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Nad betlémy v Jindřichově Hradci už potřetí roztáhnou 
svá křídla andělé, z nebe se snese i koza

Hejno křehkých andělů se o prvním advent-
ním víkendu 1. a  2. prosince 2018 rozletí 
nad Panskou ulicí v  Jindřichově Hradci. So-
chy podle návrhu českobudějovického socha-
ře Michala Trpáka vytištěné na 3D tiskárnách 
roztáhnou 1. prosince svá ochranná křídla 
nad třetím ročníkem festivalu betlémů Jind-
řichohradecké JINoHRÁtky aneb Dejte dě-
ti do jeslí. Okřídlení poslové nebes tentokrát 
dostanou podobu mužů, žen a dětí a budou 
zdobit nejfrekventovanější hradeckou třídu až 
do Tří králů. 
Stejně jako v  předchozích letech i  tentokrát 
budou andělé zcela unikátní a komisař agen-
tury Dobrý den je přímo při slavnostním od-
halení zaregistruje do  České knihy rekordů. 
Na jejich vzniku letos skupina PETMAT, zabý-
vající se architekturou z  PET lahví, spolupra-

covala s  akademickým sochařem Michalem 
Trpákem, který je autorem úspěšného česko-
budějovického projektu Umění ve městě.
Minoritský klášter 1. a  2. prosince znovu 
přivítá řadu řezbářů a  betlemářů z  celé ČR 
i  Slovenska. Muzeum Jindřichohradecka při-
pravilo pro zájemce i řezbářský workshop, při 
kterém si mohou vyzkoušet základní techniky. 
Jindřichohradecký řezbář Roman Galek bude 
na náměstí Míru dotvářet další dřevěnou so-
chu do betlému v životní velikosti. Jeho sochy 
z předchozích ročníků festivalu od letoška oz-
dobí náměstí Míru každé Vánoce a  vystřídají 
původní slaměný betlém pod vánočním stro-
mem. Sochy Panny Marie s Ježíškem a Josefa 
letos doplní dřevořezba krále Kašpara.

(pokračování na str. 2)
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Festival poprvé zahájí 1. prosince v 10.00 ho- 
din spouštění kozy z věže. Stejně tak ji před 
150 lety spouštěl z  městské věže na  pastvu 
strýc Tomáše Krýzy, který byl na věži hlásným. 
A právě u strýce na věži spatřil malý Tomáš po-
prvé jesličky a rozhodl se, že až bude velký, vy-
tvoří betlém mnohem větší a  velkolepější. Di-
váci si budou moci 1. prosince poslechnout 
příběh „Jak se v Hradci spustila koza“ v podání 

Správná odpověď z minulého čísla: 
Autorem obřadní síně ve Výstavním domě 
Stará radnice je architekt Jan Kotěra
Výherkyní se stává: Hana Medová z  Jindři-
chova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

Milé čtenářky, milí čtenáři,
s pořadovým číslem 12. za vámi přichází po-
slední vydání Jindřichohradeckého zpravoda-
je roku 2018. 
Roku, který se nesl především v duchu oslav 
stého výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu, ale který pro většinu z  nás 
znamenal hlavně mozaiku každodenních ra-
dostí i starostí. Ať už byl pro vás právě končící 
rok jakkoli zlomový, chceme věřit, že při lou-
čení s ním pocítíte především spokojenost.
V  závěru letošního roku opustí tým redakční 
rady Jindřichohradeckého zpravodaje dlou-

holetý zastupitel Jindřichova Hradce, a  hlav-
ně náš spolehlivý kolega Jaroslav Beran. Dal-
ší personální změnou je odchod Bc.  Radima 
Staňka. Dovolte nám, abychom oběma býva-
lým kolegům touto cestou poděkovali za veš-
kerou spolupráci, nápaditost a  čas, které na-
šemu periodiku od samého začátku věnovali. 
Přejeme jim do dalších let pevné zdraví, hod-
ně štěstí a rodinné pohody. 
Vám, milí čtenáři, přejeme z celého srdce po-
kojné, láskyplné, a  především na  příjemné 
chvíle bohaté Vánoce prožité s  vašimi nej-
bližšími. A právě proto, že se blíží nejkrásněj-
ší svátky roku, máme pro vás připraven dárek, 
který vám s radostí odtajníme již nyní. Od led-
nového vydání bude Jindřichohradecký zpra-
vodaj vycházet v novém grafickém, a přede-
vším v celobarevném provedení a my věříme, 
že tuto změnu uvítáte, stejně jako fakt, že se 
právě na  této straně místo dosavadní soutě-

že Jindřichohradecká NEJ bude od ledna ob-
jevovat nová rubrika věnovaná historii prů-
myslu v Jindřichově Hradci. Naopak, součástí 
zpravodaje již nebude vložený měsíčník No-
vum. O informace z Muzea Jindřichohradecka 
ale rozhodně nepřijdete, najdete je nově pří-
mo v rubrice Kulturní servis.
Čas nemilosrdně ukrajuje poslední dny a ho-
diny letošního roku. Dovolte nám, abychom 
se s ním symbolicky rozloučili a zároveň přiví-
tali nový rok 2019 moudrem člověka, který se 
tolik zasloužil o zrod naší krásné země, Tomá-
še G. Masaryka: „Život se nedá slovy dostateč-
ně vyložit, jen žít“. Nechť máme tuto léty prově-
řenou pravdu na mysli nejen o Vánocích, a ať 
nám i následujících 12 měsíců přinese přede-
vším dobré zprávy a události vám, milí čtenáři, 
upřímně přeje

Redakční rada Jindřichohradeckého zpravodaje

DS Jablonský. Koza pak celé svátky zabydlí sla-
měné jesličky u kostela sv. Jana Křtitele a na Tři 
krále 6. ledna se vrátí zpátky na věž.
Děti ze sboru Nova Domus z 1. ZŠ pod vede-
ním Ivany Písařové doladí v neděli 2. prosince 
sváteční atmosféru svým Vánočním příběhem 
v kostele sv. Jana Křtitele. Chybět nebude ani 
již tradiční festivalová hra s razítky napříč celým 
centrem města, muzei a galeriemi. Festival Jind- 

řichohradecké JINoHRÁtky, který odkazuje 
na dlouhou tradici betlemářství ve městě, po-
řádá Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci 
s městem Jindřichův Hradec a za finanční pod-
pory města. Přehlídku také grantem podpořil Ji-
hočeský kraj. Podrobnosti a program naleznou 
zájemci na  stránkách muzea na: www.mjh.cz 
a na zvláštních plakátech.

Marie Hazuková

 � SOUTĚŽ: JINDŘICHOHRADECKÁ NEJ aneb Co možná ještě nevíte
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

je mi ctí, že jsem již potřetí dostal důvěru od jindřicho-
hradeckých zastupitelů a že mohu opět zastávat post 
starosty v  našem krásném historickém městě. Věřím, 
že s  novým týmem, který je se mnou nyní na  radni-
ci, budeme mít podobné názory a  představy o  roz-
voji města a  posuneme se zase o  několik kroků dále. 
V první řadě je potřeba domluvit se na rozpočtu pro rok 
2019. Vzhledem k tomu, že se koaliční jednání protáh-
la, nestihneme již rozpočet odsouhlasit v  tomto roce 
a budeme muset minimálně ještě v  lednu hospodařit 
v  rámci rozpočtového provizoria, ale věřím, že se do-
hodneme velmi brzy a koncem ledna dostanou zastu-
pitelé na svém zasedání návrh rozpočtu již k odsouhla-
sení a vše se tak zpozdí jen o jediný měsíc. 

Ale abych jen nepracoval. Rád bych vás pozval 
na  všechny krásné předvánoční akce, které se budou 

dít ve  městě a  zároveň bych vám rád 
popřál krásné a  ničím nerušené vá-
noční svátky a do nového roku hlavně 
hodně zdraví, štěstí, pohody a zdaru.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 � Zastupitelstvo zvolilo nové vedení
V pondělí 5. listopadu Zastupitelstvo města Jindři-
chův Hradec na svém prvním zasedání zvolilo sta-
rostou města Ing.  Stanislava Mrvku, 1. místosta-
rostkou Ing. Magdu Blížilovou, 2. místostarostou 
Bc. Radima Staňka. Rada města bude devítičlen-

ná. Uvolněným radním byl zvolen Ing.  Bohumil 
Komínek, neuvolněnými radními Ing. Jan Mlčák, 
MBA, Mgr. Vladislav Burian, MgA. Sabina Langero-
vá, PhDr. Jana Burianová a Bc. Miroslav Kadeřábek.

