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Štefan Margita potěší svým tenorem 
jindřichohradecké publikum

Koncert našeho nejznámějšího tenoristy Štefa-
na Margity za  doprovodu renomovaného br-
něnského ansámblu Moravské klavírní trio se 
uskuteční 27. listopadu v 19.00 hodin v diva-
delním sále Kulturního domu Střelnice.
Štefan Margita získal první uznání za interpre-
taci Laca v  Janáčkově Její pastorkyni. V  této 
roli vystupoval téměř ve  všech významných 
operních domech v Evropě a v Japonsku. No-
vé nastudování Janáčkova Z  mrtvého domu 
od Patrice Chéreau pod taktovou Pierra Boul-
ze v roli Luka / Filka Morozow se stalo další dů-
ležitou rolí jeho kariéry. Štefan Margita ji také 
pod taktovou Esi Pekka Salonena interpreto-
val v Metropolitní opeře v roce 2009, následně 
v  Miláně a  Lisabonu a  pod taktovou Simona 

Rattlea ve Staatsoper v Berlíně. Se stejnou rolí 
v různých produkcích vystupoval také v Paler-
mu a v Praze.
Po svém debutu jako Loge ve Wagnerově Zla-
tu Rýna v  roce 2008 pod taktovou Donalda 
Runniclese v San Francisku byl rychle vyzván, 
aby znovu nastudoval stejnou roli opět v San 
Francisku a dále v Metropolitní opeře pod tak-
tovkou Fabio Luisi a v roce 2012 v novém na-
studování v Bayerische Staatsoper pod vede-
ním Kenta Nagana, stejně jako v Amsterdamu 
s Hartmutem Haenchenem. Roli si rovněž zo-
pakoval v roce 2013 v Mnichově a v roce 2014 
v Amsterdamu a Houstonu.

(pokračování na str. 2)

Při tradičním rozsvícení vánočního stromu 
zazpívá Andrea Kalivodová

Tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu na  jindřichohradeckém náměstí Míru se 
v  letošním roce uskuteční v  neděli 2. prosin-

ce v 18.00 hodin. Právě toto datum letos patří 
první adventní neděli. Před samotným rozsvíce-
ním vánočního stromu zazní slova starosty měs-

ta a také farního vikáře P. Jozefa Gumenického, 
který vánočnímu stromu požehná. Slavnostní 
program vyvrcholí zhruba půlhodinovým kon-
certním vystoupením přední české mezzo-
sopranistky Andrey Kalivodové.
Andrea Kalivodová byla v  letech 2003 až 
2011 sólistkou Státní opery Praha, kde ztvár-
nila celou řadu rolí: Třetí dámu (Kouzelná 
flétna), Maddalenu (Rigoletto), Rosalii (Ní-
žina), Alisu (Lucia di Lammermoor), Ježibabu 
(Rusalka), Suzuki (Madama Butterfly), Fene-
nu (Nabucco), Dulcineu (Don Quichotte), 
Šenkýřku (opera Boris Godunov) a  přede-
vším Bizetovu Carmen. Od  1. 1. 2012 je só-
listkou Opery Národního divadla, kde v sou-
časnosti vystupuje jako Fenena (Nabucco), 
Maddalena (Rigoletto), Ježibaba (Rusal-
ka) a  zejména jako Carmen ve  stejnojmen-
né opeře. Nyní se připravuje na  milou ro-
li Venuše v  Offenbachově operetě „Orfeus 
v  podsvětí“, kterou pod hlavičkou ND uve-
de Hudební divadlo Karlín. V tomto divadle 
také ztvárňuje roli Wandy v  operetě Polská 
krev od Oskara Nedbala.

(pokračování na str. 14)



JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ

str. 2

www.jh.cz

 � Štefan Margita potěší svým tenorem jindřichohradecké publikum 
(pokračování ze str. 1)

Další důležitou rolí Štefana Margity se stal 
Shuiskij v opeře Boris Godunov, kterou prvně 
zpíval již v roce 2011 v Chicagu a v roce 2012 
v Madridu.
Rovněž Tambourmajor v  opeře Wozzeck 
v  Paříži, Římě, Berlíně nebo Endrisi v  Szyma-
nowského Králi Rogerovi jsou důležité role 
Margitova současného repertoáru.
V  roce 2014 se objevil poprvé v  roli Valzac-
chi v  novém nastudování Růžového kavalíra 
s  Berlínskou filharmonií pod taktovkou Sira 
Simona Rattlea a režii Brigitte Fassbenderové 
v Baden-Badenu.
Štefana Margitu si bylo možné poslechnout 
na festivalech v Salzburgu, Ludwigburgu, Bre-
genzu a  Ediburghu, dále pak ve  světových 
operních domech a  koncertních jevištích 
ve  Štutgartu, Lipsku, Triestu, Dallasu, Londý-
ně, Madridu, Miláně, Sao Paulu, Tokiu, Neapoli. 
Spolupracoval s dirigenty jako Claudio Abba-

Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 
15. dne aktuálního kalendářního měsíce 
na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: In-
formační středisko Město Jindřichův Hradec, 
Panská 136/I, 377  01 Jindřichův Hradec. Ne-
zapomeňte připojit své jméno a příjmení a ta-
ké adresu, popř. telefonní číslo, na  kterých 
vás budeme moci v  případě výhry v  soutěži 
kontaktovat. Zapojením do  soutěže souhlasí 
účastník se zpracováním osobních údajů.
Správná odpověď z minulého čísla: 
15. poledník je vyznačen u  nároží koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově 
Hradci.
Výherkyní se stává: Vlasta Fidlerová z Jindři-
chova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

Výstavní dům Stará radnice
Přesné datum, kdy byl dům čp. 88/I na náměs-
tí Míru postaven, nelze určit. S největší prav-
děpodobností to bylo před rokem 1493. O rok 
později zde byly instalovány hodiny, za jejichž 
autora je považován tvůrce staroměstského 
orloje mistr Hanuš. Mezi domy 88/I a 89/I byla 
původně ulička s krámky pro prodej chleba – 
odtud název Chlebnice. Po požáru v roce 1607 
byla radnice rozšířena a ulička překlenuta.
Po  rekonstrukci v  roce 2015 se budova pů-

vodní radnice změnila na Výstavní dům Stará 
radnice a  prostory pro stálé výstavní expozi-
ce – Pohádky nejen na večer, Expozice JHMD 
a Z dějin městské samosprávy.
Děti i dospělé potěší doslova záplava vláčků, 
mašinek a modelů, která na ně čeká v Expozi-
ci JHMD: Železnice hrou. Dotykový informač-
ní panel nabídne přehršle informací o místní 

lokálce, jihočeské raritě, a pod sklem vitrín se 
pak můžete podívat, s čím si hrály děti kdysi 
a s čím si hrají dnes. Děti si zde vyzkouší, jaké 
je to být strojvůdcem – ať už na modelovém 
kolejišti s  ovládanými vláčky, nebo na  kopii 
pultu strojvedoucího z  úzkokolejky, kde bu-
dou moci sledovat, jak šéfovi vlaku ubíhá kraji-
na před očima. Expozice Jindřichohradeckých 

úzkokolejek „Železnice hrou“ byla v  letošním 
roce rozšířena o kolejiště ve velikosti H0. Jed-
ná se o divácky atraktivní kolejiště, na kterém 
může návštěvník postupně objevovat nové 
scenérie a nová zákoutí, a přitom si vychutná-
vat rozmanitý železniční provoz.
Další část patří například výstavě Z dějin měst-
ské samosprávy. Zde zvou k prohlídce faksimi-

le důležitých listin z historie Jindřichova Hrad-
ce, galerie všech hradeckých starostů nebo 
interaktivní dotyková tabule plná zábavných 
kvízů a dalších aktivit.
Prohlídku zrekonstruovaného domu původ-
ní radnice můžete završit prohlídkou sva-
tební obřadní síně, jejímž autorem je známý 
český architekt. Znáte jeho jméno? 

do, Gerd Albrecht, Jiří Bělohlávek, Seymon 
Bychkov, Aldo Ceccato, Lamberto Gardelli, 
Wolfgang Gönnenwein, Hartmut Haenchen, 
Janos Kulka, Sir Charles Mackerras, John Ne-

schling, Antonio Pappano či Zoltan Pesko.
V  jeho koncertním repertoáru se především 
objevují kousky od  Mozarta, Beethovena, 
Dvořáka, Mahlera a Bartoka.
Moravské klavírní trio bylo založeno v  ro-
ce 1997 v České republice ve městě Leoše Ja-
náčka – v Brně. Od roku 1999 hraje v nezmě-
něném složení – Jana Ryšánková klavír, Jiří 
Jahoda housle a  Miroslav Zicha violoncel- 
lo. Za dobu své existence absolvoval soubor 
stovky koncertů na významných pódiích do-
ma i v zahraničí. Počtem nastudovaných skla-
deb, který zahrnuje více než 25 celovečerních 
recitálů klasické triové literatury, se Morav-
ské klavírní trio řadí k souborům s nejrozsáh-
lejším repertoárem v Evropě. Dále pak přímo 
pro Moravské klavírní trio vznikly desítky čas-
to virtuózních transkripcí známých symfonic-
kých a operních děl.

Ivana Bačáková

 � SOUTĚŽ: JINDŘICHOHRADECKÁ NEJ aneb Co možná ještě nevíte
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 �Dobrovolní hasiči mají nové vozidlo
Ve  čtvrtek 27. září 2018 se v  areálu hasičů 
uskutečnilo slavnostní předání zásahového 
vozidla Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec, které bylo pořízeno 
z  rozpočtu města. „Pořízení nového dopravní-
ho automobilu bylo nutné realizovat s ohledem 
na  hraniční dobu životnosti a  funkčnosti vozi-
dla, kterým jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů disponuje dosud,“ řekl velitel jednotky Lubo-
mír Beran. Dopravní automobil je bez požární 
výstroje, ta bude dodána ze stávajícího do-
pravního automobilu, které  jednotka využí-
vá.  „Hlavním úkolem nově pořízeného vozidla 

UDÁLOSTI Z RADNICE

 � Zastupitelé se rozloučili s volebním obdobím 2014–2018
Ve středu 26. září 2018 se v Kulturním domě Střel-
nice konalo poslední zasedání jindřichohradec-
kého zastupitelstva města. Členové zastupitel-
stva se přípitkem rozloučili s volebním obdobím 
2014–2018 a od starosty města Stanislava Mrvky 
obdrželi děkovný list. Na závěr se společně vyfotili. 
Na fotografii jsou přítomní zastupitelé: Jaroslav Be-
ran ČSSD, Ing. Petra Blížilová ČSSD, Mgr. Vladislav 
Burian SNK-ED, Mgr. Vojtěch Duba TOP 09, Radek 
Havlín ČSSD, Bc. Miroslav Kadeřábek ČSSD, Otakar 
Kinšt VOLBA PRO MĚSTO, Ing. Bohumil Komínek 

 �Ohlédnutí za Svatováclavskými slavnostmi a křtem nové knihy
V  sobotu 22. září se v  centru Jindřichova Hradce uskutečnily Svato-
václavské slavnosti, které byly bohaté na hudbu, dobré jídlo, a hlavně 
dobré pití. Součástí programu byl také křest nové jindřichohradecké 
knihy s názvem Proměny slavného města po velkém požáru 1801. Bě-
hem celého odpoledne mohli diváci vidět vystoupení cimbálové ka-
pely Ernesta Mezeiho ze Slovenska, Babouků a Klaretů. Celý den byly 
na náměstí Míru otevřené stánky s různými pochutinami, vínem, ale 
i suvenýry.  Knihu, kterou pokřtil starosta města Stanislav Mrvka, si mů-
žete zakoupit v Informačním středisku v Panské ulici. 

Foto: Josef Böhm

je zajištění hospodárného a  efektivního plnění 
požární ochrany v  hasebním obvodu jednotky 
i mimo region města Jindřichův Hradec a já jsem 

velmi rád, že se tato koupě uskutečnila,“ dodal 
starosta města Stanislav Mrvka. Novému auto-
mobilu, který nese jméno Méďa Béďa, požehnal 

ČSSD, Ing. Martin Kukačka TOP 09, Radim Kvitský 
ČSSD, MgA.  Sabina Langerová SNK-ED, Ing.  Ka-
rel Matoušek SNK-ED, Ing. Jan Mlčák, MBA VOLBA 
PRO MĚSTO, Ing. Stanislav Mrvka ČSSD, Ing. Vlasti-
slav Pecka ČSSD, Jiří Pravda ČSSD, MUDr. Jakub Ry-
tíř ANO 2011, Petr Spatzierer ČSSD, Bc. Radim Sta-
něk ODS, Pavel Šimák ČSSD, MUDr. Tomáš Vyhlídka 
ANO 2011, JUDr. Tomeš Vytiska KSČM, Omluve-
ni byli: Ing. Tomáš Blábolil ODS, JUDr. Vít Pošvář 
KSČM, Mgr.  Vladimír Prokýšek KSČM, Anna Vy-
mětalová ČSSD, Ing. Vladislav Michalec ČSSD.

 �Vyhlásili jsme výsledky soutěže Hradec kvete, díky vám!
Ve čtvrtek 20. září byly v parku Muzea fotografie 
a MOM vyhlášeny výsledky soutěže Hradec kve-
te, díky Vám! Do soutěže se přihlásilo 24 soutě-
žících. V kategorii I. centrum města – 3 soutěžící, 
v kategorii zástavba RD – 8 soutěžících, v kate-
gorii III.  bytové a  panelové domy – 6  soutěží-
cích a v kategorii IV. místní části – 8 soutěžících. 
Do speciální V. kategorie „U nás to žije“ o nejži-
vější přírodní zahradu se nikdo nepřihlásil. Hla-
sování na webu bylo ukončeno 31. srpna 2018. 
Fotografie pěti soutěžících z  každé kategorie, 

 �Hasiči si z dotace nakoupili potřebné vybavení
Město Jindřichův Hradec poskytlo ze svého rozpočtu dotaci ve  výši  
150 tisíc korun Hasičskému záchrannému sboru na provoz a vybavení 
jednotky dislokované na požární stanici Jindřichův Hradec v roce 2018. 
Z této dotace si hasiči nakoupili kompozitní láhve, kalové čerpadlo, va-
kuovou fixační matraci, páteřní dlahu, přilby, nosítka, brusku a páteřový 
rám. Hasiči pozvali zástupce vedení města na požární stanici, aby jim nakoupené věci představili, ale 
také proto, aby si mohli osobně vyzkoušet, jak se s danými věcmi pracuje.

okrskový vikář P.  Ivo Prokop. Klíče od vozu pře-
dal veliteli jednotky Lubomíru Beranovi zástup-
ce dodavatele a novou poznávací značku vozidla 
si velitel převzal z  rukou starosty města Stani-
slava Mrvky. Na  závěr promluvil starosta sboru 
Jaroslav Chalupský a  nesměl chybět ani křest 
jindřichohradeckým Tuzemákem. V  rámci slav-
nostního odpoledne byly oceněny významné 
osoby nejen z řad členů sboru medailí ke 100. vý-
ročí republiky: Jana Říhová, Lubomír Beran, Mi-
roslav Kadeřábek, Oldřich Pánek, Vladimír Pavlík, 
Kateřina Svobodová a Jiří Škrabálek.

Karolína Bartošková

 � František II. Rákoczi,  
maďarský hrdina v Jindřichově Hradci
V  Muzeu fotografie a  moderních obrazových 
médií se ve čtvrtek 27. září uskutečnila vernisáž 
výstavy František II. Rákóczi / maďarský národní 
hrdina v Jindřichově Hradci. Výstavu zahájil vel-
vyslanec Maďarska Miklós Boros a starosta měs-
ta Jindřichova Hrad-
ce Stanislav Mrvka. 
Výstava, která po-
trvá do  30. prosin-
ce, připomíná výz- 
namnou osobnost 
maďarských dějin 
Františka II. Rákóc-
ziho, který v  letech 
1688–1690 pobýval 
v  Jindřichově Hradci jako student jezuitského 
gymnázia a od jehož příchodu do Jindřichova 
Hradce uplynulo letos 330 let.

které obdržely nejvyšší počet hlasů, byly ná-
sledně předloženy odborné komisi, která určila 
konečné vítěze v jednotlivých kategoriích. V ka-
tegorii I. centrum města vyhrál pan  Jaroslav 
Žluč, v kategorii II. zástavba RD pan Jan Pokor-
ný, v kategorii III. bytové a panelové domy paní 
Stanislava Meszárosová a v poslední páté kate-
gorii paní Daniela Winklerová. Děkujeme spon-
zorům Stavebniny DEK a.s., Čech odpady s.r.o., 
ZC retail s.r.o.

