součtu samé příjemné události a okamžiky, druhý 
by nejraději číslo pod čarou vygumoval. Takový je 
ale život. Nemůže být stále jen zalitý sluncem a pro-
tkán samými pozitivy. Teprve každá příchozí bolest, 
trápení a smutek vedou člověka k tomu, aby si vá-
žil každodenních radostí a prachobyčejného štěstí, 
které se ukrývá ve zdánlivě nepodstatných věcech. 
Nastává nejkrásnější období roku. Při adventních 
setkáních máme příležitost nejen prožít čas s  na-

šimi přáteli a  rodinou, ale také alespoň na  chví-
li uniknout pracovním povinnostem a  zamyslet 
se nad tím, co je pro nás v životě opravdu důležité. 
A i když nás právě období Adventu vybízí k tomu, 
ohlédnout se za událostmi uplynulých týdnů a mě-
síců, není potřeba příliš se minulostí zabývat. Stej-
ně tak přehnaná plánování a předsevzetí nemívají 
dlouhého trvání. Tím největším uměním je žít pří-
tomností. Vychutnat si zcela banální chvíle s lidmi, 
které máte rádi a na kterých vám záleží. Přesně tyto 
rádoby maličkosti jsou totiž součástí každé mozai-
ky s názvem život.

Přejeme vám z celého srdce, abyste si adventní ob-
dobí užili přesně podle svých představ, abyste pod 
stromečkem našli to, co vás činí šťastnými a abyste 
v novém roce vložili do své životní mozaiky, pokud 
možno, jen samé šťastné a veselé kamínky.
Milé čtenářky, milí čtenáři. Děkujeme za  přízeň 
a podporu, které jste našemu zpravodaji věnovali 
po celý letošní rok. Mějte pohodové, veselé a na lás-
ku bohaté Vánoce a  ať vás všechny rokem 2018 
provázejí kromě zdraví a štěstí i samé dobré zprá-
vy a události.
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1. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Jan Smigmator - sólista, Kristýna 
Vacková, Jan Jelínek - zpěv, Jindřichohradec-
ký BIG BAND, PS ARIETTA a NOVA DOMUS
KD Střelnice

2. - 3. prosince, 10:00 - 17:00 hod. 
JINOHRÁTKY
Dílny pro děti, Dům gobelínů

2. - 3. prosince, 10:00 - 17:00 hod. 
JINOHRÁTKY 
aneb DEJTE DĚTI DO JESLÍ
II. ročník betlemářského festivalu s hrou pro 
děti po kulturních institucích v celém městě.
Muzeum Jindřichohradcka, centrum města

2. - 3. prosince, 
FESTIVAL BETLÉMŮ 
- FOTOGRAFOVÁNÍ U JESLIČEK
Muzeum fotografie a MOM

2. prosince, 9:00 - 15:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ KURZ
Zaměřený na portrétní fotografii. Lektor 
Stanislav Maxa, Muzeum fotografie a MOM

2. prosince
MIKULÁŠSKÁ PARNÍ JÍZDA
Jindřichův Hradec - Hůrky, JHMD

2. prosince, 14:00 hod.
JIŘÍ BÜRGER - BETLÉMY, DŘEVOŘEZBY
Vernisáž výstavy, Kostel sv. Jana Křtitele

3. prosince, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáška, GVN J. Hradec

3. prosince, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
Zvonky, zvonečky, rolničky si prosím 
přineste s sebou.
náměstí Míru

4. prosince, 19:00 hod.
ANDĚL PÁNĚ
Divadelní ztvárnění oblíbené filmové po-
hádky v podání studentského divadla FaMa
Fakulta managementu, aula

4. prosince, 19:15 hod.
HISTORIE A SOUČASNOST 
GOBELÍNŮ V J. HRADCI
Přednáška Mgr. Rity Škodové
Dům dětí a mládeže

4. - 14. prosince
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO DĚTSKÝ 
DOMOV KAMENICE NAD LIPOU
Dětské encyklopedie, stolní hry pro děti 
3 - 14 let, Městská knihovna

10. prosince, 17:00 a 19:30 hod.
ADVENTNÍ KONCERT  
Účinkuje Jindřichohradecký symfonický 
orchestr, dirigent Radek Šalša, 
Kaple sv. M. Magdaleny

11. a 12. prosince, 10:00 - 16:00 hod.
BABIČČINO VÁNOČNÍ KOUZLO
Výstava z.s. MESADA, Mesada, Růžová 30/II

11. prosince, 19:00 hod.
JAKUB JAN RYBA 
- RADOSTI A SMUTKY 
ROŽMITÁLSKÉHO KANTORA
Setkání Spolku přátel starého J. Hradce
Muzeum Jindřichohradcka, Štítného ul.

12. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA
Účinkují Zdena Kloubová, Jiří Sulženko, 
Táňa Vejvodová, Petr Přibyl, Jan Sládeček, 
David Švec, Muzeum fotografie a MOM

13. prosince, 18:00 hod.
SCIENCE CAFÉ
Přednáška Romana Kuchty na téma 
Pravda o parazitech
Caffeé Della Cittá, Klášterská 128

13. prosince, 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
„Můra-Harp rock trio“ 
Muzeum fotografie a MOM - refektář

14. prosince
WORKSHOP KAMERA OBSCURA
Lektor MgA. Petr Kliment
Muzeum fotografie a MOM

16. prosince, 17:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje JH SWING BAND
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

16. prosince, 20:00 hod.
VYPSANÁ FIXA
Koncert, KC JITKA

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

17. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje žesťový soubor TRUMPET TUNE
Kaple Nanebevzetí Panny Marie

17. prosince, 19:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT  
Účinkují Sestry Havelkovy - Kvintet
Kaple sv. M. Magdaleny

18. prosince, 19:00 hod.
Liz Lochheadová „PERFECT DAYS“
Agentura Pantheon, KD Střelnice

5. prosince, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna

6. prosince, 17:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT 
PRO OTEVŘENÁ OKNA
Účinkují žáci ZUŠ J. Hradec
Kaple sv. M. Magdaleny

6. prosince, 19:00 hod.
ANDĚL PÁNĚ
Divadelní ztvárnění filmové pohádky 
v podání studentského divadla FaMa
Fakulta managementu, aula

7. prosince, 16:00 hod.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Pořádá Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit, KD Střelnice

7. prosince, 16:30 hod.
PŘÍHRANIČNÍ OBCE ČESKÉ KANADY
Přednáška Ing. Jiřího Dluhoše
Městská knihovna

7. prosince, 17:00 hod.
CHVÁLA ZPĚVU
Adventní koncert Dětských pěveckých 
sborů - Lyra, Novadomáček, Nova Domus 
Kostel sv. Jana Křtitele

7. prosince, 19:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje Pavel Helan a host Vít Zeman
Kaple sv. M. Magdaleny

8. prosince, 17:00 hod.
SWINGING SAXOPHONES JUNIOR
Koncert, Dvorana Fakulty managementu

8. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje Vokální soubor X-TET
Kaple Nanebevzetí Panny Marie

9. prosince, 15:00 hod.
KŘEST KNIHY JOSEF MÜLLER
Dům gobelínů

9. - 10. prosince,
ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ
Ukázky řemesel, dílny pro děti i dospělé
Dům gobelínů

9. - 10. prosince
FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Muzeum fotografie a MOM

10. prosince, 16:00 hod.
„VÁNOČNÍ HVĚZDA“
Divadelní pohádky v cyklu 
„Deti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

20. prosince, 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT 
Účinkují žáci Základní umělecké školy 
J. Hradec, Kaple sv. M. Magdaleny

21. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Pěvecký sbor Smetana
Kostel sv. Jana Křtitele

23. prosince, 10:00 - 15:00 hod.
ZA ZVÍŘÁTKY DO DDM
Vánoční den otevřených dveří
Dům dětí a mládeže

25. prosince, 20:00 hod.
TLUSTÁ BERTA VÁNOČNÍ
Koncert, KC JITKA

26. prosince, 16:00 a 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje PS Jakoubek - YMCA a hosté
Kaple sv. M. Magdaleny

30. prosince 
MALÁ SILVESTROVSKÁ JÍZDA
JHMD

Probíhající výstavy:

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ  
POHLEDNICE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2017

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

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH  
PŘÍNOSY NEJEN ČESKÉ VĚDĚ 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2018

MOMENTKY Z VÁLKY 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017

AFRIKA HRAVÁ 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017

JINDŘICHOHRADECKÁ ZASTAVENÍ  
JANA AUTENGRUBERA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2018

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 LEDEN
Městské akce: Ostatní akce:
•    1. 1.  NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
• 14. 1.  „ČERT A KÁČA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 21. 1.  SENIOR KLUB
• 25. 1.  „ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 27. 1.  26. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA J. HRADEC
• 30. 1.  „JENOM ŽIVOT“ – PŘEDPLATNÉ SKUPINY B

•       5. – 6. 1.  PROJEKT ERASMUS+ - ZVOL SI SVÉHO PREZIDENTA
•                 6. 1.  TŘÍKRÁLOVÁ JÍZDA JHMD – J. HRADEC – KUNŽAK
• 10. – 11. 1.  NOVOROČNÍ TANEČNÍ AKADEMIE DDM
•              11. 1.  KAVÁRNIČKA YMCA – YMCA CENTRUM VAJGAR
•              12. 1. 9. RODINNÝ NEKUŘÁCKÝ PLES SPOLKU HIPPOLYT
•              15. 1.  MIROSLAV DONUTIL V TALK SHOW – KD STŘELNICE
• 19. – 21. 1.  ZABIJAČKOVÉ HODY – ZAHRADNÍ CENTRUM
•              19. 1.  MATURITNÍ PLES OA 4A + 4B