UDÁLOSTI Z RADNICE

 � Starosta poprvé ocenil Křišťálovou růží významné osobnosti Jindřichova Hradce
U  příležitosti oslav 100. výročí republiky letos 
poprvé ocenil starosta města Jindřichův Hra-
dec Stanislav Mrvka významné občany, kteří se 
svou celoživotní prací nebo mimořádnými či-
ny zasloužili o rozvoj Jindřichova Hradce. Profe-
sor Pavel Pudil, manželé Sabina a  Jiří Langero-
vi, veslař Václav Chalupa, předseda spotřebního 
družstva Jednota Radim Klaška, bývalá ředitel-
ka oblastního spolku Českého červeného kříže 
Zdeňka Hanzalová a hasič Ladislav Šenkýř pře-
vzali od starosty města Stanislava Mrvky Křišťá-
lovu růži.  Slavnostní večer se uskutečnil v pátek  
26. října 2018 v  prostorách společenského sá-

 �Organizátoři akcí se sešli nad kalendářem na příští rok
Město Jindřichův Hradec jako již v předchozích letech zorganizova-
lo 15. října 2018 v Muzeu fotografie a MOM společné jednání zás- 
tupců kulturních, společenských a sportovních organizací v Jindři-
chově Hradci za účelem koordinace termínů pořádání akcí na další 
rok. Ze schůzky vzejde na počátku nového roku souhrnný Kalendář 
akcí 2019, který by měl eliminovat riziko konání významných kultur-
ních, společenských a jiných počinů ve stejných termínech a díky němuž se z velké části i v letošním 
roce podařilo předejít zbytečnému snižování návštěvnosti jednotlivých akcí.  Akce se uskutečnila 
v rámci udržitelnosti projektu Města v rozletu.

lu Kulturního domu Střelnice.  „V  letošním roce 
slavíme stoleté výročí naší republiky a já bych rád 
v tento významný rok založil ve městě novou tra-
dici právě ve spojení oslav tohoto státního svátku 

 �Otevřeli jsme parkoviště u polikliniky
Nové parkoviště u polikliniky slavnostně otevřel 
starosta města Stanislav Mrvka ve čtvrtek 25. říj-
na 2018. Spolu s  ním pásku přestřihli zástupci 
zhotovitele, projektanta a  také vedoucí odboru 
rozvoje.  Předmětem zakázky byly stavební úpra-
vy a výstavba nového dvouúrovňového parkoviště s asfaltovým povrchem a s celkem 41 parkovací-
mi místy (z toho jsou 3 místa pro osoby s tělesným postižením). Součástí je závorový systém s auto-
matickou pokladnou ve vjezdu na parkoviště a osvětlení parkoviště. Projektant: WAY project s. r. o.  
J. Hradec, zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s. r. o.  Č. Budějovice.

 �Protidrogový vlak v Jindřichově Hradci
Šest stříbrných obrněných vagónů a  v  nich příběh, jak snadné je 
propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. V Jindřicho-
vě Hradci stál vlak od 17. do 18. října na vlakovém nádraží. Příběh si 
přišli ve středu 17. října dopoledne prožít také zástupci města, mé-
dií a policie. Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je pro-
střednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na  návštěvníka 
vlaku a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými dro-
gová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislé jedince čekají. Díky zapojení návštěvníka 
do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát 
prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog. REVOLUTION TRAIN dlouhodobě 
podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštitu projektu udělili Policejní prezident PČR, 
Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedago-
gů, kteří se programu zúčastnili.

s oceněním významných osobností města, které 
se zasloužily o jeho rozkvět. Všech oceněných si ve-
lice vážím a rád bych jim poděkoval za vše, co pro 
Jindřichův Hradec již vykonali a ještě vykonají,“ ře-
kl starosta Stanislav Mrvka. Jednotlivé kandidáty 
na Cenu starosty navrhovali občané našeho měs-
ta. Po slavnostním předávání následoval koncert 
Jindřichohradeckého symfonického orchestru, 
v jehož podání a pod taktovkou dirigenta Radka 
Šalši zazněla Dvořákova Novosvětská.

Foto: Martin Kozák
Karolína Bartošková

 �Oslavili jsme sté výročí republiky
V pátek 26. října se v našem městě konaly oslavy 
ke  stému výročí republiky. Uctili jsme památku 
padlých, odhalili pomník plk.  J. J. Švece a na ná-
městí jsme mimo jiné viděli T. G. Masaryka, gene-
rála Štefánika, nástup čety vojáků z fronty a slyšeli 
slavnostní salvu a pouliční kutálku. V rámci dopro-
vodného programu byla na místě k dispozici prvo-
republiková pošta, fotokoutek s uniformami, šaty, 
klobouky a mohli jste vidět, jak se vařila polévka 
v polních podmínkách.

Foto: Martin Kozák
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � Seznam pohotovostních služeb v oblasti J. Hradec v oboru stomatologie – prosinec 2018
Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon

1. 12. 2018 sobota Čechová Milena Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 569
2. 12. 2018 neděle Doležal Antonín Riegrova 569, Třeboň, 379 01 384 721 700
8. 12. 2018 sobota Drachovská Ivana Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 384 721 035
9. 12. 2018 neděle Havlíček Pavel Fügnerova 559, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 401

15. 12. 2018 sobota Hron Vladimír Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 523
16. 12. 2018 neděle Hulička Radek Jablonského 446, Třeboň, 379 01 233 370 602
22. 12. 2018 sobota Chaloupka Adam U Světa 750, Třeboň, 379 01 773 222 180
23. 12. 2018 neděle Jahelková Věra Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 384 321 773
24. 12. 2018 svátek Johová Miluše Stará cesta 505, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 570
25. 12. 2018 svátek Jantač Zdeněk Počátecká 311, Studená, 378 56 721 044 024
26. 12. 2018 svátek Kotalík Viktor Fügnerova 559, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 401
29. 12. 2018 sobota Kubásek Ivan Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 384 320 005
30. 12. 2018 neděle Kunkela Josef Růžová 41/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 491

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

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Jindřichův Hradec má nejlepší informační centrum v Jihočeském kraji
Kutná Hora, zapsaná na listu světového dě-
dictví UNESCO, byla ve  dnech 7.–9. listo-
padu 2018  hostitelským městem tradiční-
ho členského fóra pracovníků turistických 
informačních center, kterého se zúčastni-
lo i  město Jindřichův Hradec. Vlastní jed-
nání členského fóra se uskutečnilo ve čtvr-
tek 8. listopadu v Tylově divadle, ve středu 
večer a  v  pátek byl zajištěn doprovodný 
program členského fóra. Účastníci setká-
ní projednali společné aktivity na rok 2019, 
seznámili se s novinkami v cestovním ruchu 
a  s  činností asociace za  uplynulé období. 
V  rámci členského fóra A.T.I.C. ČR uspořá-
dala taktéž akci, v  jejímž průběhu nastou-

pilo do vlaku Českých drah 126 zaměstnan-
ců turistických informačních center z  celé 
České republiky, aby společně symbolicky 

ujeli vzdálenost mezi nástupní stanicí Kut-
ná Hora město a cílovou stanicí Kutná Ho-
ra-Sedlec. Rekord, který měl za úkol podpo-
řit týmového ducha a společný zájem všech 
TIC - skvělou informovanost turistů o  čes-
kých turistických destinacích, byl zapsán 
do České databanky rekordů. Dále účastní-
ci absolvovali prohlídku města Kutná Hora, 
varhanní koncert v katedrále v Sedlci a spo-
lečenský večer ve  Štábním domku areálu 
GASK, kde naše město slavnostně převza-
lo zlatý titul  “Informační centrum roku 
2018” v Jihočeském kraji.

Zuzana Bedrnová

Končí pětiletá udržitelnost projektu Města v rozletu
Město Jindřichův Hradec se v polovině roku 
2011 stalo partnerem v  přeshraničním pro-
jektu Města v  rozletu, jehož nositelem by-
lo rakouské město Horn. 
Dalšími partnery projek-
tu byla kromě města Jind-
řichův Hradec města Telč, 
Třeboň, Zwettl a Schrems.
Hlavním úkolem Jindři-
chova Hradce v  projek-
tu bylo zpracování Kom-
plexní koncepce dopravní obslužnosti 
města, která byla předána na konci září 2012 
a v listopadu 2012 byla představena odbor-
níky z oblasti dopravy občanům města. Další 
důležitou aktivitou projektu byla medializa-
ce a  podpora přeshraniční spolupráce pro-
střednictvím televizních reportáží na  téma 
řemesla, podnikatelé, setkání v rámci projek-
tu, mapování příhraničního života na  obou 
stranách hranice a jiné, které byly odvysílány 

jak na české, tak na rakouské straně. V rám-
ci projektu se během dvou let uskutečnily 
řemeslné workshopy pro začínající podni-
katele, odborné semináře pro podnikatele 
a  osoby zajišťující ekonomický chod města, 
při jejichž pořádání byla partnerem také 
Místní akční skupina Česká Kanada, setkání 
podnikatelů ve spolupráci s Jihočeskou hos-
podářskou komorou a šest koordinačních set- 
kání v  jednotlivých partnerských městech. 
Jindřichův Hradec vydal v  roce 2013 infor-
mační brožuru a  Manuál Komplexní kon-

cepce dopravní obslužnosti města jako 
návod pro ostatní partnery projektu. Pro-
jekt Města v  rozletu skončil k  31. 12. 2013. 
Od roku 2014 do 31. 12. 2018 trvá pětile-
tá udržitelnost tohoto projektu, kdy veškeré 
aktivity neusnuly a byly dále všemi organiza-
cemi plněny v plném rozsahu. Během udrži-
telnosti docházelo v rámci zpracované Kom-
plexní koncepce dopravní obslužnosti města 
Jindřichův Hradec k realizaci jednotlivých ak-
tivit, které z tohoto dokumentu vyplývají.

Karolína Bartošková

Tento projekt byl financován z  Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Ope-
račního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
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 �ODBOR ROZVOJE
Restaurování kříže v ulici Za Kostelem
V  říjnu bylo dokončeno restaurování kamenného kříže při již-
ním průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v  ulici Za  Kostelem 
v Jindřichově Hradci. Jedná se o jednoduchý kamenný kříž osaze-
ný na hranolovém profilovaném podstavci zakončeném profilova-
nou krycí deskou. Z čelní části kříže je třístupňové schodiště. Kříž 
je doplněn litinovou plastikou ukřižovaného Krista. Kříž významo-
vě a kompozičně doplňuje bezprostřední okolí farního kostela Na-
nebevzetí Panny Marie. Cílem restaurátorského zásahu byla reha-
bilitace památky spočívající v  konsolidaci kamenného materiálu, 
eliminaci nepříznivých vlivů, odstranění síranových krust a zame-
zení působení srážkové vody na  kamenný materiál, rekonstrukce 
chybějících tvarů v omezené míře. Samotný postup prací sledoval 
komplexní zabezpečení a ošetření památky, počínaje lokální pre-
konsolidací, biosanací, čištěním, opětovným zpevněním tmelem 
probarveným ve hmotě, strukturou a barevností odpovídající okol-
ní originální hmotě s lokální barevnou retuší, až po provedení hyd-
rofobní ochrany. Vzhledem k  lokálnímu setření zlacení na Kristovi 
a desce s nápisem INRI došlo k celkovému přezlacení těchto prvků. 
Tento projekt byl spolufinancován částkou 42 429 Kč z programu Ji-
hočeského kraje - Kulturní dědictví, opatření II. Obnova drobné sa-
krální architektury.