Foto: Josef Böhm
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Jindřichův Hradec rozšiřuje sběr kovových obalů

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Již 9 let od  své modernizace si v  listopadu 
připomene městský Plavecký bazén Jindři-
chův Hradec, který provozují Služby města 
Jindřichův Hradec, s. r. o. Výročí, které přines-
lo pomyslnou revoluci do jeho služeb, bude 
v  letošním roce symbolicky vzpomenuto 
v pátek 16. listopadu. 
Dárek již tradičně dostanou všichni návštěv-
níci, kteří při vstupu od 12.00 do 21.00 ho-
din ušetří polovinu ze svého vstupného 
a od 15.00 do 17.30 hodin budou mít mož-
nost zapojit se do soutěží a her pro děti. 
Dvojnásobně si slavnostní atmosféru uži-
jí vítězové Výtvarné soutěže pro jednotlivce 
do 10 let, kteří obdrží pozvánku na vyhláše-
ní výsledků, které se odehraje právě v rámci 
slavnostního odpoledne. Zapojit se přitom 
může každé dítě, které nejdéle do 9. listopa-

Jindřichohradecký bazén oslaví 9 let od své modernizace
du doručí svůj výtvor zhotovený na  jedno 
z  témat: Bazén je můj život – Plavání mám 
rád/a – Kdyby byly v  bazénu ryby? Více na: 
www.bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková

Na  začátku letošního roku město Jindři-
chův Hradec zavedlo ve spolupráci se Služ-
bami města pro své občany možnost třídit 
kovové obaly, kdy byly po  městě rozmís-
těny 4 plastové nádoby o  objemu 240 l. 
Vzhledem k tomu, že tento zkušební pro-
jekt dopadl velmi dobře, po městě Jindři-
chův Hradec přibylo dalších osm nádob 
na  kovové obaly. Do  těchto nádob mo-
hou obyvatelé města vyhazovat prázdné 
a  čisté kovové obaly, jako např. plechov-
ky od  nápojů, konzervy od  potravin, psí 

konzervy, kovové uzávěry od sklenic apod. 
Nádoby na kovové obaly najdete na těchto 
místech:
1. Sídliště Hvězdárna – Na Točně 2
2. Sídliště Hvězdárna – Hvězdná 171
3. Sídliště Hvězdárna – Kosmonautů 28
4. Sídliště Vajgar – čp. 699
5. Sídliště Vajgar – tzv. velká podkova 

u čp. 562
6. Sídliště Vajgar – bývalý výměník,  

čp. 657
7. Sídliště U Nádraží – u čp. 851

8. Mládežnická čp. 165
9. Sládkův kopec čp. 1132
10. Jakubská čp. 248 
11. Anglická čp. 1213
12. Novodvorská 5 – u tzv. Obory

Upozornění!!! Do  nádob nepatří kovové 
obaly od barev, benzínu, motorových ole-
jů či jiných nebezpečných látek a znečiště-
né obaly se zbytky potravin!

Blanka Slavíková

 �ODBOR ROZVOJE
Bezpečnostní osvětlení přechodu pro chodce na Nábřeží Ladislava Stehny v Jindřichově Hradci
Na konci srpna byly dokončeny stavební úpra-
vy přechodu pro chodce na Nábřeží L. Steh-
ny v Jindřichově Hradci. V rámci stavby došlo 
k osazení dvou stožárů s LED světly. Na každé 
straně přechodu byl ve směru jízdy osazen je-
den nový ocelový stožár. Osvětlení tak doplni-

lo bezpečnostní ostrůvek, který se již na frek-
ventované komunikaci nacházel. Přechod je 
nyní dostatečně viditelný i za snížených pod-
mínek viditelnosti. Vybudování bezpečnostní-
ho osvětlení na tomto přechodu pro chodce 
tak přispěje ke  zvýšení bezpečnosti chodců, 

ale i řidičům, kteří touto ulicí projíždí. Přechod 
byl spolufinancován ve výši 111 894 Kč z gran-
tového programu Jihočeského kraje – Podpo-
ra zřízení bezpečnostních prvků na  pozem-
ních komunikacích. 

Vladimír Krampera

Modernizace a digitalizace městského kamerového dohlížecího systému - Jindřichův Hradec
V průběhu měsíce září došlo k realizaci projek-
tu Modernizace a digitalizace městského ka-
merového dohlížecího systému – Jindřichův 
Hradec. Projekt byl spolufinancován Minister-
stvem vnitra ČR dotací ve výši 339 500 Kč. Cel-
ková částka projektu, který provedla jindřicho-
hradecká firma JH Comp s.r.o., činí 824 603 Kč 
s DPH. Akce byla schválena radou města dne 
15. 8. 2018 usnesením č. 746/24R/2018.
Cílem projektu je digitalizace čtyř stáva-
jících kamerových bodů na  území města. 

Jedná se o jeden kamerový bod u zimního 
stadionu, druhý kamerový bod za sportov-
ní halou, třetí kamerový bod na sídlišti Vaj-
gar (poblíž čp. 698) a čtvrtý na sídlišti U Ná-
draží naproti Lidlu. 
Záměrem projektu je digitalizace kamerových 
bodů tak, aby byly plně kompatibilní se stá-
vajícím  kamerovým systémem. Modernizace 
má za cíl zefektivnění činnosti nejen pracovi-
ště městské policie, ale i obvodního oddělení 
Policie ČR. Digitální kamery nabízejí tzv. inte-

ligentní videoanalýzy, které umí identifikovat 
a rozlišovat osoby, upozornit obsluhu na ne-
obvyklé události, bezpečnostní či dopravní 
incidenty. Efektivitu městského kamerové-
ho dohlížecího systému zvyšuje skutečnost, 
že do monitorovaných lokalit není nutno na-
sazovat takový počet strážníků a policistů, je-
jichž pochůzkový a hlídkový výkon služby je 
možné přesměrovat do jiných částí města.

Vladimír Krampera
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 � Seznam pohotovostních služeb v oblasti J. Hradec v oboru stomatologie – listopad 2018
Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon
   3. 11. 2018 sobota Slezáček Bořek Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 604 976 712
   4. 11. 2018 neděle Kovář-Matejová Horní náměstí 516, Slavonice, 378 81 384 396 167
10. 11. 2018 sobota Zadražilová Zdeňka Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 571
11. 11. 2018 neděle Zajícová Monika Hradecká 254, Nová Bystřice 37833 384 397 576
17. 11. 2018 sobota Žídková Ilona Benátky 672, Kardašova Řečice, 378 21 384 382 254
18. 11. 2018 neděle Blechová Dana Antonínská 85, Dačice, 380 01 384 423 117
24. 11. 2018 sobota Bouchal Ivo Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 384 723 036
25. 11. 2018 neděle Cuřín Jiří Třeboňská 215, Chlum u Třeboně, 378 04 384 797 235

S ohledem na občasné změny a výměny služeb je nutné si aktuální informace ověřit telefonicky nebo na: www.jh.cz. Karolína Bartošková

CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB DO  ZASTUPI-
TELSTVA MĚSTA
Ze zaregistrovaných kandidátních listin de-
seti volebních stran překročilo hranici pě-
ti procent z  celkového počtu hlasů, která 
je potřebná pro získání mandátů, osm vo-
lebních stran. Je to o  jednu volební stra-
nu více, než bylo v letech 2002, 2006, 2010 
a  2014. Nejvíce hlasů získala ČSSD, a  to 
46  464 hlasů odpovídající 24,64 procen-
tům všech platných hlasů, což znamenalo 
získání 8  mandátů. Hradec srdcem a  rozu-
mem + Svobodní získali 23  545 hlasů od-
povídající 12,48 procentům hlasů a získání 
4 mandátů, ANO 2011 získalo 22 469 hlasů 
odpovídající 11,91 procentům hlasů a  zís-
kání 4 mandátů, SNK ED a  NK STAN získa-
lo 22 090 hlasů odpovídající 11,71 procen-
tům hlasů a získání 3 mandátů, ODS získala 
15 348 hlasů odpovídající 8,14 procentům 
hlasů a  získání 2   mandátů, PATRIOTI JH 
získali 14  700 hlasů odpovídající 7,79 pro-
centům hlasů a  získání 2 mandátů, KSČM 
získala 14 641 hlasů odpovídající 7,76 pro-
centům hlasů a získání 2 mandátů a ČPS zís-
kala 12 810 hlasů odpovídající 6,79 procen-
tům hlasů a  získání 2 mandátů. Zbylé dvě 
volební stany Lidovci a Zelení PRO JH získa-
li 8 644 hlasů odpovídající 4,58 procentům 
hlasů a SPD získala 7 885 hlasů odpovídají-
cí 4,18 procentům hlasů, což těmto volební 
stranám mandáty nezískalo. 

Mandáty v  nově zvoleném dvaceti sedmi 
členném Zastupitelstvu města Jindřichův 
Hradec získali Ing.  Jan Mlčák, MBA a  Ota-
kar Kinšt (oba PATRIOTI JH), Mgr. Vladislav 
Burian, MgA. Sabina Langerová a Mgr. On-
dřej Pumpr (všichni SNK ED a  NK STAN), 
MUDr.  Michal Cihla, Ing.  Magda Blížilová, 
MUDr.  Jakub Rytíř a  MUDr.  Tomáš Vyhlíd-
ka (všichni ANO 2011), JUDr.  Tomeš Vytis-
ka a  Mgr.  Vladimír Prokýšek (oba (KSČM), 
Ing.  Stanislav Mrvka, Ing.  Bohumil Komí-
nek, Ing. Petra Blížilová, Bc. Miroslav Kade-
řábek, Petr Spatzierer, Radim Kvitský, MU-

Dr.  Jindřich Pink, CSc. a Bc. Milan Urbanec 
(všichni ČSSD), doc.  RNDr.  Jan Pokorný, 
CSc., Ing. Libor Votava, Ph.D., Milada Petrů 
a  Ing.  Jaroslav Chalupský (všichni Hradec 
srdcem a rozumem + Svobodní), MUDr. Ja-
romír Kopřiva a PhDr. Jana Burianová (oba 
ČPS) a Bc. Radim Staněk a MUDr. Libor Žiž-
ka (oba ODS).

Z nově zvoleného Zastupitelstvu města Jin-
dřichův Hradec získali ve volbách jednotliví 
členové hlasů: Ing. Stanislav Mrvka – 3 094, 
Ing.  Bohumil Komínek – 2  218, Ing.  Petra 
Blížilová – 2 126, MUDr. Jindřich Pink, CSc. 
– 1  883, Bc.  Miroslav Kadeřábek – 1  864, 
Mgr. Vladislav Burian – 1 739, Petr Spatzie-
rer – 1 715, Bc. Milan Urbanec – 1 700, Ra-
dim Kvitský – 1 693, doc. RNDr. Jan Pokor-
ný, CSc. – 1 459, Bc. Radim Staněk – 1 434, 
Ing. Libor Votava, Ph.D. – 1 316, Ing. Jan Ml-
čák, MBA – 1 292, Milada Petrů – 1 267, MU-
Dr. Michal Cihla – 1 213, MgA. Sabina Lan-
gerová – 1  211, Ing.  Jaroslav Chalupský 
– 1 206, Ing. Magda Blížilová – 1 182, MU-
Dr. Jakub Rytíř – 1 181, Otakar Kinšt – 1 180, 
MUDr. Tomáš Vyhlídka – 1 173, JUDr. Tomeš 
Vytiska – 1 158, Mgr. Ondřej Pumpr – 1 028, 
MUDr.  Jaromír Kopřiva – 931, Mgr.  Vladi-
mír Prokýšek – 895, MUDr. Libor Žižka – 809 
a PhDr. Jana Burianová – 792.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE  VOLEBNÍCH 
OKRSCÍCH ÚZEMNÍHO OBVODU MĚSTA 
JINDŘICHŮV HRADEC.
Z  třiceti volebních okrsků v  územním ob-
vodu města Jindřichův Hradec byla voleb-
ní účast nad 50 procent oprávněných voli-
čů v  těchto volebních okrscích: č. 23 Buk 
– 64,09 procent, č. 24 Děbolín – 61,34 pro-
cent, č. 29 Políkno – 59,88 procent, č. 25 
Matná – 56,82 procent, JH č. 18 (lokalita 
Zborova) – 55,85 procent, JH č. 16 (Zbuza-
ny a Sládkův kopec) – 55,61 procent, JH č. 
15 (Nežárka, Mládežnická a Jakub) – 53,41 
procent, č. 30 Radouňka – 53,10 procent, JH 
č. 4 – 52,03 procent, č. 27 Dolní Skrýchov – 

51,58 procent a JH č. 7 – 51,28 procent. Na-
proti tomu volební účast pod 40 procent 
oprávněných voličů byla v těchto volebních 
okrscích JH č. 8 (část sídliště Vajgar) – 38,61 
procent, č. 17 Otín – 38,29 procent, JH č. 21 
(část sídliště Hvězdárna) – 37,57 procent, 
JH č.  12 (část sídliště Vajgar) – 35,03 pro-
cent, JH č. 2 – 28,67 procent. Volební účast 
ve  vlastním městě odpovídá zkušenostem 
z jiných voleb, kdy lokality rodinných domů 
mají vyšší volební účast než sídliště. Místní 
části mají volební účast velice různou, ale 
v těchto volbách byla převážně vyšší.

Z výsledků voleb v jednotlivých volebních 
okrscích největší podporu získala ČSSD 
v  24 volebních okrscích, kdy více než 30 
procent ze všech hlasů získala ve  voleb-
ních okrscích JH č. 8, JH č. 10, JH č. 11, JH 
č. 12 a č. 26 Dolní Radouň. Ve třech voleb-
ních okrscích získali největší podporu Hra-
dec srdcem a  rozumem + Svobodní (JH 
č.  1, JH č. 19 a  č. 23 Buk), kdy v  Buku zís-
kali podporu 35,56 procent hlasů.  Ve dvou 
volebních okrscích získalo největší podpo-
ru ANO 2011 (č. 25 Matná a č. 29 Políkno), 
kdy v  Matné získali podporu 34,87 pro-
cent hlasů. V  jednom volební okrsku SNK 
ED a NK STAN (č. 28 Horní Žďár) se získá-
ním 21,44 procent hlasů, což odpovídalo 
436 získaných hlasů. Samozřejmě v  ma-
lých volebních okrscích má vliv jednoho 
voliče na procentuální změnu velký podíl, 
zatímco ve velkých volebních okrscích je-
den volič příliš výsledky procentuálně ne-
změní. Nejvíce platných hlasů uplatnili 
voliči v těchto volebních okrscích: JH č. 15 
– 15 327 hlasů, JH č. 4 – 13 428 hlasů, JH 
č. 2 – 10 846 hlasů a JH č. 16 – 10 261 hla-
sů. Nejméně platných hlasů voliči uplatnili 
v těchto volebních okrscích: č. 25 Matná – 
631 hlasů, č. 28 Horní Žďár – 2 034 hlasů, č. 
26 Dolní Radouň – 2 265 hlasů a č. 29 Po-
líkno – 2 334 hlasů. 

Karel Přibyl

 � VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily v řádném termínu volby do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec spolu s volbami 
do zastupitelstev ostatních obcí v České republice.
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 � Výpis z událostí
17. září 
Obyvatel vchodu 720/III na  sídlišti Vajgar 
opět zaúřadoval, tentokrát však vytáhl mno-
hem těžší kalibr. V minulosti zmiňovaný muž 
(38 let) s nervy na pochodu, který dlouhodo-
bě terorizuje sousedky na patře, tentokrát ne-
ustál rekonstrukci bytu, kterou provádí jedna 
z obyvatelek. Přede dveřmi uloženou tvárnici 
vyslal na její nové vchodové dveře v pořizovací 
hodnotě pětadvacet tisíc. Po zadokumentová-
ní putoval jeho výlev na stůl ke kolegům z PČR, 
kteří se již zabývají jeho předchozí aktivitou.
17. září 
Když se svítí, můžu dál. Tak si vyhodnotila 
běžné dění u jedné ze stovek rodin na sídlišti 
Vajgar paní (71 let) ze stejného sídliště. Když 
viděla světlo v  oknech oblíbené rodiny, byl 
to pro ni impuls k návštěvě. Svůj zájem o tu-
to rodinu však špičkovala tak, že i když se ne-
svítilo, čekala na  do  zaměstnání odcházející 
členy rodiny již pár hodin po půlnoci ve spo-
lečné chodbě, a  když svůj zájem posunu-
la i  k  dítkám školou povinným, zaúřadovala 

psychologie zkušených četníků. Paní domlu-
vili a  zatím se zdá, že vlídná slova dopadla 
na úrodnou půdu.
21. září 
Zkušená ostraha supermarketu Albert zaúřa-
dovala hned dvakrát, v  prvním případě od-
halila maminku z Otína s mini Legem bez pě-
ti korun za pět set. Závěr byl ten, že zaplatila 
jednou tolik a figurky neměla.
Ve druhém případě si paní (38 let) z Veselí nad 
Lužnicí na  okamžik „nakoupila“ za  3130 Kč. 
Blažený pocit ale netrval dlouho, zboží puto-
valo zpět do regálů a k ní ponaučení v podo-
bě pokutového bloku.
4. října 
Až mystickým způsobem upravil velmi 
svérázný sběratel svůj pozemek pod ryb-
níkem Pazderský v  místní části Radouňka. 
Na něj postupem času navezl různý stavební 
materiál, skříňové nástavby nákladních auto-
mobilů, a s vkusem jemu vlastním vše dopl-
nil několika kamennými artefakty s železnými 
kříži. Ještě aby se na zmiňovaném rybníku po-

čal zjevovat syn boha věčné tmy Ereba a bo-
hyně noci Nykty, převozník mrtvých do pod-
světí Charon a do nově vybudované klidové 
zóny na hrázi rybníka už nevkročí opravdu ni-
kdo… Po zadokumentování byl umělecký vý-
tvor předán k posouzení příslušnému odboru 
městského úřadu.
10. října
O tom, že obyčejná návštěva lékaře může pře-
růst v  celkem adrenalinový zážitek, se pře-
svědčil pán (69 let) z nedaleké obce. Poté, co 
v dobrém úmyslu upozornil „dámu“ (30 let) ze 
Střížovic na to, že rozviklané rošty u poliklini-
ky nepůsobí zrovna bezpečně a mohla by se ji-
mi do několika metrové hloubky propadnout, 
schytal bez upozornění pár facek a kopanců. 
Hlídka byla na místě co by dup a afektovaná 
bojovnice, kterou mezitím pán před zraky při-
hlížejících, dobře se bavících dobrodinců zpa-
cifikoval, schytala slušnou pokutu. Své chová-
ní vysvětlila tím, že když chodí po městě, lidé 
se na ní dívají a chtějí jí zabít.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR  

Řidiči pozor, svátek k  uctění Památky ze-
snulých se blíží!
Jako každoročně v  měsíci listopadu uctíme 
my žijící památku našich blízkých zesnulých. 
Na  místa posledního odpočinku nemíří jen 
čestní lidé, ale i zloději. 
Policisté z Územního odboru Jindřichův Hra-
dec každým rokem v období Dušiček zazna-
menávají nejen několik krádeží věcí z  hrobů 
nebo odložených věcí při úpravě hrobů, ale 
i z aut zaparkovaných na přilehlých parkoviš-
tích u hřbitovů. Kontroly parkovišť před hřbi-
tovy provádějí jindřichohradečtí policisté kaž- 
doročně. Není tomu jinak ani tento rok. Se 
zvýšenými hlídkami začnou ještě před víken-
dem a tyto hlídky potrvají přes sobotu i neděli, 
kdy většina lidí přijede na hrob uctít památku 
svých zesnulých.
Z  hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce i  umě-
lé květiny, sošky a  další výzdoba, vše, co lze 
snadno a  rychle zpeněžit. Mnoho lidí neumí 
policistům vůbec popsat, co jim bylo z  hro-

bu odcizeno. Lidem proto doporučujeme, aby 
si své hroby vyfotografovali, neboť v  přípa-
dě krádeže nebo poškození hrobu bude pro 
policii mnohem jednodušší zadokumento-
vat původní stav hrobu. Přesným popsáním 
odcizených věcí se tak zvýší šance na  dopa-
dení pachatele. Zloději si totiž na hřbitovech 
dost často tipují osamělé osoby, které sledují, 
a ve chvíli, kdy jdou například pro vodu nebo 
vyhodit původní výzdobu do kontejneru, se-
berou jim odloženou tašku a zmizí.
Policejní zkušenosti dokladují, že zvýšené-
ho pohybu lidí využívají i někteří zloději. Tito 
se zaměřují i  na  auta odstavená na  parkovi-
štích v okolí hřbitovů a vykrádají je. Policisté 
proto opět připomínají řidičům, aby si nene-
chávali v zaparkovaných vozidlech na parko-
vištích viditelně odložené věci a při odchodu 
od vozidla zkontrolovali uzavření oken, včet-
ně střešního, uzavření zavazadlového prosto-
ru a samozřejmě všech dveří vozidla. 
Na bezpečnost a plynulost v silničním provozu 

Prevence:
budou o „Dušičkách“ dbát ve zvýšené míře ne-
jen dopravní policisté, ale i policisté z jednotli-
vých obvodních oddělení. Dopravní policisté 
připomínají především starším občanům, kte-
ří s  vozidlem nejezdí každodenně, aby neza-
pomněli, že řidiči starší 65 let musí při silniční 
kontrole předložit doklad o zdravotní způsobi-
losti. Jak vychází ze zákona, osoba starší 65 let 
se musí podrobit pravidelné lékařské prohlíd-
ce. Ta se obnovuje po 3 letech, tj. v 68 letech 
a od 68 let každé dva roky.
Občany, kteří na hřbitově vidí, že se tam dě-
je něco podezřelého, žádáme, aby to ihned 
oznámili na policii. Čím dříve se o krádeži do-
zvíme, tím větší máme šance na dopadení zlo-
děje. 
Uhlídat všechny hřbitovy na Jindřichohradec-
ku je pro policii ve skutečnosti nemožné, proto 
si ceníme pozorných spoluobčanů, kteří si vší-
mají podezřelých osob a informace ihned vo-
lají na bezplatnou policejní linku 158! 

Hana Millerová

 � Bezpečná cesta do školy
Tisková mluvčí policie upozornila prv-
ňáčky na  úskalí, se kterými se mohou 
v běžném životě setkat.
4. října navštívila prvňáčky 6. ZŠ v J. Hradci 
tisková mluvčí policie ÚO J. Hradec por. Ha-
na Millerová. Děti seznámila s  dopravní-
mi značkami, se kterými se mohou v  běž-
ném životě setkat. Prvňáčci se dozvěděli 
o  tom, jaká úskalí je mohou čekat při ces-

tě do školy či domů. Děti byly upozorněny 
na nutnost nošení cyklistické helmy, stejně 
jako na  správné upoutání do  autosedač-
ky či podsedáku ve  vozidle. S  policistkou 
procvičili žáčci telefonní čísla tísňových li-
nek, včetně simulovaného hovoru na  kaž-
dou z nich. Důležitým tématem je chování 
dětí vůči cizím lidem. Jak se zachovat, když 
u dveří zvoní cizí člověk s tím, aby je školá-

ci nepouštěli do bytů či domků a aby s ni-
mi nikam nechodili či nesedli s cizími lidmi 
do vozidla. V závěru besedy si prvňáčci za-
soutěžili, když poznávali dopravní značky. 
Kdo dobře odpověděl, obdržel od  tiskové 
mluvčí policejní omalovánky a  rozvrh ho-
din s policejní tématikou. Všechny prvňáč-
ky z města nad Vajgarem navštíví policistka 
v jejich třídách v průběhu dalších měsíců.
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 5. října se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo vítání občánků. Přivítány byly tyto děti: Pavel Bo-
ček, Amálie Černá, Adam Grochal, Adéla Hekrlová, Žofie Kaislerová, Veronika Korbelová, Eliška Kosová, Jakub Kučera, Kristýna Mašková, Lukáš No-
sek, Aglaia Vojtíšková, Šarlota Nováková, Dalimil Vítězslav Ohnisko, Ziva Růžičková, Vojtěch Špulák a David Vopálka.

Karolína Bartošková
Foto: Jindřichohradecký deník

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 9. 2018 do 10. 10. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

František STAŠ, Ovčárna - Nová Bystřice 21. 3. 1943 12. 9. 2018
Karel PÉC, Jindřichův Hradec 20. 2. 1943 13. 9. 2018
Jarmila DUCHOŇOVÁ, Vydří 9. 4. 1926 15. 9. 2018
Jaroslav HOVORKA, Jindřichův Hradec 24. 8. 1967 16. 9. 2018
Marta BARTUŠKOVÁ, Studená 14. 5. 1924 18. 9. 2018
Zdeněk KUDLŮ, Kunžak 31. 1. 1946 19. 9. 2018
Iva TANCEROVÁ, Jindřichův Hradec 5. 5. 1947 19. 9. 2018
Miluše OUHELOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 3. 1927 20. 9. 2018
Miroslav VONKA, Jindřichův Hradec 22. 2. 1930 22. 9. 2018
Věnceslava FIŠEROVÁ, Pístina 20. 9. 1948 24. 9. 2018
Pavel MALIŠ, Jindřichův Hradec 7. 2. 1939 24. 9. 2019
Vlasta ŠEDOVÁ, Nová Včelnice 19. 9. 1934 24. 9. 2018
Helena METLIČKOVÁ, Popelín 29. 7. 1939 25. 9. 2018
Ladislav BABICKÝ, Kardašova Řečice 20. 6. 1925 25. 9. 2018

Jan JANN, Nová Bystřice 14. 11. 1934 27. 9. 2018
Jaroslava MAČÍ, Jindřichův Hradec 27. 4. 1947 27. 9. 2018
Jan ŠŤÁSTKA, Frahelž 19. 4. 1953 28. 9. 2018
Anna SENDERÁKOVÁ, Nová Včelnice 28. 5. 1943 3. 10. 2018
Helena MICHÁLKOVÁ, Jindřichův Hradec 8. 9. 1930 4. 10. 2018
Věra SCHEIBEROVÁ, Horní Pěna 18. 9. 1954 4. 10. 2018
Tomáš ROZPORKA, Kunžak 9. 5. 1941 5. 10. 2018
Marie JANOCHOVÁ, Třeboň - Holičky 1. 4. 1925 7. 10. 2018
Pavel ŠAMAL, Hospříz 30. 12. 1956 7. 10. 2018
Věra IZEROVÁ, Nová Bystřice 29. 9. 1953 7. 10. 2018
Jaroslav ADÁMEK, Pleše 10. 2. 1936 7. 10. 2018
Jaroslav VÉDL, Jindřichův Hradec 21. 8. 1928 8. 10. 2018
Jaroslava ŠIRŮČKOVÁ, Deštná 8. 7. 1936 9. 10. 2018
František DVOŘÁK, Jindřichův Hradec 30. 5. 1923 10. 10. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

str. 7

LISTOPAD 2018

www.jh.cz



8. listopadu 1918
Oslava samostatnosti českoslo-
venského státu na gymnasiu
Po  delších prázdninách sešla se 
mládež gymnasijní se sborem pro-
fesorským do nového ústavu: již ni-
koli císařského královského, nýbrž 
státního českého. Dějinný okamžik 
zasvěcen byl školní slavnosti, již li-
šila se od všech dosavadních vlas-
teneckých slavností celým svým 
rázem, upřímnou, srdečnou rados-
tí a nadšením. Slavnostní síň boha-
tě byla vyzdobena prapory barev 
zemských, tam kde visívaly obra-
zy moci a násilí, umístěn byl obraz 
předního bojovníka za  samostat-
nost naši profesora Masaryka; ko-
lem něho znaky všech zemí nové-
ho našeho státu. 
Navštivte výstavu prací malíře  
R. Laudy
v sále p. Kadlce ve prospěch stavby 
tělocvičny. Mistr věnoval Sokolu ob-
raz v ceně K 400,-, který jest na pro-
dej. Otevřeno pouze do 10. t. m.
Návrat našeho milého domácího 
pluku
uskutečnil se včera dopoledne. Pří-
jezd určen na  8. hod. ranní a  z  té 
příčiny bylo nejen nádraží, ale i ce-
lé prostranství před nádražím a uli-
ce k  němu vedoucí hustě obe-
censtvem přeplněny. Teprve k  10. 
hodině přijel první vlak, přivážejí-
cí nám naše milé vojíny a po něm 
v  přestávce as půl hodiny druhý, 
oba zelení, národními barvami 
a  příhodnými nápisy ozdobené. 
Pozornosti se těšil na  jednom va-
gonu načrtnutý obraz znázorňují-
cí návrat 75níků do Hradce nesoucí 
nápis: „Tak jsme to přeci jen vyhrá-
li“ a byl pro svou originalitu jedním 
amatérem na věčné časy zachycen. 
Co je s kinem?
Z mnoha stran byl nám dán dotaz, 
co bude s polním kinem, na které 
bylo naše obecenstvo přes 1 a půl 
roku uvyklé. Na tuto otázku může-
me odpověděti v tom smyslu, že ki-
no, které měl 101. pluk v majetku, 
převzalo družstvo pro vystavění So-
kolovny, znovu ho zřídí a v nejbliž-
ších dnech v sále na Střelnici otevře. 
Po dostavění Národního domu, bu-
de toto kino, kterému výbor druž-

2. listopadu 1918
Česko-slovenský samostatný stát 
Veliké dílo osvobozovací dokoná-
no. Padají okovy, jež svíraly národ tři 
sta let. Po  dobách nesnesitelného 
tlaku a dusivé tísně volno, tak neko-
nečně volno, radostno. Není zpup-
ného Rakouska více, Rakouska, jež 
ve své pýše chtělo rdousiti národy 
a  pokoušelo se odpírati jim právo 
a život. Na troskách jeho zdvíhá se 
slavná skupina svobodných stá-
tů, mladých, čistých, plných nadějí 
a zdravé síly. Svobodný stát česko-

slovenský není již snem, nýbrž sku-
tečností tak pravdivou, že sami ani 
nedomýšlíme se plného dosahu 
a rozsahu, žijeme v opojení, žijeme 
v oblacích… Jsme opojení radostí 
a jenom jediná myšlenka vyplňuje 
nás zcela: Čechy, Morava, Slezsko, 
Slovensko jest samostatný stát, náš 
stát, jsme volni a nemáme pánů ci-
zích… A pýcha ta roste, kypí a bur-
cuje v hlavě vůli: budeme žíti, pra-
covati, starati se o svou vlast, o svůj 
národ, o sebe! A vykonejme první 
povinnost: vzdejme dík těm, kteří 
přivedli nás do země zaslíbené: čes-
koslovenským legiím s Masarykem 
a jinými vůdci v čele. Žijícím věčná 
sláva, mrtvým vděčná paměť! Mla-
dý náš stát ať žije a vzkvétá!
Oslava československého samo-
statného státu v Jindř. Hradci
Hned když v pondělí večer rozšířily 
se první zprávy o kapitulaci Rakous-
ko-Uherska a  uznání samostat-
nosti Čech a  Jihoslavie, tvořily se 

hloučky občanstva živě o  události 
rokujícího. Ale zbyla ještě nedůvě-
ra od  nedávna. Teprvé v  noci na-
byla radostná zvěst věrohodných 
rysů: přivezeny Národní listy a zprá-
vy o  telegramu s  prvními rozka-
zy vlády české – Nár. výboru v Pra-
ze. Časně ráno druhý den již celé 
město tonulo v  moři praporů čes-
kých a  slovanských. Život na  uli-
cích rostl a stoupalo pohnutí. Pod-
le rozhodnutí Národní rady, jež jest 
představitelkou vůle občanstva jin-
dř. Hradeckého stanoven tento po-
řad oslav: v úterý nde 29. října večer 
průvod ulicemi s  lampiony a  hud-
bou, druhý den tábor lidu odpůld-
ne o  3. hodině na  Novém městě. 
Účastenství bylo ovšem obrovské, 
nadšení nepopsatelné, zpěv, hud-
ba, výkřiky slávy po  všech ulicích 
ohlašovaly slavnostně povznese-
nou náladu obecenstva. 

Snímání štítů se znaky býv. říše 
rak. uherské
Úředně pověřená zpráva o prohlá-
šení samostatného státu česko-
slovenského, která již u  večer dne 
pondělního bleskem zde se rozší-
řila, přivodila na druhý den změnu 
tvářnosti našich ulic. S  průčelí do-
mů zmizely znaky bývalé říše rak. 
uherské a  vedle nich i  nápisy ně-
mecké z firem a tabulí obchodníků, 
pokud v rychlosti se tak státi mohlo. 
Snímání znaků provedeno bylo bez 
odporu jich majitelů, nejvíce i z jich 
popudu, a provázeno bylo namno-
ze humoristickými poznámkami 
kolemjdoucích. Zejména s veselou 
náladou odstraněna návěštní tabu-
le četnického velitelství staničního 
na náměstí.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Zatímco v říjnu na stránkách Ohlasu od Nežárky chyběly informace o dění v Praze, a ještě poslednímu říjnovému 
číslu týdeníku vévodilo na titulní straně prohlášení císaře Karla s vizí nového uspořádání Rakouska jako spolkové-
ho státu, první listopadové číslo přineslo v ozdobném rámci příspěvek pod názvem Česko-slovenský samostatný 
stát. Listopadové události pak byly ve městě i v nové republice podřízeny změnám, které se dály v radostné nála-

dě. Pomalu ustoupila také epidemie španělské chřipky a se zpožděním začínal na jindřichohradeckých obecních, měšťanských i vyšších školách školní 
rok, uváděný vesměs slavností věnovanou vzniku samostatného státu.

stva dal firmu „Lidové Bio“ do zmí-
něného domu převedeno. 
22. listopadu 1918
Pobouření v městě
vyvolalo včera odpoledne objevení 
se býv. říšského poslance p. M. Sou-
kupa. V městě rozšířené zprávy, že 
štve proti českému státu, kterého 
stále ještě uznati se zdráhá, rozezli-
ly vojsko i lid to té míry, že bylo se 
obávati nejhoršího. Poslanec ute-
kl se do domu, kde má sídlo N. Ra-
da. Zástupy rostly každou vteřinou 
a bylo žádáno za vydání. Přání to-
mu z  pochopitelných příčin vyho-
věno býti nemohlo a ježto i ujiště-
ní, „že bude vyšetřování zavedeno, 
nedalo očekávati klidný odchod 
téhož, byl posl. S. za zakročení N. r. 
odveden za  vojenského doprovo-
du na  staniční velitelství a  odtud 
po  telefon. Rozmluvě s  minister-
stvem a po sepsání protokolu opět 
pod ochranou večer na nádraží, by 
v průvodu dvou důstojníků nastou-
pil cestu do  Prahy, odkud na  zpá-
teční cestě ze schůze v  Liberci 
do Hradce přibyl. 