Vladimír Krampera

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Mezi Mlýnskou a Nežáreckou ulicí vzniká biocentrum
Město Jindřichův Hradec získalo dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí ČR na reali-
zaci biocentra „Pod Nežáreckým předměstím“. 
V  rámci tohoto projektu dojde k  podstatné 
změně využití pozemku, kdy se dosud země-
dělsky využívaná plocha změní v louku s ně-
kolika remízky. 

Na lokalitě došlo v nedávné době k hluboké 
orbě a  následnému uvláčení pozemku.  Plo-
cha je tak připravena pro sběr kamene a vy-
tvoření kamenných snosů ve střední části plo-
chy.   Hromady sesbíraného kamení budou 
sloužit jako úkrytové prostředí pro mnohé 
druhy obojživelníků, plazů a  drobných hlo-

davců. Na jaře příštího roku se plocha na ně-
kolika místech osází stromy a keři. Bude zde 
vysázeno 51 stromů (lípy, duby, hrušně, javo-
ry, …) a 325 keřů (svídy, tavolníky, …). Cílem 
je vytvořit druhově pestrý pás připomínající 
původní meze v zemědělské krajině. V průbě-
hu letní sezóny se neosázené plochy pokryjí 
tzv. zeleným senem dovezeným z předem vy-
tipovaných lokalit v blízkém okolí.  Pokud se 
uchytí alespoň část bylin, měla by vzniknout 
pestrá květnatá louka lákající mnoho druhů 
bezobratlých živočichů, především motýlů. 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fon-
dem životního prostředí České republiky na zá-
kladě rozhodnutí ministra životního prostředí“ .

Ivana Nováková 

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Provozní doba bazénů a saun o vánočních prázninách 2018

BAZÉNY SAUNY
pátek 21. 12. 06:30 - 21:00 14:30 - 21:30 společná
sobota 22. 12. 10:00 - 20:00 14:30 - 21:00 společná
neděle 23. 12. 10:00 - 20:00 13:30 - 20:00 společná
pondělí 24. 12. ZAVŘENO
úterý 25. 12. ZAVŘENO
středa 26. 12. 13:00 - 20:00 14:30 - 20:00 společná
čtvrtek 27. 12. 10:00 - 20:00 14:30 - 20:00 společná
pátek 28. 12. 10:00 - 20:00 14:30 - 20:00 společná
sobota 29. 12. 10:00 - 20:00 14:30 - 20:00 společná
neděle 30. 12. 10:00 - 20:00 13:30 - 20:00 společná
pondělí 31. 12. 10:00 - 15:00 ZAVŘENO
úterý 01. 01. ZAVŘENO
středa 02. 01. 10:00 - 20:00 14:30 - 21:00 muži
čtvrtek 03. 01. 06:30 - 21:00 14:30 - 21:30 ženy

Marcela Kůrková
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 � Výpis z událostí
V  sobotu 3. listopadu  krátce po  druhé 
hodině ranní se na služebnu městské poli-
cie dostavil muž (36 let), kterému byl per-
sonálem  odepřen vstup na  bowling, čímž 
se cítil značně poškozen na svých právech 
a dožadoval se zajištění nápravy vpuštěním 
do  provozovny.  Vyslechnutím oznamova-
tele a  provedeným šetřením strážníci však 
zjistili, že muž byl při vycházení upozorněn 
na  platný  zákaz vynášení sklenic z  budo-
vy.  Na informaci a výzvu k odložení sklen-
ky v provozovně však nereagoval a poté, co 
prošel vchodovými dveřmi, vyhodil sklenku 
od drinku do odpadkového koše. Vzhledem 
k tomu, že nebyla zálohovaná, bude se muž 
zodpovídat z přestupku proti majetku.
V sobotu 3. listopadu kolem třetí hodiny 
ranní  spatřila hlídka strážníků dva muže, 
kteří přistoupili na náměstí Míru ke květiná-
či, do kterého se oba svorně vymočili. Své 
jednání  zdůvodnili lakonicky s  dovětkem, 
že neměli důvod močit na  veřejném pro-
stranství, když mohli pohnojit květiny. 

Strážníci ocenili jejich výkon uloženou po-
kutou.
V  neděli 4. listopadu vyjížděli strážníci 
do  Horního Žďáru, kde volně pobíhající ar-
gentinská doga zakousla dalšího psa. Na mís-
to dostavivší se strážníci zjistili, že k  smutné 
události došlo ve chvíli, kdy se senior venčí-
cí svého psa (sheltii) vracel z odpolední pro-
cházky. K incidentu došlo u dětského hřiš-
tě, kdy je dostihla bílá argentinská doga, jež 
okamžitě zaútočila na staršího psa, kterého 
měl senior stále na vodítku, a zakousla se mu 
do hrdla. Senior ve snaze své zvíře zachránit 
chtěl útočníka  zahnat vycházkovou hůlkou. 
Jakmile dogu udeřil, ta pustila ze stisku jeho 
psa a ohnala se po seniorovi.  Vzápětí se však 
opět zakousla do hrdla psa, přičemž stisk a za-
cloumání se zabitým psem bylo tak silné, že 
došlo k přetržení vodítka. Poté doga i se za-
bitým psem v  tlamě odběhla domů. Vzhle-
dem k nebývalé agresi a přetrvávajícím pro-
blémům s volným pobíháním dogy po obci 
byl majitel důrazně vyzván k přijetí takových 

opatření, aby v  budoucnosti vyloučil mož-
nost dalších útěků. Zjištěný přestupek vyřešili 
strážnici uloženou pokutou. 
V pondělí 5. listopadu v odpoledních hodi-
nách vyjížděli strážníci do parčíku na nábře-
ží, kde se povaloval muž (62 let) z Jindřichova 
Hradce, kterého strážníci poučili o nepovole-
né konzumaci alkoholu a  vzbuzování veřej-
ného pohoršení. Ve středu se pak muž dosta-
vil na policejní služebnu k podání vysvětlení 
a vyřešení zjištěných přestupků.  
V  pondělí 12. listopadu  kontaktovali stráž-
níci ženu (41 let) z Jindřichova Hradce, která 
v  Otíně na  veřejné prostranství odložila ne-
potřebnou ledničku.  Od  strážníků si tak vy-
slechla poučení, že vyřazené spotřebiče není 
možno odkládat u kontejnerového stání, ale 
například bezplatně odevzdat ve  sběrném 
dvoře. Poté, co žena ledničku z veřejného pro-
stranství odklidila, strážníci následující den 
zjištěný přestupek vyřešili uloženou pokutou.

Luboš Müller

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR  

 � Kontroly honů pokračují
Jelikož je myslivecká  sezóna v  plném 
proudu, kontrolují  policisté z  Územní-
ho  odboru  Jindřichův Hradec myslivce 
před započetím honu. V sobotu 3. listopa-
du v ranních hodinách za teplého a velmi 
mlhavého počasí takto policisté z odboru 
služby pro zbraně a bezpečnostní materi-
ál zkontrolovali  střelce z  honebního spo-
lečenstva na Novobystřicku.  
Prevence není nikdy dost, a  proto  kon-
trolují policisté,  zda myslivci nepožili al-

kohol,  zda  mají v  pořádku potřebné  do-
klady, jako zbrojní průkaz, průkaz zbraně 
a lovecký lístek. Pokud jsou na honu my-
slivci cizinci, předkládají ke  kontrole Ev-
ropský zbrojní pas.  Z  preventivních dů-
vodů je povinný reflexní oděv tzv. honců. 
Samozřejmě  není vůbec žádoucí, aby si 
někdo z účastníků honu oblékl maskáčo-
vý oděv, jelikož poté může splynout s pří-
rodou  a  být snadným  terčem možného 
úrazu.

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Nevíte, kam s ní? Pomůže vám nová aplikace
V průměrné české domácnosti je nyní 16 kusů 
světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické 
a  halogenové žárovky, tak i  úsporné zářivky 
či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když do-
slouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit 
do běžného odpadu. Úsporky je však, vzhle-
dem k  malému obsahu rtuti, potřeba ode-
vzdat k  recyklaci. Navíc se díky recyklaci vy-
užije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou 
vyrobené. 
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úspor-
ná zářivka a  vy přemýšlíte, kde je ve  vašem 
okolí nejbližší sběrné místo, využijte užiteč-
nou mobilní aplikaci „Kam s  ní“ společnosti 
EKOLAMP. 
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběr-
ný dvůr, obchod s  elektrem, supermarket, 
obecní úřad, nebo další místa ve vašem oko-

lí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplika-
ci si můžete zdarma stáhnout do mobilního 
telefonu nebo tabletu s  operačním systé-
mem Android nebo iOS. Kromě mapy sběr-
ných míst aplikace navíc obsahuje přehledný 
popis jednotlivých druhů světelných zdrojů 
a kvíz na procvičení znalostí.
V  Jindřichově Hradci můžete vysloužilé svě-
telné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře U Ci-

helny, který je od 1. prosince 2018 do 31. břez-
na 2019 otevřen následovně: úterý-pátek 
10.00–16.00 hodin, sobota 8.00–16.00 ho- 
din a  neděle 8.00–12.00 hodin. Ve  státní 
svátky je sběrný dvůr uzavřen.
V  České republice je nyní k  dispozici přes 
4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných 
zdrojů pro naše město zajišťuje kolektivní sys-
tém EKOLAMP, který v České republice fungu-
je již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 
a  plně hradí přepravu sběrných kontejnerů 
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetří Jindřichův Hradec finanční pro-
středky, které bychom jinak museli vynaložit 
na recyklaci nebezpečných odpadů. 
Více se o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami dočtete na: www.ekolamp.cz.

Blanka SlavíkováQR kód iOS QR kód Android
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Silvestr a zábavní pyrotechnika
Konec roku provázejí bouřlivé oslavy Silves-
tra a  nejrůznější ohňostroje. Zábavní pyro-
technika se stala velmi oblíbenou součástí 
této zábavy.
Jak manipulovat se zábavní pyrotechni-
kou? Kde a jak ji nakoupit? 
Jindřichohradečtí policisté doporučují:
Na  trhu je v  současné době nabízena široká 
škála nejrůznější druhů dělových ran, raket 
a vystřelovacích efektů. Prodej i nákup pyro-
technických předmětů pro zábavné účely, kte-
ré při dodržování návodu k používání neohro-
zí výbuchem bezpečnost osob i majetku, mají 
svá přísná pravidla. Zásadně se u  těchto vý-
robků musí dodržovat návod na obalu výrob-
ku, samozřejmě uvedený v českém jazyce, kde 
je zřejmý způsob i místo jejich odpalování, tj. 
použití. Výrobek musí být označen zkušební 
značkou, klasifikační třídou, do které jsou py-
rotechnické předměty zařazeny podle stupně 
jejich nebezpečnosti a nesmí chybět ani údaj 
o době použitelnosti.
Víte, že prodej pyrotechnických výrobků ově-
řených na území EU podléhá věkovému ome-
zení? Tyto výrobky jsou označeny značkou CE 
a číslem úřadu.
Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se ne-
smí dodávat ani jinak poskytovat osobám, 
které nedosáhly níže uvedené věkové hranice:
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku 

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

kategorie 2,

c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku 
kategorie 3,

d) 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické 
výrobky kategorie P1 nebo divadelní pyro-
techniku kategorie T1.

Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná 
způsobilost!
Pyrotechnické výrobky ověřené podle sta-
ré právní úpravy lze uvádět na  trh a  prodá-
vat podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., které 
jsou označeny značkou pro pyrotechnické vý-
robky pod písmeny ČÚZZS. Vyhláška rozdělu-
je tyto výrobky podle stupně nebezpečnosti 
do 4 tříd.
• Pyrotechnické předměty 1. třídy – mohou 

být prodávány osobám mladším 18 let, po-
kud v návodu není stanoven zákaz prode-
je těmto osobám (např. petardy Pirát, bou-
chací kuličky Čertíci, práskací šňůrky, atd.).

• Pyrotechnické předměty 2. třídy – mohou 
být prodávány jen osobám starším 18 let 
(např. římské svíce, fontány, rakety, atd.).

• Pyrotechnické předměty 3. třídy – mohou 
být prodávány jen osobám s  odbornou 
způsobilostí odpalovače ohňostrojů.

• Pyrotechnické předměty 4. třídy – zde je 
nutné povolení místně příslušného obvod-
ního báňského úřadu, předměty jsou pro-
dejné pouze osobám s odbornou způsobi-
lostí odpalovače ohňostrojů. Tyto výrobky 
by neměly být volně dostupné!

Občané, pozor!  
Při nákupu je třeba se zaměřit zejména na kva-
litu nabízeného zboží. Předměty nesmí být 

Prevence:
poškozené, prohnuté ani navlhlé. Pozor také 
při nákupu za podezřele nízkou prodejní ce-
nu. Nákup zábavní pyrotechniky je nejlépe 
provádět u  autorizovaných prodejců. Tam je 
také záruka, že zboží, než se dostane ke kupu-
jícímu, je správně uloženo. Z důvodu používá-
ní bezpečné zábavní pyrotechniky, pokud je 
dodržen návod k použití, nemá již veřejnost, 
zejména mládež, potřebu vyrábět různé třas-
kavé směsi, které měly za následek těžké újmy 
na zdraví. Stejně tak je vyloženým hazardem 
si zahrávat při oslavách nového roku s vojen-
ským materiálem. Nejeden těžký úraz způso-
bilo i to, že pokud pyrotechnický předmět pro 
zábavné účely neexploduje, je bezpodmíneč-
ně nutné jej nechat 4-5 hodin bez povšim-
nutí (např. zahrabat do  sněhu), nezkoumat, 
proč exploze nastala. Další oblíbenou zába-
vou je spojování  dvou a  více různých druhů 
raket, ohňů či gejzírů, s cílem dosáhnout větší-
ho světelného nebo zvukového efektu. Opak 
je pravdou. Odpálí se pouze jeden předmět 
a ostatní se znehodnotí bez žádaného efektu.
Abychom mohli všichni společně a  bezpeč-
ně vkročit do  nového roku 2019, čtěte peč-
livě návody na  zábavných pyrotechnických 
prostředcích a  ostatním výbušninám se ob-
loukem vyhněte. Alkohol rovněž konzumujte 
s mírou.
Velkou pozornost je třeba věnovat zejména 
dětem, neboť jsou to bytosti velice zvídavé 
a vše co se třpytí, bliká a vydává všelijaké zvu-
ky, je přitahuje jako magnet!

Hana Millerová

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 2. listopadu 2018 se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo vítání občánků. Přivítány byly tyto dě-
ti: Adam Blažek, Adam Janků, Bára Arusha Kadlecová, David Kubíček, Adam Lefler a Rozárie a Zora Petrákovi. Ve druhé skupině byly přivítány tyto 
děti: Rosalie Schmeisterová, Veronika Wegschmiedová, Natálie Salayová, Samuel Šamko, Lily Šimánková a Justýna Brhelová.

Karolína Bartošková
Foto: Jindřichohradecký deník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jindřichohradečtí muži zákona neshledali 
při kontrole honu žádné pochybení.
Podzimní kontroly  probíhají prozatím zce-
la  bez závad.  Na  Jindřichohradecku  by-
lo v  loňském roce 2017 zkontrolováno 

18  honů. V  jednom případě došlo k  poru-
šení zákona, kdy myslivec před započetím 
honu nadýchal tzv. zbytkový alkohol. Poli-
cista z  Oddělení služby pro zbraně a  bez-
pečnostní materiál mu na místě uložil blo-

kovou pokutu a  vyloučil myslivce z  honu! 
V  roce 2018 policisté zkontrolovali proza-
tím 20 honů. Muži zákona budou namátko-
vé kontroly honů provádět až do konce le-
tošního roku.
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 10. 10. 2018 do 10. 11. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Jiří HRŮŠA, Jindřichův Hradec 6. 4. 1942 10. 10. 2018
Vlasta MIKULÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 8. 1930 13. 10. 2018
Antonie OLIVOVÁ, Artolec 20. 5. 1923 14. 10. 2018
Gertruda ŠMÍDOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 11. 1939 14. 10. 2018
Josef BENEDA, Vlčetínec 6. 12. 1937 15. 10. 2018
Jaroslav BURSÍK, Hůrky 19. 1. 1942 16. 10. 2018
Bohumil EGER, Majdalena 1. 2. 1944 17. 10. 2018
Růžena EGEROVÁ, Majdalena 19. 3. 1947 17. 10. 2018
Marie BUREŠOVÁ, Chlum u Třeboně 17. 10. 1939 17. 10. 2018
Josef FLACHS, Jindřichův Hradec 19. 10. 1957 18. 10. 2018
Marie DOLEŽALOVÁ, Kostelní Radouň 1. 8. 1928 19. 10. 2018
Bohumil KRÁL, Jindřichův Hradec 17. 10. 1932 21. 10. 2018
Anna KNÍŽOVÁ, Jindřichův Hradec 8. 7. 1930 25. 10. 2018
Marie BÍNOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 3. 1930 25. 10. 2018

Věra SEDLÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 10. 1949 26. 10. 2018
Marie SVOBODOVÁ, Dolní Skrýchov 16. 2. 1931 27. 10. 2018
Milan GRÜNDL, Člunek 24. 1. 1952 28. 10. 2018
Antonín ŽENATA, Jindřichův Hradec 1. 6. 1942 29. 10. 2018
Jaroslav MARSA, Pleše 12. 2. 1935 29. 10. 2018
Jaroslava BENDOVÁ, Dačice 2. 8. 1945 29. 10. 2018
Jiřina ZEMANOVÁ, Otín 31. 7. 1927 31. 10. 2018
Karel KODIM, Suchdol nad Lužnicí 6. 9. 1927 1. 11. 2018
Růžena FIALOVÁ, Deštná 25. 11. 1934 1. 11. 2018
Josef MIKEŠ, Kardašova Řečice 3. 3. 1947 2. 11. 2018
Ivo PETRÁŠ, Kunžak 5. 11. 1961 5.11. 2018
Bohumila ŠTĚPÁNKOVÁ, Nová Bystřice 15. 8. 1931 6.11. 2018
Svatoslava KRUŠINOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 11. 1934 6. 11. 2018
Martina ZEMANOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 9. 1976 10. 11. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