29. listopadu 1918
Placení daní v  československém 
státě
Dle čl. II. zák. Národního výboru 
z  28. října zůstávají veškeré dosa-
vadní zákony a  nařízení prozatím 
v  platnosti. Nutno tudíž i  na  dále 
platiti daně, poplatky a  jiné dávky 
státní dle těchto zákonů splatné 
buď hotově u berních úřadů nebo 
pošt. Poukázkami, řízenými na tyto 
úřady berní, nebo dosavadními slo-
ženkami pošt. spořitelny znějícími 
na čísla účtu berních úřadů u této 
spořitelny. 
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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 � Vánoční koncert Jindřichohradeckého Big Bandu ovládne sametový hlas Jitky Zelenkové
Jindřichohradecký Big Band připravil i letos 
pro všechny milovníky dobré swingové muzi-
ky oblíbený vánoční koncert. Ten se uskuteč-
ní v pátek 7. prosince 2018 od 19.00 hodin 
v sále Kulturního domu Střelnice. Stalo se již 
tradicí, že si orchestr zve na své prestižní akce 
významné hosty. Letos přijala pozvání kapely 
stálice české populární hudby zpěvačka Jitka 
Zelenková. V programu zazní v  jejím podání 
swingové a populární skladby světových i do-
mácích autorů, dále orchestr doprovodí zpě-
vačku Kristýnu Vackovou a  zpěváka Tomáše 
Bartůška. Slavnostní atmosféru koncertu do-
plní dětské pěvecké sbory Arietta ze Základní 
umělecké školy Žirovnice, pěvecký sbor Pěnice 
ze Základní školy v Jarošovské ulici v J. Hradci 
a pěvecký sbor Nova Domus ze Základní školy 
ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci.
Uměleckým vedoucím Jindřichohradeckého 
Big Bandu je ředitel žirovnické „zušky“ Zde-
něk Zadražil, kapelníkem Miloš Hummel. Čle-
nové orchestru jsou amatérští i profesionální 

muzikanti převážně z Jindřichova Hradce, ale 
i z dalších koutů Jihočeského kraje a Vysočiny. 
Orchestr měl tu čest doprovázet mnoho zná-
mých zpěváků a zpěvaček, například Tomáše 
Savku, Jana Smigmatora nebo Dashu.

Jitka Zelenková je hudebními publicisty na-
zývána „první dámou baladických písní“ a bý-
vá častým hostem našich nejlepších big ban-
dů. Vystupovala jako host s  orchestry Karla 
Vlacha, Gustava Broma, Václava Hybše a  ta-
ké s Tanečním orchestrem Československého 
rozhlasu. Zpěvačka účinkovala po boku Karla 
Gotta ve skupině Ladislava Štaidla, kde vystu-
povala téměř čtrnáct let nejen jako vokalist-
ka, ale i  jako sólistka. V současné době Jitka 
Zelenková vystupuje se sólovým recitálem, 
kde ji doprovází František Raba na kontrabas 
a  Lev Rybalkin na  klavír, dále vystupuje ja-
ko host mnoha orchestrů, např. Orchestru 
Gustava Broma, Big Bandu Felixe Slováčka, 
skupiny Golem, Boom-band! a dalších. V po-
sledních letech je zvána jako speciální host 
do  programu Heleny Vondráčkové a  Karla 
Gotta. Aktivně a  pravidelně se účastní řady 
charitativních koncertů.

Jiří Kubát

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

ní dobrůtky s  punčem. Kreativní návštěvníci 
a děti si vyhrají v tvůrčí dílně, kde budou moci 
vyrobit přání, ozdoby, a ostatní dle představ. 
Pro každé šikovné dítko je také připravena an-
dělská nadílka a možnost nechat se namalo-
vat třeba na nezbedného čerta!
Neváhejte a přijďte si s námi užít předvánoční 
čas. Těší se na vás Fakulta managementu!
Facebook událost: 10. Vánoční trhy na FM VŠE 

 � Fakulta managementu pořádá podesáté Vánoční trhy
Přijďte si v úterý 4. prosince 2018 užít atmo-
sféru blížících se Vánoc a udělat radost sobě 
i svým blízkým. Je pro vás připravena více než 
desítka stánků, kde můžete zakoupit rukoděl-
né dárečky, vánoční ozdoby, bižuterii a mno-
ho dalšího. Zakoupením některého z produk-
tů se navíc automaticky zapojíte do  soutěže 
o  ceny. Pohodovou atmosféru podpoří živé 
hudební vystoupení a  připravené vánoč-

Nabídka prodejního místa na Vánočních tr-
zích na FM VŠE!
Máte co nabídnout a  měli byste zájem o  pro-
dejní místo? Stačí napsat na e-mail: denca.per-
nicova@seznam.cz. Prodejní místo poskytu-
jeme zadarmo, a  navíc se Vánoční trhy konají 
uvnitř budovy, tudíž jsou v příjemném prostře-
dí a v teplíčku. Tak neváhejte a ozvěte se! 

Denisa Pernicová
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5. srpna 1940 přijat do řad aktivních záloh brit-
ského Královského letectva (RAF VR). Jako stí-
hací pilot létal od října 1940 u 312. čs. perutě, 
od února 1944 pak s radaroperátorem Karlem 
Bednaříkem u 68. britské noční stíhací perutě, 
čs. letky. Po válce se vrátil do osvobozené vlas-
ti. Působil u 24. bombardovacího pluku v Plzni. 
Poté až do roku 1949 sloužil jako pilot instruk-
tor v hodnosti kapitána na Slovensku. S nástu-
pem komunistického režimu byl po únoru 1948 
vyhozen z naší armády, jako politicky nespoleh-
livý získal práci pouze v  kovošrotu ve  Stříbře. 
Změna politického režimu v Československu ho 
na více než čtyři desetiletí přinutila k opětnému 
opuštění vlasti. Pod přímou hrozbou zatčení 
StB emigroval do Německa. Usadil se ve Velké 
Británii, kde působil do  roku 1955 v  RAF, po-

sléze podnikal ve  stříbrotepectví. V  roce 1983 
odešel do důchodu a přestěhoval se do Bavor-
ska v Německu. Do rodné vlasti se trvale vrátil 
v roce 1994, kde žil u své dcery v Plzni. Byl nosi-
telem řady vysokých československých i spoje-
neckých vyznamenání. 
Na  Miroslava Štanderu mám řadu krásných 
osobních vzpomínek. Zejména ze „Setkání let-
ců v Jindřichově Hradci“, z jeho besedy pro náš 
Klub historie letectví, ze společné návštěvy přá-
tel v Žirovnici a mnoho dalších. 

 � Klub historie letectví uctil památku generála Miroslava Štandery
V pátek 5. října 2018 byla v Plzni v Božkov-
ské ulici na domě číslo 43 odhalena pamětní 
deska československému válečnému stíhači 
brigádnímu generálu ve výslužbě Miroslavu 
Štanderovi. Členové Klubu historie letectví 
Jindřichův Hradec měli tu čest být u toho pří-
tomni. Miroslav Štandera měl v Jindřichově 
Hradci rodinné vazby a řadu dobrých přátel. 
Byl zde také dlouholetým účastníkem „Set- 
kání čs. válečných a poválečných letců“. Zem- 
řel 19. února 2014 ve věku 95 let.
U  příležitosti nedožitého stého výročí narození 
byla generálu Štanderovi odhalena 2. října 2018 
pamětní deska v Dobrušce, o tři dny později pak 
na domě v Plzni, kde skonal. Miroslav Štandera, 
vždy usměvavý a velice skromný muž, byl do po-
sledních chvil i přes svůj věk neuvěřitelně vitální.

Narodil se 5. října 1918 v Praze. Své mládí pro-
žil v  Dobrušce, kde se vyučil typografem. Vo-
jenským pilotem se stal v roce 1936, v červnu 
1939 odešel před Němci ilegálně do  Polska, 
31. července se dostal s dalšími československý-
mi vojáky lodí do Francie. Po vypuknutí 2. svě-
tové války prošel pilotním výcvikem na základ-
ně v Chartres a do bojů zasáhl 6. června 1940 
v rámci jednotky GC I/6. Krátce nato byl vážně 
zraněn. Po kapitulaci Francie unikl na poslední 
chvíli 26. června 1940 do Velké Británie, kde byl 

V  sobotu 11. května 2013 uspořádal jindřicho-
hradecký Aeroklub letecký den. I když bylo po-
měrně nevlídné počasí, pozvaný generál Štande-
ra využil možnosti zalétat si za druhým „kniplem“ 
ve Zlínu Z-43. Pilotem byl tehdejší náčelník Ae-
roklubu Martin Růžička. Let natáčela Česká a Jind- 
řichohradecká televize. Nízký průlet nad travna-
tou plochou zakončil před diváky zamáváním 
křídly modrobílého Zlína, po němž následovalo 
strmé vystoupání do slunečních paprsků proni-
kajících přes protrhané dešťové mraky. 
Tři čtvrtě roku nato jsme se koncem března 
2014 vydali s  členy Klubu do  Polska na  osla-
vy 70. výročí Velkého útěku zajatých spojenec-
kých letců ze Stalagu Luft III u Saganu. Potka-
li jsme tam řadu zajímavých lidí z celé Evropy, 
mezi nimi byla vdova po  čs. válečném stíhači 
RAF, brigádním generálu Zdeňku Škavradovi. 
Během našeho rozhovoru vzpomněla příběh 
posledních chvil života svého manžela. „Zde-
něk nečekaně uviděl 11. května 2013 během sle-
dování podvečerních zpráv České televize svého 
kamaráda a bojového druha Mirka Štanderu. Ten 
nejprve seděl při rozhovoru v  letounu, kdy vzpo-
mínal na své válečné kamarády, po chvíli za letu, 
jak jejich Zlín mává divákům křídly. V tom Zdeněk 
spontánně zvedl palec nahoru na znamení spo-
kojenosti a řekl: Mirku, teď letíš za nás všechny ka-
marády!“ To byla poslední slova bývalého váleč-
ného stíhacího pilota Zdeňka Škavrady … 
Je to velká čest, že rodina Miroslava Štandery po-
zvala na slavnostní odhalení pamětní desky také 
členy našeho Klubu historie letectví Jindřichův 
Hradec. Kdo pana generála dobře znal, ten na pi-
etní akci nechyběl. Přijeli mnozí letečtí historiko-
vé, pováleční čeští vojenští i sportovní letci v če-
le s legendárním „králem MiG-21“ plukovníkem 
Františkem Hlavničkou, dostavili se i  plzeňští 
politikové, a především řada kamarádů Mirosla-
va Štandery. Za  Klub uctili památku dlouhole-
tého přítele Miroslav Homola, Zdeněk Krupička, 
Vladimír Vondrka a Vladislav Burian, dále exter-
ní spolupracovníci klubu Michal Zeman z Dob-
rušky, Jan Brašna z  Mariánských Lázní, Jaroslav 
Morochovič z Náměště nad Oslavou, Karel Foud 
z Plzně a Dušan Vávra z Čestic u Strakonic.  
Pane generále Štandero, vážený příteli, čest Vaší 
památce!

Vladislav Burian

Pietní akt 5. října 2018 během slavnostního odhalení pamětní desky generálu Miroslavu 
Štanderovi v Plzni.                                                                                                              Foto: Karel Foud

Odhalená pamětní deska věnovaná československé osobnosti válečného nebe generálu Miroslavu Štanderovi. 
Foto: Vladimír Vondrka

Generál Miroslav Štandera a Vladislav Burian 11. května 2013 na leteckém dni v Jindřichově Hradci.
Foto: Oldřich Pelčák
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CHCETE NÁS?
Bettynka
kříženka, fena, cca 6 let, kastrovaná
Bettynka je hodná, drobná fenečka. Je 
trochu nedůvěřivá, potřebuje klidný pří-
stup. Na cizí pejsky není moc zvyklá a při 
seznámení se straní, ale časem se to určitě 
napraví. V bytě je čistotná, ale uvítala by 
i přístup ven, takže ideální by pro ni byl domek se zahrádkou. Nedopo-
ručujeme ji k úplně malým dětem právě kvůli její nedůvěřivosti. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikos-
ti (cca 20 kg), který miluje procházky. 
S ostatními pejsky vychází většinou dob-
ře. Z  původního domova si nese špatné 
zkušenosti. Byl fyzicky trestán a  cizím li-
dem nevěří. Potřebuje čas, aby nového člověka přijal, poté je z něj ale 
skvělý parťák a velký mazel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho ne-
můžeme doporučit do rodiny s dětmi. Byl by ideální do domku se za-
hrádkou, dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Bez problémů zvládá i  20 km pro-
cházku. Má rád společnost lidí. S fenkami 
i pejsky vychází na procházce dobře (mu-
sí se s  nimi nejprve seznámit), ale  v  no-
vém domově by měl být jedináčkem. Doma si hlídá místo, hračky, jídlo 
a dokáže se ohradit i proti feně. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní je 
však v bytě a zvládá to skvěle. Je čistotný a neštěká. Na vodítku trochu 
tahá, ale vzhledem k jeho velikosti to není žádná tragédie. Není vhod-
ný ke slepicím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Lift
kocourek, 3 roky (nar. cca 2015), kastrovaný
Lift je hodný, velmi kontaktní a vymazle-
ný kocourek. Je zvyklý žít vevnitř s přístu-
pem ven. Doma je čistotný, bez problémů 
chodí na kočičí záchod. S ostatními kočič-
kami je nekonfliktní. Je zvyklý i na přítom-
nost psů a malých dětí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Číča
kočka, 1,5 roku (nar. 4/2017), kastrovaná
Číča je hodná, mladá kočička. Zvyklá 
na ostatní kočky, čistotná.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149  
(Jindřichův Hradec)

Kannika
kočka, 1 rok (narozena cca 9-10/2017), kastrovaná
Kannika je čistotná kočička. Je zvyklá na ostatní ko-
čičky, které má moc ráda. K cizím lidem se nehrne, 
ale za nějaký ten úplatek se přijde pomazlit. Své lidi 
má ráda, jen to není takový mazel, aby vám prose-
děla hodiny a hodiny na klíně. Chvíli se nechá drbat 
a pak jde zase lumpačit s kočkami.   
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Oslavy 15. výročí od založení orga-
nizace Otevřená OKNA, z. ú. vyvr-
cholily společným koncertem jind-
řichohradeckých pěveckých sborů 
Adama Michny, Jakoubka a Smeta-
ny s doprovodem Komorního sou-
boru JHSO. Všem moc děkujeme 
za jejich vlídnou produkci, a hlavně 
za čas, který nám věnovali. Na kon-
certě také zaznělo oficiální podě-
kování deseti lidem, kteří OKNŮM 
významně prospěli: 

Ing. Vladimíru Noskovi za podpo-
ru vzniku organizace v  roce 2013 
trvalou péči o její rozvoj, organizaci 
15 benefičních akcí s názvem „Kvě-
tinové odpoledne a  15 let práce 
ve správní radě organizace. 
P. Václavu Habartovi za podporu 
organizace při jejím založení - byl 
prvním členem čestného před-
sednictva organizace, díky proná-
jmu prostor na „Gobelínce“ umož-
nil v těchto prostorách zřídit první 
sídlo organizace, klubovnu pro Pět 
P a  scházení rodičovské skupiny. 
Za významný finanční dar, kterým 
podpořil integraci nevidomého 
chlapce do základní školy a zřízení 
půjčovny pomůcek. 
Ing. Tomáši Drnkovi za  15 let fi-
nanční a právní podpory organiza-
ce, bezpečné provedení procesem 
transformace na novou právní for-
mu, podporu benefičních aktivit 
a táborů pro děti i dospělé se zdra-
votním postižením. 
Ing.  Karlu Matouškovi za  projev 
důvěry malé organizaci a podporu 
darování domu se zahradou. Díky 
postupným opravám v  domě za-
čaly pracovat chráněné dílny, poz-
ději sociálně terapeutické dílny, 
kanceláře a chráněné bydlení pro 6 
klientů. Dnes zde funguje chráně-
né bydlení Okénko pro 12 klientů 
a organizace má v domě své sídlo. 
Ing.  Michalu Doktorovi za  pod-
poru při získání dotace na dostav-
bu dvou bezbariérových garsonier. 
Dnes v těchto bytech mají zázemí 
4 klienti se zdravotním postižením. 
Marii Málkové za  precizní eko-
nomickou práci pro organizaci 
od roku 2007. Za zvládání kreativ-
ního účetnictví, práci na  granto-
vých žádostech, péči o  legislativ-

ní správnost procesů v organizaci, 
bezchybné provádění organizace 
finančními kontrolami, zvládání 
extrémního nárůstu administrati-
vy. (Obrat financí v roce 2007 činil 
1  720  000 Kč, v  roce 2017 to bylo 
12 000 000 Kč). 
Bc.  Marii Mottlové za  dobrovol-
nickou práci pro organizaci v pro-
gramu Pět P, za vedení pěti táborů 
pro děti a  dospělé se zdravotním 
postižením. Za péči o profesionali-
zaci organizace, registraci a uvede-
ní do života dvou sociálních služeb. 
Za  start vydávání občasníku OK-
NOVINKY a propagaci chráněných 
dílen. 
Boženě Jirků a Nadaci Konta Ba-
riery za  podporu integrace nevi-
domého chlapce formou význam-
ného finančního daru na  koupi 
počítače s  Braillským řádkem, fi-
nanční podporu budování rampy 
pro vozíčkáře, vybavení chráně-
ných bytů, za velkorysý dar organi-
zaci - osmimístný automobil Ford 
Tourneo. 
Ing. Petře Blábolilové za podporu 
provozu Prodejní galerie Okénko, 
prožitkových a sportovních táborů 
Oken. Za napomáhání zařazení uži-
vatelů Chráněného bydlení Okén-
ko do  běžného života komunity 
formou realizace „Akce Zbrojnoš“. 
Za finanční podporu zaměstnávání 
nevidomého hudebníka, který pů-
sobí v Domově seniorů a v Prodej-
ní galerii Okénko. Za činnost, která 
pozitivně ovlivňuje osudy mnoha 
lidí se zdravotním postižením. 
Mgr.  Jaroslavě Sedlákové, PhD. 
za realizaci programu „Pět P“ v Jindři-
chově Hradci, za získání a řízení gran-
tů „Světlo pro Okna“ (2006), „Zdravé 
finance pro Okna“ (2006-7), „Šance 
pro každého“ (2009), „Procesní ma-
nagement do  Otevřených OKEN 
(2016-2018). Za 15 let práce ve správ-
ní radě organizace a  všestrannou 
podporu jejího rozvoje. 
Na závěr předsedkyně správní rady 
Mgr.  Jaroslava Sedláková poděko-
vala všem členům rodiny Blažkovy 
za jejich dobrovolnickou i profesio-
nální práci pro OKNA. A já chci po-
děkovat všem návštěvníkům a dár-
cům. Na  dobrovolném vstupném 
bylo vybráno 31  331 Kč, sponzor-
skými dary akci podpořili manželé 
Kukačkovi, Sparkasse a rodina Hla-
vičkova. Výtěžek koncertu zdvoj-
násobí Nadace Divoké husy a bude 
využit na pořízení nábytku a úhra-
du truhlářských prací v rozšiřující se 
organizaci. Děkujeme vám všem, 
kteří nám jakkoli prospíváte!   