 �Oslavy 28. října 2018 při svíčkách
Město Jindřichův Hradec soustředilo osla-
vy 100. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska do jediného dne v pátek 26. října 
2018. Přesto připomenutí tohoto význam-
ného výročí vzniku naší republiky probí-
hala v  různých spolcích a  skupinkách lidí 
po celý následující víkend. K oslavám se při-
pojili rovněž členové jindřichohradecké jed-
noty Československé obce legionářské brat-
ra Stanislava Berana, Klubu vojenské historie 
29. pěšího pluku Josefa Jiřího Švece a  Klubu 
historie letectví za účasti místostarostky měs-
ta Petry Blížilové. 
V nedělní podvečer se sešla v 17.00 hodin sku-
pina čtrnácti lidí u jindřichohradecké 2. základ-
ní školy. Zde byly u  pamětní desky českoslo-
venského legionáře v Rusku Stanislava Berana 
(*13. 11. 1886 - †23. 4. 1971) zavěšeny květi-
ny a  zapáleny svíčky. Následovalo zastavení 
ve Zbuzanech u pamětní desky účastníka do-

mácího protifašistického odboje, radiotelegra-
fisty vysílačky Sparta I. a Sparta II., „čtvrtého“ ze 
Tří králů, kapitána in memoriam Františka Pel-
tána (*1. 4. 1913 - †20. 7. 1942). Poté se účast-
níci akce přesunuli k Památníku letců na nábře-
ží Ladislava Stehny. Vzpomínka byla věnována 
všem našim aviatikům, kteří se před sto lety 
zasadili o vytvoření naší republiky a  jejich ná-
sledovníci bojovali během 2. světové války 
za  znovuzískání svobody Československa. Zá-
věrečná ceremonie se odehrála na  městském 
hřbitově, kde byly položeny květiny a zapáleny 
svíčky u památníku vojáků jindřichohradecké-
ho c. a k. 75. pěšího pluku, posléze u památní-
ku z ukrajinské prvoválečné kóty 363 u Cebro-
va. Již za  tmy jsme vzpomněli tragický osud 
mladého partyzána Jana Cirhana (*4. 7. 1924 - 
†5. 5. 1945). Zahynul spolu s dalšími čtyřmi lid-
mi v posledních dnech války po střelbě němec-
kých vojáků v Panské ulici v Jindřichově Hradci 

jako člen revoluční gardy. Hodinu a půl trvající 
akce byla zakončena u hrobu československé-
ho válečného letce plukovníka in memoriam 
Rudolfa Zimy (*6. 3. 1904 - †11. 6. 1972), rodá-
ka z Jindřichova Hradce, účastníka letecké bit-
vy o Francii a Británii. Význam každé z výše uve-
dených vzpomínek byl umocněn přítomností 
tříčlenné čestné jednotky jindřichohradecké-
ho Klubu vojenské historie 29. pěšího pluku  
J. J. Švece pod velením Jiřího Toufara, včetně 
proslovů Karla Ludvíka z jednoty Českosloven-
ské obce legionářské a Vladislava Buriana z Klu-
bu historie letectví. 
Uctěním památky výše uvedených osobnos-
tí byly připomenuty spoluobčané z  našeho 
města, kteří se v  průběhu uplynulých sta let 
zasadili o vznik naší republiky či znovuzískání 
samostatnosti. Čest jejich památce!

Vladislav Burian

Krátce po pietním aktu u pomníku vojáků 75. pěšího pluku na městském hřbitově v Jindři-
chově Hradci 28. října 2018. Na fotografii jsou: Jiří Toufar, Miroslav Homola, Petra Blížilová, 
Bohuslav Hron, Petr Blížil, Karel Ludvík, Vladislav Burian, Karel Dušek, Tomáš Ludvík, Dalibor 
Míchal, Petr Pokovba st. a Petr Pokovba ml.

Foto: Veronika Toufarová, archiv KVH 29

Pieta u Památníku letců 28. října 2018. Čestná jednotka v prvorepublikových dobových vo-
jenských uniformách. Na snímku jsou: Jiří Toufar, Bohuslav Hron a Karel Dušek.

Foto: Veronika Toufarová, archiv KVH 29 
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20. prosince 1918
Češi a Němci na Hradecku
Otázky osídlení a  soustředění probírá archi-
vář Frant. Teplý. Zajímavá knížečka vyšla z pé-
ra osvědčeného znalce místních našich dějin, 
neveliká sic, ale obsažná. S láskou k předmětu 
probírá spisovatel, dobrý znatel poměrů i ma-
teriálu archivního, národnostní poměry oko-
lí hradeckého, vykládá, jak kraj hradecký byl 
osídlen obyvatelstvem českým i  německým, 
jak obě národnosti vedle sebe vždy ve  svor-
nosti žily, jak společně se radovaly a v dobách 
zlých společně trpěly; z toho mimoděk plyne 
nevtíravá, ale ušlechtilá tendence: není třeba, 
aby nyní, za  změněných poměrů politických 
jeden kmen národnostní bál se druhého. Pro 
oba jest místa dost a možno právem doufati, 
že po rozechvění posledních dní i vlna nedů-
věry vzájemné se rozplyne. 

K příjezdu presidenta československé repub-
liky T. G. Masaryka
Zas po letech se vracíš, velký český synu, 
do země otců svých, mír sladký nesa všem, 
a v jasné svatozáři nesmrtelných činů 
vjezd triumfální slavíš v Českou zem. 
Buď vítán nám, náš otče, chrabrý bojovníku,
jenž vyrval jsi nás ze staleté poroby; 
dnes vstříc ti letí miliony vroucích díků 
za velkolepé dílo naší svobody…. 
Nuž veď nás moudře dál a ukazuj dál cestu
svým duchem věšteckým vždy svému národu, 
jenž Tebou vzkříšen, zbaven dávné kletby trestu, 
na šíji vzpřímené zas cítí svobodu! … 
Richard Plicka
-------------------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v budově minoritského kláštera vedle kos-
tela sv. Jana Křtitele a  je veřejnosti přístupna kaž- 
dé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

6. prosince 1918
Spojení s  poštovní spořitelnou ve  Vídni 
jsme zrušili
a  z  té příčiny prosíme, by ku platům nebylo 
používáno více starých šeků této spořitelny. 
Obnosy račte nám zasílati buď šeky svědčící-
mi poštovní spořitelně v Praze, jimiž ochotně 
posloužíme, aneb pošt. poukázkou. Administ-
race knihtiskárna. Landfras Syn, knihkupectví.

Sezení obecního výboru města Jindř. Hradce
na  den 27. listopadu svolané, neslo se již rá-
zem nové doby. Do schůze dostavili se obča-
né, jež tábor lidu dne 30. října svým plebis-
citem určil, aby co poradní sbor účast brali 
na  jednání obecního výboru. Starosta města 
zahájil jednání delším, obsažným proslovem, 
v  němž vřelým tonem opětoval své vývody 
z  posledního slavnostního sezení, pronese-

né na  počest pracovníků a  hrdinů přítomné 
i  minulé doby, kteří získali si zásluh o  samo-
statnost státu československého. Vzpome-
nuv obrovské činnosti Národní rady, kterou 
od  památného dne svého zřízení rozvinula, 
prohlašuje, že pokládá za  povinnost z  před-
sednického místa radní síně pozdraviti náš 
ústavodárný sbor, Národní shromáždění tak, 

jako jest povinností občanskou. Uvítav ještě 
delegáty vstoupivší do  obec výboru z  moci 
plebiscitu, přistoupil k projednání programu. 
Důsledkem tohoto dostalo se k návrhu měst-
ské rady hlavnímu náměstí názvu „Náměstí 
Wilsona“, novoměstskému „Náměstí Masary-
ka; upsán obnos 100 000 Kč na půjčku Svobo-
dy česko-slovenského státu, kterýžto obnos 
má býti získán půjčkou u  Městské spořitelny 
na 30letý úmor; a povolen příspěvek 3 000 ko-
run ve prospěch pozůstalých po českosloven-
ských legionářích. Bez debaty přijat byl dá-
le návrh měst. rady, aby vybírána byla dávka 
z  pivních náhražek ve  stejné výši jako dávka 
z piva, tj. 3 halíře z 1 litru.
Pozor na zuby
Do jednoho bytu na náměstí vplížil se za no-
ci zloděj a pod delší práci podařilo se mu ko-
nečně otevříti zásuvku, v níž doufal nalézti od-
měnu své námahy. V zásuvce však nalézal se 
místo peněz pouze umělý chrup, který zloděj 
na důkaz své skromnosti přeci sebral a nepo-
zorovaně zmizel. 
Vyhláška
Obecní výbor města Jindř. Hradce ve  svém 
řádném sezení dne 27. listopadu odbývaném, 
usnesl se na tom, aby bylo pojmenováno hlav-
ní náměstí náměstím Wilsonovým a  náměstí 
novoměstské náměstí Masarykovým. V  Jindř. 
Hradci, 4. prosince 1918. Starosta Mert.
13. prosince 1918
Děti o Vánocích
Aby nebylo českého dítěte, které by v říši čes-
koslovenské o  štědrém dnu 1918 se nerado-
valo, aby nezvědělo, že je to jeho Ježíšek z ce-
lého života nejslavnější, vyzývá Dětský odbor 
Českého srdce celou česko-slovenskou ze-
mi, všechny šlechetné ženy a  soucitné dív-
ky, všechny školy, spolky a  společnosti, aby 
ve  svých obcích nenechaly neobdarované-
ho, neoděného, nenasyceného dítěte. Každý, 
nechť se postará o jedno chudé dítě, ošatí je 

a pozve si je hostem ke svému stolu! Radost 
z našeho osvobození, nechť svítí mu v ten den 
z očí dětských, z očí české budoucnosti!
Sokolský ples,
o  němž minule jsme se zmínili, dle sdělení 
nám učiněného, pořádán nebude, alespoň ne 
tělocvičnou Jednotou Sokol, která v době ny-
nější jest vážnějšími věcmi plně zaměstnána.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Nová samostatná Československá republika získávala v prosinci roku 1918 svou vlastní tvář. V radostné přípravě 
na Vánoce proběhlo v Jindřichově Hradci několik koncertů a sbírek, jejichž výtěžek směřoval k českým legioná-
řům a jejich pozůstalým. Zasedání obecního výboru konané 27. listopadu bylo uspořádáno v duchu nové doby. 
Obecní výbor upsal částku 100 000 korun na půjčku Svoboda československého státu. Pro Jindřichohradečany 

byla důležitá změna názvu hlavního náměstí, přejmenovaného v dubnu 1918 z Hlavního náměstí na Náměstí císaře a krále Karla I. Náměstí tak nes-
lo jméno prezidenta Spojených států amerických Woodrow Wilsona, a to až do července 1939, kdy bylo pojmenováno náměstím Adolfa Hitlera. Také 
Novoměstské náměstí dostalo nové pojmenování po prezidentu T. G. Masarykovi. K jeho příjezdu do Čech pak otiskl Ohlas od Nežárky na titulní stra-
ně oslavnou báseň. 
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 � Také letos přivezou skauti do Jindřichova Hradce Betlémské světlo
I  letos bude světlo z  Betléma pomocí skaut-
ských kurýrů rozváženo vlaky po  celé České 
republice. Ani Jindřichův Hradec nebude vy-
nechán a  světlo i  sem přijede a  bude šířeno 
mezi lidi. K připálení bude tradičně 23. pro-
since na náměstí Míru.
Heslo pro letošek zní „Mír potřebuje roz-
manitost – společně pro tolerantní spo-
lečnost“ a  odkazuje na  klíčovou myšlenku 
zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-
-Powella. Betlémské světlo v tomto může po-
moci jako jeden ze symbolů míru a  porozu-
mění mezi národy.
Z historie tradice připalování světla
Šíření světla přímo z Betléma je tradice zapo-
čatá v roce 1986 ve studiu hornorakouského 
ORF v Linci. Do České republiky se pak tento 
novodobý vánoční zvyk dostal v  roce 1989, 
kdy přivezli první světlo čeští exiloví skauti 
právě z Rakouska. 
Plamínek zažehnutý v  místě narození Ježí-
še Krista a  nazvaný Světlo přátelství putuje 
ve  speciálním bezpečnostním obalu letecky 
z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí 
světa a také institucím, například Evropskému 
parlamentu nebo OSN.

Přijměte tedy pozvání a  přijďte si i  vy letos 
světýlko připálit. Kdy? V neděli 23. prosince 
2018 od 17.00 hodin na náměstí Míru.
Zazpíváme si koledy, povíme si něco o  Bet-
lémském světle, a  především rozšíříme svět-

lo z  Betléma do  našich domácností. Více na: 
www.betlemskesvetlo.cz 
Srdečně vás všechny zve Středisko Pětilisté rů-
že Jindřichův Hradec, Skaut ABS.

Eva Šojdelová

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

 � EXPEDICE JOSEFOVKA
Po stopách jindřichohradeckého 75. pěšího pluku
Ve dnech 20. až 24. října 2018 proběhla Expe-
dice Josefovka, jejíž členové Bohdan Hensi-
rovský, Josef Šmahaj a Miloslav Sviták pátrali 
na západní Ukrajině v prostoru Starého a No-
vého Martinova, Burštýna a Josefovky po sto-
pách jindřichohradeckého 75. pěšího pluku 
z období 1. světové války. Naše výprava navá-
zala na letošní červencovou Expedici Hodov, 
o níž jsme psali v říjnovém čísle. 
Největší nález jsme učinili na zborovském bo-
jišti, kde se nám za pomoci místního rodáka 
podařilo objevit rakousko-uherský betonový 
bunkr, který je z velké části zasypán. Postaven 
byl zřejmě v první polovině roku 1917, ještě 
před známou bitvou u Zborova. 

Expedice přinesla nové poznatky i ze Starého 
Martinova. Tam jsme nalezli dva nové zákopy, 
které mají souvislost s boji o tuto obec, sve-
denými koncem června 1915, během nichž 
75. pěší pluk utrpěl citelné ztráty. 
Úspěšní jsme byli i v obci Josefovka (leží po-
blíž Zborova), podle které byla expedice po-
jmenována. Díky místním starousedlíkům 
se nám podařilo zjistit další informace o ka-
menné mohyle, která stojí na  zdejším hřbi-
tově a  označuje hromadný hrob rakousko-
-uherských vojáků. V  srpnu 1916 zde totiž 
proběhla dnes již zapomenutá bitva, při níž 
75. pěší pluk utrpěl vysoké ztráty. Společně 
s  ředitelem zborovského muzea Bohdanem 

Danylovičem a  místními obyvateli jsme pak 
u  mohyly provedli pietní akt a  nainstalova-
li u ní tabulku v českém a ukrajinském jazy-
ce, aby případné poutníky upozorňovala, že 
jsou zde pochováni vojáci jindřichohradecké-
ho 75. pluku. Došlo také k očištění samotné 
mohyly. Nyní nás čeká její zapsání do regist-
ru válečných hrobů, který vede Ministerstvo 
obrany ČR, a také vytvoření seznamu zde po-
hřbených vojáků, příslušníků 75. pěšího plu-
ku. Chceme tak našim spoluobčanům sdělit 
jména těch, kteří zde zahynuli v 1. světové vál-
ce. Vždyť řada Hradečáků tam může mít po-
chované své předky.

Miloslav Sviták

Ředitel zborovského muzea Bohdan Danylovič a Miloslav Sviták u mohyly padlých v Josefovce.
Bohdan Hensirovský a  Josef Šmahaj na  objeveném rakousko-uherském bunkru na  zborov-
ském bojišti.
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 � Fakulta managementu zve do Pelíšků 
V  adventním období již tradičně přichází 
čas také na představení divadelního spolku 
Fakulty managementu. Na  rozdíl od  minu-
lých let, kdy byla v  této době vždy na  re-
pertoáru pohádka, sáhli studenti pod no-
vým režisérským vedením po známé české 
komedii Pelíšky, ve  které je vánoční téma-
tika ztvárněna nezapomenutelným způso-
bem. Dalším důvodem uvedení právě této 
hry je letošní připomenutí si osmičkových 
let naší historie.
Na divadelní ztvárnění Pelíšků jste srdeč-
ně zváni v pondělí 3. a ve středu 5. prosin-
ce, vždy od 19.00 hodin, do auly Fakulty 
managementu. Vstupné je dobrovolné. Vě-
říme, že se s námi příjemně pobavíte.

Martin Musil

Další listopadovou akcí v  Mesadě byl den 
s poradenstvím pro osoby s poruchami slu-
chu a  s  praktickou pomocí v  jejich nesná-
zích, který proběhl v  úterý 27. listopadu 
prostřednictvím velmi ochotných pracovnic 
z Tábora.
V  Mesadě nyní probíhá příprava na  akce 
předvánoční. V  úterý 4. prosince přivítá-
me ve  13.00 hodin Alexandru Zvonařovou 
a  moc rádi si vyslechneme její vyprávění 
o  tradičních zvycích v  adventu a  o Váno-
cích. V pondělí 10. a úterý 11. prosince pro-

 � Senioři z Mesady se dozvěděli zajímavosti o 1. republice
V  úterý 13. listopadu 2018 jsme si v  Mesa-
dě v  Růžové ulici vyslechli velice zajíma-
vou přednášku o 1. republice v našem měs-
tě. Přednesla ji Štěpánka Běhalová, odborná 
knihovnice Muzea Jindřichohradecka. Před-
náška byla doplněna promítáním dobových 
materiálů.
Precizně připravená přednáška seniory zau-
jala, živě reagovali  poznámkami z  vyprávění 
svých rodičů a prarodičů. Zvlášť zajímavé by-
lo pro posluchače vyprávění o místech, která 
dobře znají.

běhne v  naší společenské místnosti malá 
předvánoční výstavka předmětů, které se-
nioři vytvořili a podle své fantazie dozdobili. 
Mezigenerační vztahy posílí vystoupení dětí 
z 2. ZŠ pod vedením paní učitelky Kaňkové, 
naopak senioři se vydají ve  čtvrtek 6. pro-
since vyprávět dětem o kouzlu Vánoc v je-
jich dětství do školy. A pak už si jen můžeme 
společně popřát:
Krásné a  veselé Vánoce ve  zdraví nám i  vám 
všem!

Eliška Macurová

 �Udělejte radost nemocným dětem
Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci ve spolupráci s Městskou knihovnou Jindřichův Hradec, s vedením dobrovolníků Nemocnice 
v Jindřichově Hradci a humanitární organizací ADRA vyhlašuje sbírku pod názvem „Radost dětem v nemocnici“. Sběr hraček (i vypraných plyšá-
ků), her pro děti a dětských časopisů (např. Méďa Pusík) pro Dětské oddělení Nemocnice v Jindřichově Hradci probíhal od 20. listopadu v prosto-
rách Městské knihovny Jindřichův Hradec a od 6. prosince se přesouvá do budovy Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci (Klášter- 
ská ulice) v době od 13.00 do 17.00 hodin.

Jana Vojáčková

 �Městská knihovna informuje o vánoční otevírací době

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ 
(U KNIHOVNY 1173/II)

POBOČKA VAJGAR 
(718/III)

ODDĚLENÍ DOSPĚLÉ, DĚTSKÉ, 
HUDEBNÍ+INTERNET-ČÍTÁRNA

ODDĚLENÍ DOSPĚLÉ, DĚTSKÉ

ČTVRTEK 27. 12. 2018 9.00 – 16.00 hodin ZAVŘENO

PÁTEK 28. 12. 2018 9.00 – 16.00 hodin 9.00 – 11.00 hodin / 12.00 – 16.00 hodin

SOBOTA 29. 12. 2018 ZAVŘENO ZAVŘENO

PONDĚLÍ 31. 12. 2018 ZAVŘENO ZAVŘENO

Městská knihovna touto cestou děkuje všem svým čtenářům a návštěvníkům za přízeň, přeje klidné a pohodové prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší do nového roku 2019.