Drahomíra Blažková

 � Slavili jsme a děkovali…
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V LISTOPADU 2018

Planety Merkur a Jupiter jsou nepozorovatelné, Venuše se od poloviny měsíce začne objevovat ráno nad jihovýchodem. Mars uvidíme 
v první polovině noci, Saturn lze najít ještě zvečera nízko nad jihozápadem. Uran bude pozorovatelný kromě rána téměř po celou noc 
a Neptun v první polovině noci. 
Prohlídka Měsíce je velmi zajímavá hlavně okolo první čtvrti. V tu dobu Slunce osvětluje Měsíc zprava, tedy je vidět pravou polovinu přivrá-
cené strany. Výškově rozdílné útvary, jako jsou krátery, moře a další, vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz Měsíce v dalekohledu je tak lépe 
vidět prostorově a je velmi působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také zbytek oblo-
hy je přesvětlený a objekty, jindy dobře pozorovatelné, v měsíčním světle vymizí. Měsíc projde 7. 11. novem, 15. 11. první čtvrtí, 23. 11. 
úplňkem, 30. 11. nastane poslední čtvrť. 14. 11. je Měsíc v odzemí (404 379 km) a 30. 11. v přízemí (366 595 km). 
I na Slunci, pokud přeje počasí, můžeme pozorovat mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chladnější slu-
neční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance.
Podzimní obloha, stejně jako v jiných ročních obdobích, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, například množství mlhovin a hvězdokup, 
planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd.

• 2. 11. v 5.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,6° jižně)
• 6. 11. v 8.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 8,3° severně)
• 6. 11.v 16.00 hodin – Merkur v největší východní elongaci  

(23° od Slunce)
• 11. 11.v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem  

(Měsíc 0,6° severně)
• 12. 11. - maximum meteorického roje Severních Taurid (ZHR 8)
• 16. 11.v 6.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 1,5° severně)
• 16. 11. ve 12.00 hodin - Venuše v kvazikonjunkci s α Vir (Spica 1,3° ji-

hozápadně; planeta pozorovatelná ráno, Venuše v nejmenší úhlové vzdá-
lenosti 1,2° od Spiky 14. 11. ve 21 h pod naším obzorem)

• 17. 11. ve 23.00 hodin - planetka (3) Juno v opozici se Sluncem
• 18. 11. v 0.00 hodin - maximum meteorického roje Leonid (ZHR 15)
• 22. 11. v 10.01 hodin - Slunce vstupuje do znamení Střelce
• 23. 11. ve 22.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 1,1° jižně)
• 26. 11. v 8.00 hodin - Jupiter v konjunkci se Sluncem
• 27. 11. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,6° severně)
• 27. 11. v 10.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy na: www.ddmjh.cz v sekci „Hvězdárna“. Vstupné: (není-li uvedeno jinak) 40 Kč, děti 20 Kč  
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: ve všední den - 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 případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako ná-
hradní program nabízíme prohlídku dalekohledů a  optiky, projekci pořadů s  astronomickou té-
matikou s ústním komentářem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS 
vstup volný, členové kroužků DDM mají rovněž vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat 
na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; www.ddmjh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; tel. č.: 725 763 207 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v listopadu 2018:

čtvrtek a pátek večer: 
20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v listopadu 2018 na Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:

 � Koncert orchestru potěšil i pomohl
Zářijový benefiční koncert v  Rytířském sále Státního hradu a  zámku 
Jindřichův Hradec pořádala Společnost přátel ZUŠ V. Nováka Jindři-
chův Hradec ve spolupráci s Mezinárodním orchestrem Jindřichův Hra-
dec – Gmünd, a to na pomoc dětem i dospělým s vážným onemocně-
ním EB – u nás nazývaným „Nemoc motýlích křídel“, kteří jsou zaštítěni 
charitativní organizací DEBRA ČR, z.ú. Celkový výtěžek koncertu činil 
11 594 Kč. Organizátoři koncertu děkují všem návštěvníkům za finanční 
podporu, spolupráci i skvělou atmosféru.

Jana Vojáčková

 �Na židovském hřbitově bude k vidění unikátní kočár
Spolek ZIKARON, z.s. zve všechny zájemce v neděli 18. listopadu 2018 k návštěvě židovského hřbitova v Jindřichově Hradci. Zájemci si mohou mi-
mo jiné prohlédnout unikátní pohřební kočár, který byl zrestaurován a nyní se nachází v obřadní síni hřbitova. Začátek prohlídky je v 15.00 hodin 
před židovským hřbitovem, který je možné rovněž navštívit.

Sabina Langerová
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncerty
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
komedii Ivy Janžurové „VELETOČ“ dne 1. lis-
topadu 2018 od 19.00 hodin do divadelní-
ho sálu. Divadlo Kalich. Divadelní předplat-
né skupiny A. Místo plánovaného představení 
„Báječná neděle v parku Creve Coeur“.
V  režii Ivy Janžurové hrají: Eva Holubová, Iva 
Janžurová, Marian Roden, Sabina Remundová 
a Aleš Bílík / Přemysl Pálek.
Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idy-
lickými sourozenci. Jejich rozdílné povahy tu-
to pospolitost a  vzájemný respekt utužily už 
od  dětství. Boženka, jako bojovný kapitán, 
uvykla si udílet rozkazy a  všemu nejlépe ro-
zumět, Arnošt vždy stál na  pozici poslušné-

ho a manipulovaného vojáčka. Boženka před 
léty Arnošta oženila s  Helgou, po  pečlivém 
několikaletém výběru a  dobře volené pro-
pagandě. Helga byla bohatá, s  činžovní vi-

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Christiana Giudicelli „PREMIÉRA 
MLÁDÍ“ dne 13. listopadu 2018 od  19.00 
hodin do  divadelního sálu. Divadlo Roko-
ko. Divadelní předplatné skupiny B.
V režii Janky Ryšánek Schmiedtové hrají: Jitka 
Smutná a Dana Syslová.
„Stáří neexistuje!“ je hlavním poselstvím ko-
medie. Postavy, kultivovaná Renáta a bezpro-

lou, s klenoty a s drahocennými obrazy, ale to 
všechno jí spadlo do klína jako dědictví, tak-
že není zocelena zkušenostmi rvát se o uspo-
kojivou existenci. Naopak, bezstarostnost ji 
svedla ke svazku s Arnoštem, který rychle vy-
ústil v stereotypně nudné soužití pod denno-
denním velením Boženky. Je to ve skutečnosti 
manželská trojka. 
Ale začíná komedie a (zřejmě následkem ne-
čekaných zvratů v pohybu těles sluneční sou-
stavy) se stereotyp bude měnit! Nečekaným 
veletočem se tahle partička octne pohroma-
dě, propletená a zamotaná vzájemně nesluči-
telnými osobními snahami. Advokátní porad-
ce a psychiatr jsou stále na telefonu!

Kulturní dům Střelnice vás zve na  koncert 
komorního souboru „RICCIO QUARTETTO“ 
dne 6. listopadu 2018 od  19.00 hodin 
do kaple sv. Maří Magdaleny.
Účinkují: Radka Ondráčková - hoboj, Alina 
Hlavatá - housle, Martin Forman - violu a Mar-
tin Ondráček - violoncello.
Komorní soubor Riccio Quartetto vznikl v ro-
ce 2013 z  hráčů Karlovarského symfonické-
ho orchestru. Ve  svém repertoáru nabízí jak 
skladby zkomponované přímo pro hobojo-
vý kvartet (W. A. Mozart, J. Fiala, M. Arnold,  
B. Britten), tak vlastní úpravy známých melo-
dií, tanců různých národů, ragtimů a filmové 
hudby. Během koncertu uslyšíte několik skla-
deb od klasicismu po současnost.
Radka Ondráčková (*1983) zahájila své hu-
dební vzdělání v ZUŠ Český Brod hrou na zob-
cové flétny. Později se začala věnovat hře 
na  hoboj na  Pražské konzervatoři, ve  studiu 
pokračovala na  Janáčkově akademii múzic-

kých umění v  Brně, kde absolvovala magist-
erské studium v  červnu 2014. Od  roku 2009 
působí jako hobojistka v Karlovarském symfo-
nickém orchestru. 
Alina Hlavatá (*1989) se narodila v Jindřicho-
vě Hradci, kde se v šesti letech začala věnovat 
houslové hře na ZUŠ Vítězslava Nováka. V roce 
2010 zakončila šestileté studium absolutori-
em. V roce 2013 nastoupila studium na Janáč-

kově akademii múzických umění v  Brně (ba-
kalářské studium). Od  roku 2011 je členkou 
Karlovarského symfonického orchestru. 
Martin Forman (*1985) vyrůstal v Chomuto-
vě, kde se od šesti let v místní ZUŠ věnoval hře 
na  housle. Po  úspěšných přijímacích zkouš-
kách na Teplickou konzervatoř začal studovat 
hru na violu a v roce 2002 přestoupil na Plzeň-
skou konzervatoř. Nyní žije v Praze a zaměřu-
je se na interpretaci a nahrávání filmové hud-
by s různými orchestry. Filmovou hudbu také 
aranžuje pro Riccio Quartetto. 
Martin Ondráček (*1984) se narodil v  Cho-
mutově. Studoval na  Pražské konzervato-
ři, kde úspěšně odmaturoval a  později školu 
zakončil absolutoriem. Ve  studiu pokračoval 
na  JAMU v  Brně. Od  roku 2012 působí ja-
ko koncertní mistr violoncell v  Karlovarském 
symfonickém orchestru. 
Program: W. A. Mozart, Jean Sibelius, E. J. Moe- 
ran, Malcom Arnold

Kulturní dům Střelnice vás zve na  jazzový 
narozeninový koncert „30 LET NAROZENI-
NOVÝ BÁL - OLD STEAMBOAT JAZZ BAND“ 
dne 10. listopadu 2018 od  19.00 hodin 
do společenského sálu.
Složení kapely: Lumír Rataj – trubka, zpěv, 
Lucka Zemanová – zpěv, David Štrobl – kla-
rinet, saxofon, zpěv, Jindřich Melichar- trom-
bon, zpěv, Zdeněk Uher – banjo, kytara, Petr 
Pospíchal – tuba, baskytara, Václav Švec – bicí, 
Josef Filip – piáno. 
Old Steamboat je veselá jazzová kapela z jižních 
Čech. Působí již 30 let a za tu dobu si vybudova-

la bohatý repertoár zahrnující jak české, tak i za-
hraniční jazzové evergreeny. Pravidelně koncer-
tuje na firemních akcích nebo plesech. 

Kapela Old Steamboat vznikla na podzim ro-
ku 1987. Poprvé se na veřejnosti toto sdruže-
ní jazzem nadšených muzikantů představilo  
29. dubna 1988. Od té doby kapela nikdy ne-
přestala hrát. K  našim největším úspěchům 
patří založení tradice jindřichohradeckého 
Charlestonu, účast na  celosvětové výstavě 
EXPO 2000 v  Hannoveru a  dvojnásobné vy-
stoupení na české ambasádě v Londýně. Ka-
pela vystupuje při různých společenských pří-
ležitostech, včetně samostatných koncertů. 
Od roku 2003 skupina koncertuje pravidelně 
v lázních Aurora v Třeboni.

střední Simona, se rozhodnou vzbouřit proti 
konvencím a užít si na „stará kolena“ ještě ně-
jakou legraci. Inscenace o touze žít a zažít. Tato 
francouzská komedie byla původně napsána 
pro Annie Girardotovou a  navazuje na  tema-
tickou linku vyrovnávání se se stářím a revol-
tou vůči stereotypům se stářím spojeným.

Ivana Bačáková
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 � Při tradičním rozsvícení vánočního stromu zazpívá Andrea Kalivodová
(pokračování ze str. 1)

Andrea Kalivodová se také věnuje písňové 
tvorbě, v  současné době vystupuje v  pořa-
du „Alma Mahler, její život a písně“ společně 
s klavíristkou Kristinou Kasíkovou a herečkou 
Valérií Zawadskou. Andrea Kalivodová zaví-
tala i  do  světa operety. V  Hudebním divadle 
v Karlíně hostuje v nejslavnější operetě Oska-
ra Nedbala, Polské krvi, v  roli operní subrety 
Wandy. V rámci své koncertní činnosti absol-
vuje Andrea Kalivodová vystoupení po  celé 
Evropě, Americe, Japonsku a dalších zemích. 
Andrea Kalivodová je častým hostem médií, 
vystupuje v televizi, v rozhlase a tyto své ak-
tivity vždy spojuje s  šířením dobrého jména 
a  popularizace opery. Rovněž se intenzivně 
zapojuje do charitativních projektů, k nejvýz- 
namnějším patří její podpora IKEMU – paci-
entů s  plicní arteriální hypertenzí a  sdružení 
CEREBRUM, které pomáhá lidem po  poraně-
ní mozku.
Akci pořádá Kulturní dům Střelnice ve spolu-
práci se společností Služby města Jindřichův 
Hradec.

Jiří Kubát

 � Speciální komentované prohlídky připravil pro veřejnost jindřichohradecký zámek
Rozsáhlá výstava instalovaná v celém horním 
podlaží Adamova stavení, připomínající vel-
kým množstvím unikátních exponátů di-
plomatickou, vyslaneckou i  sběratelskou 
činnost členů rodiny Černínů, bude pro ve-
řejnost otevřena do konce listopadu. Výstavu, 
zajímavé souvislosti vystavovaných exponátů 
i  barvité životní osudy jejich majitelů je mož-
né lépe poznat také díky doprovodnému pro-
gramu výstavy. V měsíci listopadu se uskuteční 
ještě čtyři komentované prohlídky s  kurátory 
výstavy, a to o sobotách 3., 10. a 24. listopa-
du. Čtvrté a poslední komentované prohlídce 
bude předcházet přednáška hlavní kurátor-
ky výstavy Mgr. Mileny Hajné, Ph.D., „Dokona-
lý diplomat v ikonografii a literatuře 17. stole-
tí“. Pamatujeme také na  dětské návštěvníky. 
Na  sobotu 24. listopadu ve  14.20 hodin je 
naplánována prohlídka s lektorkou Šárkou Ko-
sovou, která bude zajímavá nejen pro děti, ale 
i pro jejich dospělý doprovod. Na komentova-

né prohlídky přijímáme rezervace buďto pro-
střednictvím e-mailu: jindrichuvhradec@npu.
cz nebo tel. č.: 384 321 279. Veškeré a úplné in-

formace o  doprovodném programu uvádíme 
na našich webových stránkách.

Tomáš Krajník
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 � Svatomartinské hodování bude letos trvat dva dny
V sobotu 10. a v neděli 11. listopadu, vždy 
od 11.00 až do 22.00 hodin se na náměstí 
Míru poprvé uskuteční takto rozsáhlá spole-
čenská, kulturní a  gastronomická víkendová 
akce. K již čtvrtému ročníku Svatomartinských 
slavností, které v  letošním roce příhodně vy-
cházejí na  neděli, připojili pořadatelé kuli-
nářskou sobotu plnou pochoutek z místních 
grilů a udíren i dalších vybraných jídel a nápo-
jů z  jindřichohradeckých restaurací. Zlatým 
hřebem pak bude nabídka rybích specialit 
z  pokladů jihočeských rybníků, „vyčarova-
ných“ před očima účastníků známým kuchař-
ským mistrem Petrem Stupkou.
V  neděli slavnosti vyvrcholí tradičním Svato-
martinským hodováním – prezentací a ochut-

návkou prvních letošních mladých vín ze špič-
kových moravských vinařství, kterým požehná 
nový opat zwettelského kláštera spolu s farním 
vikářem Jozefem Gumenickým. Také v  tento 
den bude příležitost ochutnat gastronomické 
speciality z místních restaurací.
Pro oba dva dny je připraven bohatý hudeb-
ní program; kromě dlouhorukého harmoni-
káře Ondry Váchy, který bude neúnavně hrát 
a zpívat, zahraje v sobotních odpoledních ho-
dinách kapela Ukrutanka a  její hosté a  Pavel 
Blažek band. V neděli, kdy přivítáme i svatého 
Martina na bílém koni s jeho družinou, potěší 
účastníky cimbálová muzika Notečka z Char-
vátské Nové Vsi.
Nezalekneme se ani toho, když nám nebu-

de listopadové počasí nakloněno, protože 
máme zajištěny dva velkokapacitní vytápě-
né stany.
V neděli si také připomeneme historický akt 
stého výročí podepsání příměří ukončení prv-
ní světové války 11. 11. 1918 v 11.00 hodin 
(Den veteránů). Na náměstí Míru bude připra-
vena i ukázka hasičské techniky. 
Akci, na které přivítáme také hosty z partner-
ského města Zwettlu, pořádá Civis novus, z.s. 
a  Jindřichohradecká kulturní společnost z.s. 
s finanční podporou města Jindřichův Hradec 
a Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův 
Hradec. Vstup bude po oba dny zdarma.

Jiří Langer
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 � Závěr roku bude ve městě nad Vajgarem patřit betlémům a Tomáši Krýzovi
Letošní rok probíhá v  jindřichohradeckém 
muzeu ve  znamení stého výročí od  úmrtí 
geniálního betlémáře Tomáše Krýzy (1838–
1918). Odkaz tvůrce největšího lidového me-
chanického betlému na světě už připomněla 
řada akcí a další významné výstavy, konferen-
ce a  setkání plánuje Muzeum Jindřichohra-
decka na listopad a prosinec.  
Mezi prvními se uskuteční dvě velké výstavy 
betlémů. První výstava Jihočeské betlémy, 
která bude zahájena ve  čtvrtek 15. listopa-
du ve Výstavní síni muzea na Balbínově ná-
městí v  16.00 hodin, představí výběr z  bo-
haté kolekce historických i  současných děl 
jihočeských tvůrců ze sbírky Muzea Jindřicho-
hradecka, která je největší sbírkou svého dru-
hu na světě. Potrvá do 6. ledna 2019.

Druhá výstava proběhne v  kostele sv. Jana 
Křtitele od 24. listopadu do 6. ledna a bu-
de to již pátý ročník prestižní mezinárod-
ní soutěžní výstavy betlémů „Nožík Tomáše 
Krýzy“. Předcházející čtyři ročníky, které se 
uskutečnily v letech 1998, 2003, 2008 a 2013, 
byly obeslány velkým počtem soutěžních pra-
cí z  domova i  zahraničí, takže bylo jasné, že 
ani pátý ročník nebude výjimkou. V letošním 
roce se na výstavu přihlásilo více jak padesát 

autorů z celé České republiky, Slovenska a Itá-
lie, kteří představí  téměř sedmdesátku bet-
lémů nejenom ze dřeva, ale také z  řady dal-
ších tradičních i  méně obvyklých materiálů. 
Na slavnostní vernisáži výstavy, která se usku-
teční v sobotu 24. listopadu ve 14.00 hodin, 
obdrží vítězové soutěže z  rukou prezidentky 
celostátního sdružení betlemářů ČSPB Silvie 
Duškové, stejně jako v předešlých letech, sym-
bolický zlatý, stříbrný a bronzový „Nožík Tomá-
še Krýzy“, který je uměleckou replikou skuteč-
ného řezbářského nože Tomáše Krýzy, tvůrce 
největšího lidového mechanického betlému 
na světě. 
Mezinárodní soutěž betlemářů doprovodí 
ještě třetí ročník mezinárodní odborné kon-
ference Betlémy stále živé, která se koná 
v  konferenčním sále Muzea Jindřichohra-
decka od 29. do 30. listopadu 2018. Konfe-
renci pořádá muzeum ve spolupráci s Českým 
sdružením přátel betlémů za finanční podpo-
ry Ministerstva kultury České republiky a pod 
záštitou Světové federace betlemářů UN-FOE- 
PRAE se sídlem v  Římě. Mezinárodní konfe-
rence je pořádána u příležitosti 180. výročí na-
rození a  100. výročí úmrtí Tomáše Krýzy, au-
tora největšího lidového betlému na  světě, 
a navazuje na dvě úspěšné mezinárodní kon-
ference Betlémy stále živé I, II, které se konaly 
v letech 1996 a 2013. 
Cílem letošního setkání je komplexně sledovat 
problematiku českého i světového betlemář-
ství ve všech jeho aspektech a představit nové 
poznatky bádání v historii betlémů. Přednáš-
ky od odborníků z Itálie, Holandska a celé Čes-
ké republiky se budou zabývat především výz- 
namnými historickými i  současnými betlémy 
a  jejich tvůrci, specifiky tradičních betlemář-
ských oblastí, problematikou restaurování 

betlémů, sběratelstvím betlémů, prezentací 
betlémů na krátkodobých výstavách i ve stá-
lých expozicích, zajímavými publikacemi 
o  betlemářství, významnými aktivitami pod-
porující myšlenku betlemářství a  také čin-
ností betlemářských regionálních sdružení. 
Poslechnout přednášky si mohou nejenom 
přihlášení odborníci, ale i  všichni zájemci 
o betlemářskou problematiku.

Na  akce naváže 1. a  2. prosince už třetí roč-
ník festivalu betlémů Jindřichohradecké JINo-
HRÁtky, který zájemcům nabídne ukázky prá-
ce betlemářů, řezbářský workshop či dílny pro 
děti. Festival poprvé zahájí spouštění kozy z vě-
že. Stejně tak ji před 150 lety spouštěl z městské 
věže strýc Tomáše Krýzy, který byl na věži hlás-
ným. A právě u strýce na věži spatřil malý Tomáš 
poprvé jesličky a rozhodl se, že až bude velký, 
vytvoří betlém mnohem větší a  velkolepější. 
Chybět nebudou ani už tradiční sochy andělů 
ve  veřejném prostoru. Tentokrát jejich návrhy 
vytvořil sochař Michal Trpák a budou se vznášet 
nad Panskou ulicí až do Tří králů.

Alexandra Zvonařová a Marie Hazuková
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 �Dům gobelínů otevírá své dveře návštěvníkům ještě několik týdnů
Milí návštěvníci, srdečně vás zveme do  Do-
mu gobelínů, který má otevřeno ještě do  po-
loviny prosince. Všem návštěvníkům nabízíme 
komentované prohlídky s  průvodcem. Uvidí-
te při nich paní restaurátorku při práci, dozvíte 
se mnoho informací o vzniku tapiserií, o osob-
nosti textilní výtvarnice Marie Teinitzerové, o je-
jím pokračovateli, textilním výtvarníkovi Josefu 
Müllerovi. Tkaní si zde můžete sami vyzkoušet.
Zároveň zde probíhá výstava věnovaná osob-
nosti, jež je svázána s  textilními uměleckými 
dílnami v Jindřichově Hradci, výstava s názvem 
„Jaroslava Pešicová/Tapiserie“. Jaroslava Peši-
cová začala spolupracovat s jindřichohradecký-
mi dílnami v roce 1974, v 80. letech si zde necha-
la utkat několik velkoplošných tapiserií, z nichž 
několik vám na výstavě představujeme. K výsta-
vě byl vydán katalog, kromě toho nabízíme i vý-
pravnou monografii Jaroslavy Pešicové. Na výs- 
tavě můžete zhlédnout dokumentární film Pav-
ly Slancové Týden Jaroslavy Pešicové, ve  filmu 
vám umělkyně nechá nahlédnout do svého ate-
liéru, poodhalí vám prameny inspirace, podělí 
se s vámi o své myšlenky a názory.
Zájemci se stále ještě mohou přihlásit na kurz 
PALIČKOVÁNÍ, který se koná po  dvě neděle 
za sebou 4. a 11. listopadu 2018.  1. – 2. pro-
since 2018 proběhnou v Domě gobelínů dílny 
pro děti v  rámci festivalu JINoHRÁtky a  také 
jedna z  našich největších kulturních akcí Ad-

vent v Domě gobelínů. Kulturní program Do-
mu gobelínů je podporován z grantového pro-
gramu Jihočeského kraje.
K zakoupení na pokladně muzea je krásná pub-
likace Jindřichohradecko z nebe. Kniha před-
stavuje město Jindřichův Hradec a jeho nejbližší 
okolí z ptačí perspektivy. Jedná se o první kni-
hu tohoto druhu o  našem městě. Je krásným 
dárkem pro vaše blízké (nejen letce) pod vá-

nočním stromečkem. Stejně tak by mohla být 
pěkným dárkem pro vaše blízké kniha PhDr. Ja-
romíra Procházky o  dlouholetém výtvarníkovi 
jindřichohradeckých gobelínových dílen Josefu 
Müllerovi. Dům gobelínů je v tomto roce ote-
vřen do 9. prosince 2018, denně mimo pondě-
lí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Rita Škodová
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 � Pekelně zábavné odpoledne se bude konat již o prvním prosincovém víkendu
S několikadenním předstihem zavítá do Jind- 
řichova Hradce Mikuláš se svojí andělskou 
i  čertovskou družinou. V  sobotu 1. pro-
since bude na  náměstí Míru probíhat ak-
ce s  názvem Pekelně zábavné odpoledne. 
Od  14.00 do  16.00 hodin bude především 
pro nejmenší návštěvníky připravena show 
s  animátorskými tanečky, při které bu-
de po celou dobu přítomen maskot Perníč-
ka v životní velikosti, tedy postavička z ob-
líbeného animovaného filmu Shrek. Zhruba 
v  16.30 hodin se na  náměstí dostaví Miku-
láš s anděly a čerty a samozřejmě i s nadíl-
kou, a setrvají zde asi hodinu. V rámci připra-
veného programu se návštěvníci mohou těšit 
na hrátky s čerty či čertovský čaj z kotlíku. Mo-
derátorem akce bude Michal Arnošt. O občer-
stvení nebude nouze, protože o  prvním ad-
ventním víkendu už by na  náměstí měly být 
otevřeny oblíbené chaloupky. Všichni jste sr-
dečně zváni!

Jana Říhová

 �Nova Domus si zazpívá s Josefem Vágnerem při Vánočním koncertě
Přijďte načerpat sváteční atmosféru a pozitiv-
ní energii na koncert populárního zpěváka Jo-
sefa Vágnera ve spolupráci s dětským pěvec-
kým sborem Nova Domus a  Novadomáček. 
Po loňském úspěšném vánočním turné Josef 
Vágner přichází s  další sérií koncertů, jejichž 
zastávkou je pro letošní rok i Jindřichův Hra-
dec. V sobotu 8. prosince 2018 od 19.00 ho-
din zazní ve společenském sále Kulturního 
domu Střelnice sváteční melodie, autorská 
hudba, světové hity a  nebudou chybět ani 
vánoční koledy. Ideální možnost nastartovat 
ty pravé české Vánoce a nabýt se sváteční at-
mosférou. 
Josef Vágner je držitelem ocenění Objev ro-
ku v  Českém Slavíkovi. Mimo svou sólovou 
kariéru účinkuje v předních českých muziká-
lech, jako jsou Kleopatra, Dracula, Angelika, 
Tři Mušketýři či Mýdlový Princ. Proslavil se hity 
Mně sílu dáš, Nezapírám nebo Rozpustilá hol-
ka. S Lucií Vondráčkovou nazpíval titulní me-
lodii k filmové trilogii Babovřesky.

Kateřina Nýčová

 �Muzeum fotografie a MOM zve veřejnost na otevření expozice o jezuitech 
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií zve veřejnost v  pátek 23. listopadu 
2018 v 17.00 hodin na otevření nové expo-
zice „Jezuitská kolej a  jezuité v  Jindřicho-
vě Hradci“. Tato v pořadí druhá dlouhodobá 
výstavní prezentace – po expozici „Moci mé-
dií“, jež vznikla za přispění Národního technic-
kého muzea – pojednává o historii místní ko-
leje, nynějšího sídla muzea. Zaměřuje se též 
na unikátní malířskou výzdobu objektu, včet-

ně odkrývání a restaurování vzácných maleb, 
a  na  významné osobnosti, působící ve  zdej-
ším bývalém jezuitském gymnáziu. Pat- 
řil k  nim i  Bohuslav Balbín, zakladatel české 
historiografie, Adam Michna z Otradovic, jind- 
řichohradecký rodák, skladatel a  básník, To-
máš Pešina z  Čechorodu, dějepisec a  spiso-
vatel, Jiří Josef Camel, botanik a  lékárník, je-
hož jméno nese rostlina kamélie, nebo Florián 
Paucke, německý misionář, autor obsáhlého 

ilustrovaného spisu o Paraguayi a  jejích oby-
vatelích, který v originálu uchovává rakouský 
klášter Zwettl. 
Expozici tvoří rovněž tematický dokumentární 
film, jehož premiéra proběhne o vernisáži; té 
se zúčastní také opat spolupracujícího klášte-
ra Zwettl Johannes Maria Szypulski a zástupci 
odborné a umělecké veřejnosti, kteří se podí-
leli na tvorbě expozice a filmu. 

Eva Florová
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 � Inspirace z České inspirace 

CHEB
23. 11. 2018
Lubomír Stiburek/Kyanotypie
Klub Galerie fotografie. Přednáška o  historic-
ké fotografické technologii s  projekcí. Rezer-
vace vstupenek na galerie4@galerie4.cz, tel. č. 
354 422 838, út-ne 10.00-17.00 hodin do 21. 11.
HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. 2018
Martin na bílém koni
Velké náměstí. Bílý kůň doveze v 15.00 hodin 
Martina opět pod Bílou věž. Již od 14.00 ho-
din budou ve stáncích k prodeji i ochutnávce 
svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno 
a  mnoho dalších tradičních lahůdek. Pohled 
z Bílé věže bude možný od dvou do osmi ho-
din za poloviční vstupné (poslední prohlídka 
se uskuteční v 19.00 hodin).
KUTNÁ HORA
11. 11. 2018
Svatomartinské hody 
Svatomartinské hody v GASK slibují husí spe-
ciality, koláče a  další tradiční pokrmy z  míst-
ních restaurací. Nebudou chybět ani svato-
martinská vína a doprovodný program včetně 
živé muziky.
LITOMYŠL
10. 11. 2018 - 28. 2. 2019
Já jsem... Zdeněk Nejedlý
Výstava v  Domě U  Rytířů. Rozporuplná po-
stava litomyšlského rodáka, českého histori-
ka, muzikologa a ministra komunistické vlády 
Zdeňka Nejedlého (1878–1962) budí i  dnes 
vášnivé diskuze o jeho názorech, činech i vli-
vu na českou kulturu.
POLIČKA
Do 31. 12. 2018
Martinů obrázky kreslící
Centrum Bohuslava Martinů v  Poličce. Ori-
ginální výstava více než 230 kreseb od  slav-
ného skladatele. Jde na  první pohled sice 
o  naivní a  neumělé obrázky, které však hýří 
vtipem a dokládají Martinů výborný pozoro-
vací talent a schopnost zachytit a s humorem 
zhmotnit to, co by slovy nevyjádřil.
TELČ
22. 11. 2018 - 6. 1. 2019 
Lidová malírna o Vánocích
Výstava k 110. výročí založení Lidové malírny 
v Telči v Městské galerii Hasičský dům. Verni-
sáž výstavy ve čtvrtek 22. 11. v 16.00 hodin.
TŘEBOŇ
Do 11. 11. 2018
Festival Pohádková Třeboň
Pohádky pro malé i velké v Loutkovém diva-
dle a Divadle J. K. Tyla. 

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

listopad 2018 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ LISTOPADOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
BOHEMIAN RHAPSODY
(BOHEMIAN RHAPSODY)
Životopisný, Drama, Hudební / V. Británie, USA / 
CinemArt
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzi-
ka, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hu-
dební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu 
Freddieho Mercuryho 
od  založení skupiny 
Queen až po památný 
koncert Live Aid v  ro-
ce 1985. Film Bohemi-
an Rhapsody je osla-
vou rockové skupiny 
Queen, jejich hudby, 
a  především Freddie-
ho Mercuryho, který 
svou tvorbou i  živo-
tem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, dí-
ky čemuž se stal jedním z  nejvýraznějších umělců 
na  světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekon-
venční skupiny prostřednictvím jejich revolučního 
zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, 
We Are the Champions nebo právě Bohemian Rhap-
sody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokra-
čuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapome-
nutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live 
Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtu-
ťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show 
v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohrom-
nou inspirací pro celý svět. Brian May, kytarista sku-
piny Queen, s filmaři úzce spolupracoval a jejich prá-
ci hodnotí slovy: „Film Bohemian Rhapsody vypráví 
o rodinách a vztazích, o nadějích a touhách, o smut-
ku a zklamáních, ale hlavně o vítězstvích a naplnění 
snů. A to způsobem, který se dotkne každého. Ne-
byla to snadná cesta, ale všechny nejdůležitější cesty 
jsou takové! Rami, Lucy a kluci dali dohromady mo-
numentální show, mnohem lepší, než je originál!“
Hrají: Rami Malek, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben 
Hardy, Allen Leech Režie: Bryan Singer
Hrajeme: 10. a 11. 11.  od 20:00 ve 2D

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
(FANTASTIC BEASTS: 
THE CRIMES OF GRINDELWALD)
Dobrodružný, Fantasy / V. Británie, USA / Vertical
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kon-
gres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera (Ed-
die Redmayne) mocného černokněžníka Gellerta 
Grindelwalda (Johnny Depp). Grindelwald ale splnil 
svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďo-
vat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netu-
šila o jeho skutečných 
cílech: připravit vlá-
du čistokrevných ča-
rodějů nad všemi ne-
magickými bytostmi. 
Ve  snaze zmařit Grin-
delwaldovy plány, Al-
bus Brumbál (Jude 
Law) získá svého bý-
valého studenta Mlo-
ka Scamandera, který 
souhlasí s tím, že pomůže, aniž by si uvědomoval, ja-
kému nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou 
vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodě-
jů je podrobena zkoušce láska a loajalita, dokonce 
i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny 
Depp, Jude Law, Dan Fogler, Ezra Miller, Zoë Kravitz
Režie: David Yates
Hrajeme: 15. až 18. 11.              od 17:00 ve 3D i 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.vertical-ent.cz

1. - 2. 11. 17:30
MARS
Komedie / Česko / 2D

1. - 2. 11.  20:00
HALLOWEEN
Horor / USA / 2D

3.- 4.11. 17:30
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční, Komedie / V. Británie / 2D