Tomáš Dosbaba
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ZUŠ Jana Krcha. V závěru pietního aktu se zúčast-
nění přesunuli k rodinnému hrobu plukovníka in 
memoriam Rudolfa Zimy, československého vá-
lečného stíhacího letce z  Jindřichova Hradce, 
kde si připomněli jeho životní příběh. 
Pietní akce připravili také členové jindřichohra-
decké jednoty Československé obce legionářské 
a Klubu vojenské historie 29. pěšího pluku za účas-
ti členů Klubu historie letectví. V 16.00 hodin za-
pálili svíci u Památníku letců na nábřeží Ladislava 
Stehny, dále u Památníku I., II. a III. odboje v měst-
ském parku pod gymnáziem. Následující kroky 
vedly na hřbitov u sv. Václava a na městský hřbitov 
k tamním vojenským památníkům a hrobům vo-

 � Zvony a svíčky za válečné veterány
Jindřichův Hradec je městem s  dlouholetou 
vojenskou tradicí. Je to jeden z důvodů, proč 
si jeho obyvatelé každoročně připomínají 
Den válečných veteránů. U  zrodu myšlenky 
vyjádřit úctu našim hrdinům stáli v roce 2001 
tehdejší velitel 72. záchranné a výcvikové zá-
kladny plk. Vojtěch Brejžek a náčelník Územ-
ní vojenské správy pplk. Stanislav Mrvka. 
Letošní stoleté výroční oslavy připravil míst-
ní 44. lehký motorizovaný prapor pod velením 
pplk.  Igora Jaška. Akce se uskutečnila v  pátek 
9. listopadu 2018 od 11.00 hodin. K připomenu-
tí mezinárodně uznávaného památného dne se 
připojili rovněž členové Klubu historie letectví 
Jindřichův Hradec, jindřichohradecké jednoty 
Československé obce legionářské bratra Stani-
slava Berana a Klubu vojenské historie 29. pěší-
ho pluku Josefa Jiřího Švece, kteří své akce sou-
středili na neděli 11. listopadu. Právě tento den 
vybrali zástupci dohodových států, vítězů 1. svě-
tové války, již v roce 1919. Ve stejné datum roku 
1918 bylo u severofrancouzského města Compi-
égne ve vlakovém voze maršála Ferdinanda Fo-
che v Le Francport podepsáno příměří mezi ví-
těznými Spojenci a poraženým Německem. Ten 
den zavládlo v  11.00 hodin na  všech bojištích 
po více než čtyřech letech oficiálně příměří. Ce-
losvětovým symbolem Dne válečných veteránů 
je květ vlčího máku, symboly konce války se po-
sléze staly kostelní zvony a hořící svíčky za padlé 
a nezvěstné vojáky. 
Členové Klubu historie letectví uskutečnili piet-
ní oslavy 11. listopadu, přesně 100 let po ukon-
čení 1. světové války. Nejprve v  11.00 hodin 
na městském hřbitově položili květiny k památ-
níku vojáků jindřichohradeckého c. a k. 75. pěší-
ho pluku a nato u památníku přivezeného z kóty 
363, u níž v říjnu 1915 až květnu 1916 probíhaly 
boje poblíž ukrajinského Cebrova. Po minutě ti-
cha zazněly česká a slovenská státní hymna, za-
hrané na příčnou flétnu v podání učitele místní 

jáků. Na těchto místech postupně zapálili pamětní 
svíčky vyrobené pro Československou obec legio-
nářskou, které svým plamenem připomínaly život-
ní osudy řady místních válečných veteránů. 
Za  podporu myšlenky uctít Den válečných ve-
teránů patří poděkování rovněž Římskokatolic-
ké farnosti, proboštsví Jindřichův Hradec, přede-
vším P. Ivo Prokopovi a Magdaleně Horváthové. 
Na  památku válečných veteránů rozezněli 
11. listopadu krátce po 11. hodině Miroslav Ma-
toušek a  Ondřej Šimek kostelní zvony, zesnulé 
veterány připomněl při podvečerní bohoslužbě 
P. Jozef Gumenický.

Text a foto: Vladislav Burian

Členové Klubu historie letectví a jejich příznivci krátce po pietním aktu u hrobu plk. Rudolfa Zimy 11. listopadu 2018. Na fotografii 
jsou: Zdeněk Krupička, Miroslav Homola, Josef Böhm, Jiří Růžička, Jana Nevrklová, Jan Krch, Josef Nejedlý a Pavel Kofroň. 

livosti však přetekl ve chvíli, kdy panovníkem 
protěžovaný velekněz Menelaos dopus-
til vyloupení  zlatého chrámového pokladu 
a do chrámu nechal umístit sochu boha Dia.
Neutěšené poměry a znesvěcení nejvyšší sva-
tyně vedlo k  všeobecnému povstání míst-
ních obyvatel a k léta trvající partizánské vál-
ce. V čele vzpoury stál nejprve kněz Matatyjáš 
z  rodu Hasmoneovců a  po  jeho smrti jeho 
syn Jehuda, zvaný Makabi. Hasmoneovcům 
se nakonec podařilo v roce 142 před Kristem 
vyhnat syrské Selekuovce ze země a  nasto-
lit vládu vlastní dynastie, která trvala dalších 
238 let.
Chanuka však není oslavou vojenských úspě-
chů, ale božího zásahu, který přišel až poté. 
Vítězové chtěli v první řadě očistit jeruzalém-
ský chrám. K  očistným obřadům ale chyběl 
posvátný olej do  svícnu menora. Byl použit 
zbytek oleje, jehož množství mělo vystačit 
maximálně na  jeden den. Přesto, zázrakem, 

 � Připomeňte si židovský svátek chanuka
Po mnoha desítkách let loni v prosinci zazá-
řila v  Jindřichově Hradci chanuková světla. 
I  letos budeme tento židovský svátek připo-
mínat nejen jako vzpomínku na  tradici, kte-
rá zanikla vyvražděním jejích nositelů během 
šoa. Čisté světlo svic na chanukovém svícnu 
připomíná nám všem boží zázrak a boží blíz-
kost.
Co se svátkem chanuka vlastně slaví? Ve dru-
hém století před Kristem byl Izrael součástí 
Sýrie. Vládla zde syrská dynastie Selekuovců. 
S ní do země přicházela řecká kultura a život-
ní styl. Izraelské elity hovořily řecky, studovaly 
filosofii, cvičily v  gymnasionech. Hebrejština 
zůstala na  konzervativnějším venkově, dále 
od kulturních center.
Za krále Antiocha IV. Epifana se dále prohlu-
bovala všeobecná helenizace. Obyvatelstvo 
trápila a  ponižovala korupce mocenských 
i  náboženských špiček, která probíhala oká-
zale a  nestydatě všem na  očích. Pohár trpě-

vydržela menora hořet celých osm dní, které 
byly třeba k výrobě dalšího oleje.
Devítiramenný svícen jménem chanukia se 
od té doby zapaluje každoročně 25. den mě-
síce Kislev a  následujících osm dní, a  to jak 
v  židovských domácnostech, tak na  veřej-
ných místech. Světla na  chanukii se zapalují 
pomocnou svící šamaš zprava doleva. Každý 
den se s  příslušným požehnáním zapálí jed-
na svíčka navíc, až osmý den září celý svícen.
Letošní 25. Kislev připadá na  neděli 2. pro-
since. V tento den budeme v 18.00 hodin za-
palovat první svíci a  každý následující den 
ve stejném čase další svíčky na nové chanukii, 
kterou umístíme na  Zakosteleckém náměstí 
(Kozí plácek).  Zveme vás, milí přátelé, přízniv-
ci i  sousedé, na  společné slavnostní zaháje-
ní svátku chanuka 2. prosince v  18.00 ho- 
din na Zakosteleckém náměstí i na tradiční 
smažené občerstvení.

Kateřina Ježková
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CHCETE NÁS?
Malina
kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný
Malina je nekonfliktní, mladý, hravý, zvědavý, 32 kg 
vážící miláček. Nyní je v bytě s 2 dětmi, 2 kočkami,  
2 psy a králíkem. Zatím se rozkoukává, ale agresivně 
se neprojevuje. Miluje pohyb a své páníčky. Proto je 
vhodný do bytu nebo domečku se zahrádkou s byd- 
lením uvnitř. Umí základní povely, je velmi chápa-
vý a rychle se učí. Manipulaci se sebou zvládá dobře. Na vodítku cho-
dí pěkně, cestování autem mu nevadí. Samotu v rozumné míře zvládá.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Bimbo
kříženec, pes, mladý
Bimbo je hodný, mladý pes. Zatím je vy-
strašený a působí dojmem, že si asi zažil 
i  ošklivé věci. Doma je čistotný, neštěká, 
na ostatní pejsky nereaguje nijak. Na vo-
dítku chodí hezky. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

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 kvůli její nedůvěřivosti. 
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)
 

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)
 

Máťa
kočka, 7 měsíců (nar. 8. 4. 2018), kastrovaná
Máťa je spíše venkovní kočička, lidí se tro-
chu straní, u  jídla se nechá pohladit, ale 
velkou radost jí to nedělá. Záchůdek po-
užívá předpisově a  na  ostatní kočičky je 
zvyklá, takže by jí bylo dobře někde u do-
mečku, kde by mohla lumpačit klidně v kočičí tlupě venku.
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

Motto:  „Zkušenost není to, co člo-
věka potká, ale jak člověk naloží 
s tím, co ho potkalo.“ 

(Aldous Huxley)

Blíží se konec roku. Dušičkové ob-
dobí, které přineslo dlouhé večery 
a krátké dny, nás vede k zamyšlení 
nad uplynulým časem, událostmi, 
vztahy. Své milé, které již nemůže-
me obdarovat dotykem a  slovem, 
jsme obdarovali svíčkou a  květi-
nami. Přichází advent a  s  ním pří-
ležitost darovat něco osobitého 
– třeba setkání, pohlazení, vlastní 
výrobek. Aby naši milovaní pocítili 
péči a vlídné myšlenky. Honza Ned-
věd v  jedné písničce zpívá: „Zástu-
py lidí půjdou přát. Proč za rok jenom 
jedenkrát?“ Tiše si k  tomu říkám: 
„Chvála Bohu, že alespoň jeden-
krát!“ Velmi často máme své myš-
lenky nastavené na negativní vlnu. 
Pokud nám advent vnese do  pře-
mýšlení alespoň trochu světla a vů-
le snít o dobrých věcech, budiž mu 
vzdán dík!