3.-4.11.  20:00
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Krimi, Thriller / USA / 2D

8. - 9. 11.  20:00
VENOM
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / 2D

8. - 11. 11. 17:30
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Dobrodružný, Fantasy / USA / 3D+2D

10. - 11. 11.  20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, Hudební / V. Británie / 2D

14. 11.   19:00
COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS
Dokument, Hudební / V.Británie / 2D

15. - 18. 11. 17:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Fantasy / V. Británie, USA / 3D+2D

15. - 16. 11.  20:00
ZLATÝ PODRAZ
Drama, Romantický / Česko / 2D

17. - 18. 11.  20:00
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Krimi, Drama, Thriller / USA / 2D

21. 11.   19:00
ZLODĚJI (ART kino)
Drama, Krimi / Japonsko / 2D

22. - 25. 11. 17:30
GRINCH
Animovaný / USA / 3D+2D

22. - 25. 11.  20:00
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Rodinná detektivka, Komedie / ČR / 2D

29. - 30. 11. 17:30
CREED II
Drama, Sportovní / USA / 2D

29. - 30. 11.  20:00
DOGMAN
Drama / Itálie, Francie / USA / 2D

1. - 2.12. 17:30
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný / Česko / 2D

1. - 2. 12.  20:00
MLADÍ ZABIJÁCI
Thriller, Akční, Komedie / USA / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI (Vždy od 15:00 hodin)

4. 11.
ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
Pásmo pohádek / ČR / 2D

11. 11.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

18. 11.
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

25. 11.
O LÍNÉM HONZOVI
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm    

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

str. 19

LISTOPAD 2018

www.jh.cz



SPORT

 � Kdy za sportem?
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH dorost, extraliga – divize Západ

kolo 9. HBC Plzeň – JH ne 4.11. 14.00

kolo 10. JH – Rakovník so 17.11. 14.00

kolo 11. JH – Elba DDM Ústí n./L. ne 18.11. 11.30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH muži, I. liga

kolo 7. Jestřábi Přelouč – JH so 3.11. 14.00

kolo 8. JH – HBC Hostivař ne 11.11. 14.00

kolo 9. SHC Opava – JH so 24.11. 14.00

kolo 10. SK Kometa Polička – JH ne 25.11. 11.00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH mladší žactvo, přebor Čechy Jih 
+ Západ

kolo 7. JH – HBC Prachatice so 3.11. 11.00

kolo 8. JH – HBC Prachatice so 17.11. 11.00

kolo 9. JH – SK Pedagog ČB so 24.11. 11.00

Šachy – TJ Slovan JH, Jihočeská divize

kolo 2. TJ Spartak S. Ústí – JH ne 11.11.

kolo 3. JH – Sokol Tábor B ne 25.11.

Šachy – TJ Slovan JH B, TJ Slovan JH C II. divize – skupina B

kolo 2. JH B – ŠK Blanský les ne 4.11.

kolo 2. ŠA VŠTE ČB C – JH C ne 4.11.

kolo 3. JH C – SK Royal ČB ne 18.11.

kolo 3. QCC ČB C – JH B ne 18.11.

Házená – Házená JH ženy, I. liga

kolo 7. JH – Sokol Velké Meziříčí so 3.11. 18.00

kolo 8. SHK Kunovice – JH so 10.11. 14.00

kolo 9. JH – TJ Sokol II. Kobylisy so 24.11. 18.00

Házená – Házená JH starší dorostenky, I. liga

kolo 7. JH – HC Zlín so 3.11. 14.00

kolo 3. JH – SHK Veselí n. Moravou so 17.11. 18.00

kolo 9. JH – DHC Slavia Praha so 24.11. 14.00

Házená – Házená JH mladší dorostenky, I. liga

kolo 7. JH – HC Zlín so 3.11. 16.00

kolo 8. SHK Kunovice – JH so 10.11. 16.00

kolo 9. JH – DHC Slavia Praha so 24.11. 16.00

Házená – Házená JH B ženy, krajský přebor

kolo 3. TJ Lokomotiva ČB B – JH B so 3.11. 11.30

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

kolo 8. JH – Protivín ne 24.11. 12.30

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

kolo 2. Mini házená ne 4.11. 9.00

Házená – Házená JH přípravka, krajský přebor 4+1

kolo 4. Mini házená ne 4.11. 9.00

kolo 5. Mini házená ne 18.11. 9.00

Kopaná – FK JH 1910 muži, divize A – Fortuna

kolo 13. FK Mariánské Lázně – JH so 3.11. 14.00

kolo 14. JH – SK Rakovník so 10.11. 10.30

kolo 15. SK SENCO Doubravka – JH so 17.11. 13.30

Kopaná – TJ Sokol JH ženy, divize – skupina D

kolo 9. JH – TJ Hradiště so 3.11. 14.00

Kopaná – FK JH 1910 starší žáci, krajský přebor

kolo 13. Junior Strakonice – JH so 3.11. 10.00

kolo 1. JH – TJ Blatná ne 11.11. 10.00

Kopaná – FK JH 1910 mladší žáci, krajský přebor

kolo 13. Junior Strakonice – JH so 3.11. 11.45

kolo 1. JH – TJ Blatná ne 11.11. 11.45

Kopaná – FK JH 1910 dorost, I. A třída – skupina C

kolo 11. Sepekov/Milevsko B – JH so 3.11. 10.00

Kopaná – AC Buk muži, okresní přebor

kolo 13. Sokol Jarošov n./N. – Buk so 3.11. 11.00

kolo 1. Buk – TJ Dyje Staré Hobzí so 10.11. 14.00

Basketbal – Basket Fio banka JH muži, I. liga – skupina Západ

kolo 7. Basket Košíře – JH pá 2.11. 20.00

kolo 8. Sokol pražský – JH pá 9.11. 19.30

kolo 9. JH – Sokol Sršni Písek pá 16.11. 19.00

kolo 10. JH – Basketball Nymburk B pá 23.11. 19.00

kolo 11. KK Sokol Vyšehrad – JH pá 30.11. 19.00

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

kolo 6. JH – AŠ Mladá Boleslav so 3.11.

kolo 7. JH – BK Brandýs n./L. ne 4.11.

kolo 8. JH – BK Napos Vysoká n./L. so 17.11.

kolo 9. JH – BVK Holice ne 18.11.

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

kolo 1. BK Vlci Žďár n./S. – JH so 10.11.

kolo 8. JH – BK Vlci Žďár n./S. ne 11.11.

kolo 9. Jižní Supi Modřany – JH so 24.11.

kolo 10. GBA Europe B – JH ne 25.11.

Basketbal – BK Lions JH starší žáci U15, liga – skupina A

kolo 9. JH – Sokol pražský so 10.11.

kolo 10. JH – BK Klatovy ne 11.11.

kolo 11. BK Chomutov – JH so 24.11.

kolo 12. BK Kladno – JH ne 25.11.

Basketbal – BK Lions JH M mladší mini žactvo U12, 
oblastní přebor B

kolo 2. JH M – Sojky Pelhřimov M so 3.11.

kolo 2. Sokol Písek H B – JH M so 3.11.

Basketbal – BK Lions JH M nejmladší mini žactvo U11, 
oblastní přebor B

kolo 3. Tigers ČB M – JH M ne 11.11.

kolo 3. JH M – Sokol Sršni Písek H ne 11.11.

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

kolo 8. HC Tábor – JH so 3.11. 13.05

kolo 9. JH – IHC Písek so 10.11.

kolo 10. HC Meteor Třemošná – JH ne 11.11.

Lední hokej – SLH HC Střelci JH starší žáci B, liga – skupina 10

kolo 8. Motor Č. Budějovice – JH ne 4.11.

kolo 9. JH – HC Tábor ne 11.11.

kolo 10. JH – IHC Písek so 24.11.

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

kolo 8. HC Tábor – JH so 3.11. 11.00

kolo 9. JH – IHC Písek so 10.11.

kolo 10. HC Meteor Třemošná – JH ne 11.11.

Lední hokej – SLH HC Střelci JH mladší žáci D, liga – skupina 10

kolo 8. Motor Č. Budějovice – JH ne 4.11.

kolo 9. JH – HC Tábor ne 11.11.

kolo 10. JH – IHC Písek so 24.11.

Lední hokej – HC Vajgar JH muži, krajská liga

kolo 7. HC Slavoj Č. Krumlov – JH ne 4.11. 17.00

kolo 8. JH – HC Strakonice ne 11.11. 17.00

kolo 9. LM Pelhřimov B – JH ne 18.11. 17.00

kolo 10. JH – HC Tábor B ne 25.11. 17.00

Lední hokej – HC Vajgar JH, SLH Střelci JH přípravka, 
krajská liga – malé hřiště

kolo 5. Vajgar JH – turnaj Soběslav so 3.11.

kolo 6. Vajgar JH – turnaj J. Hradec so 10.11.

kolo 7. Střelci JH – turnaj ČB so 17.11. 11.00

kolo 7. Vajgar JH – turnaj Písek ne 18.11.

kolo 8. Vajgar JH – turnaj Strakonice ne 25.11.

Lední hokej – HC Vajgar JH, SLH Střelci JH mini hokej jižních Čech 
– ročník 2010

kolo 3. Střelci JH – turnaj Č. Krumlov so 3.11.

kolo 3. Vajgar JH – turnaj Veselí ne 4.11.

kolo 4. Vajgar JH – turnaj J. Hradec so 17.11.

kolo 4. Střelci JH – turnaj Vimperk ne 18.11.

Lední hokej – HC Vajgar JH, SLH Střelci JH mini hokej jižních Čech 
– ročník 2011

kolo 1. Střelci JH – turnaj ČB ne 11.11.

kolo 1. Vajgar JH – turnaj J. Hradec ne 11.11.

kolo 2. Vajgar JH – turnaj Veselí ne 25.11.

kolo 2. Střelci JH – turnaj J. Hradec ne 25.11.

Kuželky – TJ Slovan JH A, divize JIH

kolo 8. TJ Nová Včelnice – JH A pá 2.11. 17.30

kolo 9. JH A – TJ Spartak Pelhřimov pá 9.11. 17.30

kolo 10. Centropen Dačice D – JH A pá 16.11. 18.00

kolo 1. KK PSJ Jihlava B – JH A so 24.11. 9.00

kolo 11. JH A – TJ BOPO Třebíč pá 30.11. 17.30

Kuželky – TJ Slovan JH B, okresní přebor

kolo 7. JH B – TJ Sokol Slavonice C čt 8.11. 17.30

kolo 8. TJ Kunžak D – JH B čt 15.11. 18.00
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kolo 9. JH B – TJ N. Včelnice B čt 22.11. 17.30

kolo 10. Lokomotiva ČB C – JH B čt 29.11. 17.30

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

kolo 5. JH – SK-V 41 Tábor čt 1.11. 20.00

kolo 6. SK Třebín B – JH po 5.11. 19.30

kolo 7. JH – TJ Meteor ČB čt 15.11. 20.00

kolo 8. Lokomotiva ČB – JH st 21.11. 20.20

kolo 9. JH – TJ Sokol Písek čt 29.11. 20.00

Volejbal – TJ Slovan JH starší žáci, krajský přebor

kolo 3. JH – VSK Český Krumlov so 17.11. 9.00

kolo 3. VK Č. Budějovice C – JH so 17.11. 10.00

kolo 3. JH – VK Č. Budějovice A so 17.11. 10.00

kolo 3. VK Č. Budějovice B – JH so 17.11. 10.00

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

kolo 8. JH A – KST Orel ČB B pá 9.11. 19.00

kolo 7. JH A – Spartak Kaplice B so 10.11. 10.00

kolo 10. Velešín/Přídolí B – JH A pá 23.11. 18.00

kolo 9. Borovany A – JH A so 24.11. 15.00

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

kolo 8. Lásenice A – JH B st 7.11. 19.00

kolo 9. JH B – Č. Velenice A st 14.11. 19.00

kolo 10. Suchdol B – JH B so 24.11. 10.00

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

kolo 7. N. Včelnice B – JH C pá 2.11. 19.00

kolo 7. Jitka JH – Č. Rudolec B pá 2.11. 19.00

kolo 8. Jitka JH – Lásenice B pá 9.11. 19.00

kolo 8. JH C – Kunžak B so 10.11. 10.00

kolo 9. Jitka JH – JH C pá 16.11. 19.00

kolo 10. Jitka JH – Č. Velenice B pá 23.11. 19.00

kolo 10. JH C – Lodhéřov B so 24.11. 10.00

Stolní tenis – Old Boys JH, SK JH 1930 D, SK JH 1930 E, 
okresní přebor III. třídy

kolo 7. Chlum C – Old Boys JH so 3.11. 10.00

kolo 8. Lásenice C – JH D so 10.11. 10.00

kolo 8. JH E – Lomnice B so 10.11. 10.00

kolo 9. Třeboň D – Old Boys JH po 12.11. 19.00

kolo 9. Dírná B – JH E pá 16.11. 17.00

kolo 9. JH D – Plíšek N. Bystřice so 17.11. 10.00

kolo 10. Studená F – Old Boys JH st 21.11. 18.00

kolo 10. K. Řečice C – JH D čt 22.11. 18.30

kolo 10. JH E – Chlum C so 24.11. 10.00

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

kolo 8. JH – Hippos Žďár n./S. B so 17.11.

kolo 8. FBŠ Jihlava – JH so 17.11.

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

kolo 4. JH – Banes Florbal Soběslav so 10.11. 10.30

kolo 4. SK Meťák ČB – JH so 10.11. 13.30

kolo 5. JH – FBC Sokol Písek ne 25.11.

kolo 5. JH – Rytíři Č. Krumlov ne 25.11.

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

kolo 6. JH – SK Meťák ČB so 3.11. 9.00

kolo 6. FbC Strakonice – JH so 3.11. 14.30

kolo 8. TJ Centropen Dačice – JH so 17.11.

kolo 8. JH – 1. FbK Tábor so 17.11.

Florbal – FK Slovan JH B muži, Jihočeská liga

kolo 7. JH B – FBC Sokol Písek B so 3.11. 9.00

kolo 7. FbC Strakonice B – JH B so 3.11. 12.00

kolo 10. JH B – 1. FbK Tábor B so 17.11.

kolo 10. JH B – Centropen Dačice B so 17.11.

Florbal – FK Slovan JH starší žáci, Jihočeská liga – skupina B

kolo 7. Došwich Milevsko bílí – JH ne 11.11. 9.00

kolo 7. JH – TJ Rafani Netolice 1892 ne 11.11. 12.15

kolo 9. FbC Strakonice – JH ne 25.11.

kolo 9. JH – Sokol Divočáci Blatná ne 25.11.

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

kolo 9. SK Meťák Girls ČB – JH so 3.11. 9.00

kolo 9. JH – Panteři Milevsko so 3.11. 12.00

kolo 11. JH – FBC Štíři ČB modří ne 18.11.

kolo 11. FBC Štíři ČB zelení – JH ne 18.11.

Florbal – FK Slovan JH, FK Slovan JH Benjamins elévové, 
Jihočeská liga

kolo 11. JH – TJ Hraničář Malonty ne 11.11.

kolo 11. Benjamins JH – FBC Štíři ČB modří ne 11.11.

kolo 11. TJ Centropen Dačice – JH ne 11.11.

kolo 11. Benjamins JH – Dačice ne 11.11.

kolo 11. JH – FBC Štíři ČB modří ne 11.11.

kolo 11. Malonty – Benjamins JH ne 11.11.

kolo 11. JH – Benjamins JH ne 11.11.

kolo 15. JH – Lední Medvědi Tábor ne 25.11.

kolo 15. Benjamins JH – Dačice ne 25.11.

kolo 15. Zelené Mamby Tábor – JH ne 25.11.

kolo 15. Benjamins JH – ZM Tábor ne 25.11.

kolo 15. JH – TJ Centropen Dačice ne 25.11.

kolo 15. LM Tábor – Benjamins JH ne 25.11.

kolo 15. JH – Benjamins JH ne 25.11.

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

kolo 5. Do roka JH – Pohodářky JH st 7.11. 18.30

kolo 6. Slavošovice – Pohodářky JH st 14.11. 18.30

kolo 6. BD JH – Kosatky ČB st 14.11. 18.30

kolo 6. Štěpánovice – Do roka JH st 14.11. 18.30

kolo 7. Pohodářky JH – Štěpánovice st 21.11. 18.30

kolo 7. Do roka JH – Kočky ČB st 21.11. 18.30

kolo 7. Dubičné – BD JH st 21.11. 18.30

Šipky – ŠK Páni z Růže JH muži, II. Jihočeská liga – skupina C

kolo 7. Páni JH – Warriors Lidmaň so 3.11. 16.00

kolo 8. Skeleton Pelhřimov – Páni JH ne 18.11. 16.00

kolo 9. Páni JH – Kvasejovice so 24.11. 16.00

Šipky – DC Ypsi JH, Jiskra JH muži, III. Jihočeská liga – skupina G

kolo 7. N. Včelnice – Ypsi JH so 3.11. 16.00

kolo 7. Kvasejovice – Jiskra JH ne 4.11. 16.00

kolo 8. Ypsi JH – Kvasejovice so 17.11. 15.00

kolo 8. Týn n./V. – Jiskra JH ne 18.11. 16.00

kolo 9. Jiskra JH – Ypsi JH ne 25.11. 16.00

HÁZENÁ
Nejmladší děti klubu Házená Jindřichův Hradec působí v družstvech přípravky a mini žactva. Častokrát se v týmech prolínají, jejich mistrovskou 
soutěží je v obou kategoriích přebor jižních Čech v systému 4+1 (tzv. mini házená). Soutěž probíhá turnajovým způsobem, přičemž jedno z kol 
se v neděli 4. listopadu od 9.00 hodin bude konat v jindřichohradecké městské sportovní hale. V ní se na celkovém počtu 4 hřišť představí okolo 
dvaceti týmů z Jihočeského kraje. Za domácí barvy nastoupí například Tereza Kořínková, Veronika Martínková, Tereza Neidrová, Mia Řeřichová, 
Jiří Mazánek, Tereza Martínková, Anna Řeřichová, Tereza Ondřasinová, Veronika Komínková, Dorota Blažková, Bára Špačková a Monika Štícho-
vá, kteří jsou na obou fotografiích, jejichž autorkou je Marta Vokušová. „Budeme rádi, pokud se počet našich nejmladších házenkářských adeptů 
rozšíří, aby na turnajích nastupovali v co nejširší sestavě. Nábory máme ve sportovní hale každý pátek od patnácti hodin, přijít mohou už pětileté 
děti,“ vzkazuje trenérka Věra Neidrová.

FLORBAL
Parádní vstup do sezóny 2018/2019 se povedl staršímu žactvu FK Slo-
van J. Hradec. Po úvodních čtyřech kolech vedlo tabulku Jihočeské li-
gy, když nasbíralo plný počet 12 bodů. Nejprve v  Netolicích svěřen-
ci trenéra Jakuba Šmída porazili Milevsko 9:3 a  Třeboň 10:2 a  poté 
v domácím prostředí opanovali střetnutí se Strakonicemi 8:1 a Blat-
nou 6:2. Kádr jindřichohradeckého družstva je šestnáctičlenný, tvoří 
ho Filip Mařík, Jonáš Řípa, Vítězslav Šádek, Monika Moldrzyková, Ja-
kub Roh, Kryštof Nekola, Jakub Hybš, Barbora Smolíková, Adam Čud-
lý, Nikola Kytková, Petr Vitoň, Kateřina Beránková, Tomáš Dofek, Da-
vid Dušek, Bára Matějková a Martin Blížil.

Foto: Tomáš Dofek starší
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Posedmé se poběží „Řečický půlmaratón“. Letošní 
ročník je zařazen do série „JBP – Jihočeský běžec-
ký pohár 2018“, uskuteční se v sobotu 17. listopa-
du. Start hlavního běhu na 21,1 km je v Kardašově 
Řečici ve 14.00 hodin.

FLORBAL
Šest týmů v  sezóně 2018/2019 se přihlásilo 
do  amatérské „JHFBL – Jindřichohradecké flor-
balové ligy“. Oproti pětičlennému minulému 
ročníku soutěž rozšířilo mužstvo FBC Černovice 
a florbalisté z Kamenice nad Lipou. Spolu s nimi 

se v  8 kolech a  celkem 45 zápasech prezentují 
SKP Jihlava, Vajgar Bojz J. Hradec, Žraloci K. Řeči-
ce a obhájce prvenství hFb Team Zdešov. Naopak 
se neúčastní Jednorožci ze Žirovnice. Veškerý pro-
gram bude probíhat až do 16. března v tělocvič-

 � ATLETIKA

První kulaté jubileum oslavila tradiční sportovní 
akce pro širokou veřejnost, jež nese název „Pod-
zimní atletický Jindřicháč“. Letos ji SKOK Jindři-
chův Hradec zorganizoval již podesáté.
Atletický stadión v  Jáchymově ulici přivítal  
166 závodníků ve věku 3 až 58 let. Na progra-
mu měli čtyřboj, jenž byl složen ze sprintu na 
50–100 metrů, skoku dalekého, hodu kriketo-
vým míčkem či vrhu koulí a běhu na střední trati 
200–800 metrů. Konkrétní disciplíny a distance 
byly přizpůsobeny jednotlivým věkovým a vý-
konnostním kategoriím.
Opravdovou kliku měli organizátoři na počasí, 
když v  týdnu panovalo chladno a  deštivo, za-
to v den konání se obloha vyčistila a po poledni 
teplota vystoupala až k dvaadvaceti stupňům. 
V takových podmínkách se báječně závodilo.
Určitě stojí za připomenutí některá individuál-
ní vystoupení, kupříkladu dálka desetiletého 
Rostislava Pivce, který doletěl do  vzdálenos-
ti 382 cm. Mladší žačka Žaneta Pivcová hodila 

Podzimní atletický Jindřicháč se konal již podesáté
míčkem skvělých 46,05 metru. Mezi muži zauja-
la naprostá dominance Ondřeje Medka (všich-
ni SKOK JH) a  pěkný souboj na  půlce starších 
žákyň svedly vítězná Lia Vilhelmová (2:39,96) 
s  druhou Lucií Čermákovou. Obě atletky čes-
kobudějovického SK Čéčova v cíli dělilo 68 se-
tin vteřiny.
Závodili i  tentokrát rovněž sportovci se zdra-
votním handicapem, neboť čtyřboj je součástí 
každoroční série „Hry usměvavých srdcí“. Ta má 
v letošním roce na pořadu už XIII. ročník. Do at-
letického zápolení se vrhlo 8 osob.
„Dohromady se akce zúčastnilo okolo tří stovek li-
dí. Dětem tu totiž fandily celé jejich rodiny, takže 
diváků a  členů doprovodu bylo opravdu hodně. 
Jako vždy se objevily zajímavé kvalitní výkony, jiné 
byly průměrné, některé špatné, ale pokaždé dosa-
žené s  maximálním zaujetím a  vypětím. Všich-
ni ti, co závodili, zaslouží respekt a  poděkování 
za účast,“ zhodnotil X. ročník ředitel závodu Ota-
kar Kinšt, jenž představil i plán pro příští rok, kdy 

dojde k přejmenování akce na „Memoriál Karla 
Koláře“ s tím, že hlavním závodem mítinku bu-
de 400 m mužů.
Ženy: 1. Bohuslava Váňová (SK Čéčova ČB). Že-
ny s handicapem: 1. Růžena Šimonová (J. Hra-
dec). Juniorky: 1. Hana Novotná. Dorostenky: 
1. Eliška Andrlová (obě SKOK JH). Starší žáky-
ně: 1. Lucie Čermáková (SK Čéčova ČB). Mlad-
ší žákyně: 1. Bára Kurzová (TJ N. Včelnice). Pří-
pravka III.: 1. Kateřina Hlaváčová (SK Čéčova 
ČB). Přípravka II.: 1. Viktorie Nýdlová (TJ Loko-
motiva Č. Velenice). Přípravka I.: 1. Zuzana Pe-
tráková (SKOK JH).
Muži: 1. Ondřej Medek (SKOK JH). Muži s han-
dicapem: 1. Jaroslav Hollitzer (SPMP Praha). 
Dorostenci: 1. Matěj Řáda (SKOK JH). Starší žá-
ci: 1. Ondřej Drnek. Mladší žáci: 1. Ondřej Nový 
(oba SK Čéčova ČB). Přípravka III.: 1. Matěj Šívr 
(TJ N. Včelnice). Přípravka II.: 1. Tomáš Nevěřil 
(Veselá atletika T. Sviny). Přípravka I.: 1. Zdeněk 
Lukáš (TJ N. Včelnice).

ATLETIKA
Tradičního závodu „Podzimní atletický Jindřicháč 2018“ se zúčastnili sportovci z pražských oddílů a mnoha klubů Jihočeského kraje. Panovala při něm příjemná atmosféra, kterou na snímcích zachytil známý insitní foto-
graf Josef Böhm z Deštné.
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KŘÍŽOVKA
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní 
číslo, na kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.
Správná odpověď z minulého čísla: PATŘÍ UNIKÁTNÍ DESKOVÝ OBRAZ JINDŘICHOHRADECKÁ MADONA
Výherkyní se stává: Valerie Babická z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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ŽIVOT OBYVATEL JINDŘICHOVA 
HRADCE PO DLOUHÁ STALETÍ

PROVÁZELA HUDBA. 
DO POVÁLEČNÝCH HUDEBNÍCH 

TRADIC SE ZAPSALA I TZV. 
JINDŘICHOHRADECKÁ OPERA, 

KTERÁ V LETECH 1950 - 1965 
UVEDLA PŘES STO...

NÁPOVĚDA: 
IKAT, ÍRÁN, MOLOCH,

CHÁM, KAS, SČOT,
NÁMEL, TOT, KOKILA

POZVÁNKY K NÁBORŮM,  AKTIVNÍMU 
SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: 

http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

ně TJ Slovan J. Hradec. Úvodní kolo se tam konalo 
již v říjnu, druhým kolem soutěž bude pokračovat 
v neděli 2. prosince od 9.00 hodin.

HOKEJBAL
Chlapce i dívky všeho věku se zájmem o hokej-
bal zve do  svých řad TJ HBC Olymp Jindřichův 
Hradec. Tréninky se uskutečňují na  hřišti s  mo-
derním plastovým povrchem, které se nalézá 
v  areálu VI. ZŠ na  sídlišti Hvězdárna. Ten, kdo si 
chce dynamickou hru vyzkoušet, může o  infor-
mace požádat předsedu jednoty Jaroslava Ma-
tějku (matej9@seznam.cz; 601  582  236), či zaví-
tat na webovou náborovou stránku klubu (http://
olympjh.cz/nabidka-sportu-pro-deti/). Tam se mj. 
dozví, že první sezóna je v klubu zdarma!
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JEZDECTVÍ
Tradiční „Hubertova jízda“ se v sobotu 10. listopadu 
bude konat v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Sraz 
je v 10.00 hodin u tamního kulturního domu, za-
hájení jízdy je o hodinu později. Večer od 20.00 ho- 
din se pak v KD uskuteční hudební zábava, když 
k tanci a poslechu zahraje kapela Punc.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
V sobotu 10. listopadu pořádá TJ Slovan J. Hra-
dec ve své tělocvičně X. ročník závodu ve spor-
tovní gymnastice dívek a  žen s  názvem „Jin-
dřichohradecká liga 2018“. Klání ve  čtyřboji 
(přeskok, kladina, bradla, prostná) začne úvod-
ním sledem v  9.00 hodin. Okolo páté hodiny 
odpolední bude akce vrcholit závěrečným cvi-

čením kategorie II. liga, poté dojde na slavnost-
ní vyhlášení výsledků a zakončení.

STOLNÍ TENIS
Deset základních turnajů obsahuje v  sezóně 
2018/2019 druhý ročník „OBS – Okresní bodova-
cí soutěže“, v němž se představuje tabletenisové 
mladší a starší žactvo hlavně jindřichohradecké-
ho okresu. Čtvrtý turnaj je na programu v neděli 
11. listopadu od 9.00 hodin v tělocvičnách V. Zá-
kladní školy na sídlišti Vajgar v J. Hradci.

Roman Pišný
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Kulturní kalendář – LISTOPAD 2018 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. listopadu, 19:00 hod.
Iva Janžurová „VELETOČ“
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny A. 
KD Střelnice

2. listopadu, 18:00 hod.
DUŠIČKOVÁ NOČNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Provází Mgr. Vladislav Burian
Kostel sv. J. Křtitele

2. listopadu, 20:00 hod.
ARAKAIN
Koncert, KC Jitka

4. listopadu
KURZ PALIČKOVÁNÍ
Dům gobelínů

4. listopadu, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáška , GVN

5. listopadu, 19:15 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ ÚPRAVA RYB S OCHUTNÁVKOU
Přednáší Jan Mraček, Dům dětí a mládeže

6. listopadu, 19:00 hod.
RICCIO QUARTETTO
Účinkují: 
Radka Ondráčková - hoboj, Alina Hlavatá - housle, 
Martin Forman - viola, Martin Ondráček - violoncello
Koncert KPH
kaple sv. M. Magdaleny

8. listopadu, 16:30 hod.
PĚŠKY OKOLO ČESKOSLOVENSKA
Přednáška Rosti Gregora, Městská knihovna

9. listopadu, 20:00 hod.
CHINASKI
Koncert, KC Jitka

10. - 11. listopadu
SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ
Svatomartinské slavnosti mladého vína,
gastronomické speciality, kulturní program
náměstí Míru

10. listopadu, 20:00 hod.
30 LET NAROZENINOVÝ BÁL
Old Steamboat Jazz Band, KD Střelnice

11. listopadu
KURZ PALIČKOVÁNÍ
Dům gobelínů

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

24. listopadu, 14:00 hod.
NOŽÍK TOMÁŠE KRÝZY
Vernisáž mezinárodní soutěžní výstavy. 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

27. listopadu, 9:30 - 11:00 hod.
SETKÁNÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM
Mesada

27. listopadu, 19:00 hod.
ŠTEFAN MARGITA & MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Koncert, KD Střelnice

29. listopadu, 16:30 hod.
HISTORIE A SOUČASNOST 
JINDŘICHOHRADECKÉ ÚZKOKOLEJKY
Přednáška PhDr. Pavla Matlase, Ph.D.
Městská knihovna

29. - 30. listopadu
BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ III.
Betlemářská konference
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 

30. listopadu, 18:00 hod.
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI NA BOJIŠTÍCH 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

Probíhající výstavy:

DOKONALÝ DIPLOMAT 
- Státní hrad a zámek 
- Výstava potrvá do 30. 11. 2018
JAROSLAVA PEŠICOVÁ/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 9. 12. 2018
ZTRACENÁ GENERACE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2018
KOUZLO EX LIBRIS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2018
KRÁSY PODKARPATSKÉ RUSI 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 11. 2018
PRVNÍ REPUBLIKA 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018
SVĚT KOSTIČEK 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018

12. listopadu, 19:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÝ RODÁK 
BISKUP VOJTĚCH LIDMANSKÝ
Prezentace knihy Mgr. Adama Dobeše, Ph.D.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

13. listopadu, 19:00 hod.
Christian Giudicelli „PREMIÉRA MLÁDÍ“
Divadlo Rokoko. Předplatné skup. B. KD Střelnice

14. listopadu, 17:00 hod.
GRUZIE
Přednáška Michala Štěpánka, Městská knihovna

15. listopadu, 16:00 hod.
JIHOČESKÉ BETLÉMY
Největší sbírka jihočeských betlémů na světě
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí

15. listopadu, 16:00 hod.
AMERICKÉ NÁRODNÍ PARKY
Beseda s Mgr. Janou Valsovou
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

16. listopadu, 20:00 hod.
ALKEHOL A WALDA GANG
Koncert, KC Jitka

18. listopadu, 15:00 hod.
NÁVŠTĚVA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA 
A PROHLÍDKA ZRESTAUROVANÉHO
POHŘEBNÍHO KOČÁRU
Židovský hřbitov v J. Hradci

18. listopadu, 16:00 hod.
„MAKOVÁ PANENKA“
Liduščino divadlo. Divadelní pohádka v cyklu
„Děti s rodiči do divadla“, KD Střelnice

22. listopadu, 16:30 hod.
JINDŘICHOHRADECKÝ RODÁK 
GENERÁLMAJOR FRANTIŠEK SCHÖBL
Přednáška Karla Ludvíka, Městská knihovna

22. listopadu, 19:00 hod.
VÁCLAV NECKÁŘ
Koncert, KC Jitka

23. listopadu, 17:00 hod.
JEZUITSKÁ KOLEJ A JEZUITÉ
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Otevření nové expozice v Muzeu fotografie a MOM

23. listopadu, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují Flow track a Rybnikáři, GVN

23. listopadu, 19:30 hod.
VEČER S JAZZEM A VÍNEM
Hraje HAMM Praha se zpěvačkou Evou Emingerovou
Státní hrad a zámek, Malý Divadelní sál

POZVÁNKY NA PROSINEC
Městské akce: Ostatní akce:
•   1. – 2. 12.  ADVENTNÍ VÍKEND NA STARÉ RADNICI
•   1. 12.  PEKELNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
•   2. 12.  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
•   8. – 9. 12.  ADVENTNÍ VÍKEND NA STARÉ RADNICI
•   9. 12.  ADVENTNÍ KONCERT – JHSO
• 15. – 16. 12.  ADVENTNÍ VÍKEND VE STARÉ RADNICI
• 16. 12.  ADVENTNÍ KONCERT – MUSICA DOLCE VITA
• 16. 12.  SENIOR KLUB
• 20. 12.  „NALEVO OD VÝTAHU“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 22. – 23. 12.  ADVENTNÍ VÍKEND NA STARÉ RADNICI 
• 26. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT – YMCA PS JAKOUBEK

•   1. – 2. 12.  JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY
•   1. – 2. 12.  JINOHRÁTKY V DOMĚ GOBELÍNŮ
•   5. 12.   BENEFIČNÍ KONCERT PRO OTEVŘENÁ OKNA 
•   6. 12.  ADVENTNÍ KONCERT CHVÁLA ZPĚVU
•   7. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT JINDŘICHOHRADECKÉHO  
  BIG BANDU A JITKA ZELENKOVÁ
•   8. – 9. 12.  ADVENT NA ZÁMKU
•   8. – 9. 12.  ADVENTNÍ TRHY
•   8. -  9. 12.  ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ
•   8. 12.  ADVENTNÍ KONCERT VOKÁLNÍHO SOUBORU X-TET
•   8. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT JOSEFA VÁGNERA 
• 15. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA
• 16. 12.  ADVENTNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
• 19. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
• 25. 12.  KONCERT TLUSTÁ BERTA – KC JITKA
• 26. 12.  CHRISTMAS TEKK NOSTALGIA – KC JITKA