Uplynulý rok v  Oknech byl věno-
ván vzpomínkám a díkům. Patnáct 
let činnosti možná není mnoho, ale 
není to ani málo. Stálo za to vzpomí-
nat i děkovat těm, kdo nám během 
let prospěli. V  tom letošním roce 
přibyla nová setkání i nové zkuše-
nosti. Moc hezké a  vlídné chvíle 
jsme prožili s paní Helenou Svobo-
dovou v  Muzeu Jindřichohradec-
ka při přípravě výstavy. Usměva-
vá vlídnost a nadhled. To je někdy 
fakt potřeba. Radost nám uděla-
li amatérští muzikanti z  Jakoubka, 
Smetany, JHSO i Chrámového sbo-
ru. Protože ti, kdo dělají něco pro 
podstatu samu, nejsou v křeči z pe-
něz. Vlídné zarámování slavnostní-
mu koncertu umožnil P. Ivo Prokop. 
Krásná chvíle v důstojném prostře-
dí chrámu Nanebevzetí P. Marie. To 

byly možná nejdůležitější chvíle ze 
série oslav. Leč rok nebyl jen oslav-
ný. Také nás navštívilo 14 kontrol 
na naše vnitřní procesy – jak účetní, 
tak poradensko – sociální. Můžeme 
se litovat, že multizdrojové financo-
vání neziskovky přináší i tyto efek-
ty. Co s tím? Pokud chceme obhájit 
existenci našeho „ostrůvku pozitiv-
ní deviace“ (slovy Ondřeje Alexan-
dra Kroniky), musíme se stále učit 
a objevovat krajiny vskutku nepro-
bádané. A  v  nich velkou píli naší 
ekonomky Marušky Málkové, kte-
rá zdolává grant za grantem, DPH, 
vyrovnávací platbu a kupodivu stá-
le spí, i když možná někdy ne úplně 
klidně. Po přívalu znechucení z ne-
uvěřitelného množství formálních 
procesů si sednu v  obýváku Chrá-
něného bydlení Okénko a povídám 
si s našimi obyvateli. Někteří z nich 
byli kdysi „pod mostem“, zneužiti 
„chytráky“, kteří těží z  finanční ne-
gramotnosti. Někteří jsou po  úra-
zech. Každý z nich má svůj osobitý 
a nesnadný příběh. V této chvíli jsou 
v našem domku doma. Mají teplo, 
jídlo, kamarády, využití volného ča-
su. S chutí společně zpívají. Někte-
ří našli i  chlapské pracovní uplat-
nění v Houbovém parku. Veliký dík 
Bohunce Blaas-Bérové. Její tvořivá 
fantazie a pracovitost vytvořila po-
zoruhodné a  inspirativní prostředí 

pro mnohé. Smutné a těžké situa-
ce jsou součástí téměř každého ži-
vota. Málokdo je ušetřen. Můžeme 
zůstat ve smutku. Ale můžeme své 
prožitky také přetavit ve zkušenost, 
která pomáhá jít dál. Protože už ví-
me, jak na  to. Protože potkáváme 
dobré lidi. A pokud jdeme s otevře-
nýma očima, nepřehlédneme je. 
A vybereme si pro svůj život ty, se 
kterými stojí za to jít dál.
„Milí přátelé, nakládejte se svými 
životními příběhy laskavě a s po-
rozuměním! Prožitý čas se vám ne-
vrátí, ale do nových dnů může las-
kavost přinést nové světlo! A nové 
světlo pro každý den vám přejí kli-
enti, zaměstnanci i  dobrovolníci 
organizace Otevřená OKNA, z.ú.“.

Drahomíra Blažková

 � Co nás vlastně v uplynulém roce potkalo?
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V PROSINCI 2018

Merkur uvidíme ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem, Venuši rovněž ráno, vysoko nad jihovýchodem. Mars bude 
pozorovatelný pouze v první polovině noci, Jupiter se začne zase objevovat koncem měsíce ráno nízko nad jihovýchodem. Saturn je nepo-
zorovatelný, Uran je nad obzorem po většinu noci kromě rána a Neptun již jen večer nad jihozápadem. 
Pozorování Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je skutečně velmi poutavé. Slunce osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další 
povrchové, výškově rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. Dalekohledy je tak vidět krásný prostorový a velmi působivý obraz. V do-
bě měsíčního úplňku stíny a prostorovost zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty, jindy dobře viditelné, se v mě-
síčním světle téměř ztrácí nebo se dokonce stávají nepozorovatelnými. Měsíc projde 7. 12. novem, 15. 12. první čtvrtí, 22. 12. úplňkem 
a 29. 12. nastane poslední čtvrť. 12. 12. bude Měsíc v odzemí (405 211 km) a 24. 12. v přízemí (361 047 km). 
Za bezoblačného počasí je velmi působivý i obraz Slunce v dalekohledu. Nabízí pohled na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou 
teplotou - chladnější sluneční skvrny, a nebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn 
také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
Obloha na přelomu podzimu a zimy, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, 
planetární mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. 
Dne 21. 12. ve 23.23 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Kozoroha - začátek astronomické zimy, zimní slunovrat.

• 2. 12. v 6.00 hodin – Venuše dosahuje maximální jasnosti (-4,7 mag)
• 3. 12. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 7,2° jižně; ráno 

seskupení Měsíce, Spiky a Venuše nad jihovýchodním obzorem)
• 3. 12. ve 22.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 2,8° severně)
• 7. 12. v 15.00 hodin - Mars v konjunkci s Neptunem (Mars 0,0° sever-

ně; velmi těsné přiblížení nastane na denní obloze, planety pozorova-
telné večer v úhlové vzdálenosti přibližně 4´)

• 14. 12. ve 13.00 hodin – maximum meteorického roje Geminid 
(ZHR 120)

• 15. 12. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,9° severně)
• 15. 12. ve 13.00 hodin - Merkur v největší západní elongaci  

(21° od Slunce)

• 21. 12. v 9.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,8° jižně; Měsíc 
nejblíže Aldebaranu pozorovatelný okolo 4. hodiny ranní)

• 21. 12. v 19.00 hodin - Merkur v konjunkci s Jupiterem (Merkur 0,8° sever-
ně; planety ráno před východem Slunce velmi nízko nad jihovýchodním 
obzorem)

• 24. 12. v 10.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,9° severně; Mě-
síc zapadá 2 hodiny před konjunkcí)

• 26. 12.  v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,7° jižně; Měsíc 
a Regulus vycházejí nad obzor 4 hodiny po konjunkci)

• 30. 12. ve 12.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,9° jižně; Měsíc 
v blízkosti Spiky pozorovatelný před východem Slunce vysoko nad jižním 
obzorem)

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

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

Další zajímavosti oblohy v prosinci 2018:

čtvrtek a pátek: 20.00 – 22.00 hodin 
Odpolední pozorování Slunce je po dobu 

fungování v náhradním místě na DDM 
nutné domluvit individuálně.

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

podaří prosadit zásadní zlepšení. Vězni získá-
vají lepší podmínky nebo jsou dokonce pro-
pouštěni, případy spravedlivěji prošetřovány. 
Amnesty International vybere případy něko-
lika lidí, které mohou vyvolat zásadní globál-
ní změnu. Může jít například o člověka, který 
se postaví pašerákům na ochranu pralesa; ně-
koho, komu hrozí trest smrti kvůli jeho víře či 
orientaci anebo třeba někoho, kdo se posta-
ví policejní brutalitě. Akce se v ČR pravidelně 
koná od roku 2010. Na místě vás seznámíme 
s letošními příběhy lidí, za které budeme psát. 
Text výzvy můžete napsat vlastní, ale nemusí-
te. Budeme mít připravené i cizojazyčné vzo-

 � Veřejnost má možnost zapojit se do maratonu psaní dopisů
Připojte se k  nám a  napišme každý dopis ja-
ko ručně psanou a podepsanou výzvu za jed-
noho či několik nespravedlivě vězněných či 

pronásledovaných lidí. Pí-
šeme vládám, úřadům ne-
bo do  věznic příslušných 
zemí a  zastaneme se kon-
krétního člověka, který měl 
odvahu postavit se za práva 
ostatních. Můžeme napsat 
i  jemu konkrétně – i  to po-

těší. A nejsme sami. Ve stejnou dobu a za stej-
né lidi píší i ostatní po celém světě, což vytváří 
mezinárodní tlak. Téměř u třetiny případů se 

ry, které lze jednoduše opsat a připojit podpis. 
Můžete si s sebou vzít vlastní tužku, určitě pak 
peníze na známku, což je 35 Kč za  jeden do-
pis. Zbytek bude nachystaný. Každý dopis má 
smysl. Také si s námi můžeme dát kávu a čaj, 
popovídat si a zažít vřelou adventní neděli. 
Kdy? V neděli 16. prosince 2018
V kolik? Od 10.30 do cca 12.30 hodin
Kde? Ve  Sborovém domě ČCE, Bratrská 
129, Jindřichův Hradec
Pro všechny, kdo umějí psát a najdou chvilku 
udělat něco dobrého za cenu dopisní známky.

Jana Kittová
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
komedii Gerárda Lauziera „NALEVO OD VÝ-
TAHU“ dne 20. prosince 2018 od  19.00 ho-
din do divadelního sálu. Pantheon producti-
on. Divadelní předplatné skupiny A.
V režii Petra Svojtky hrají: Roman Vojtek, Len-
ka Zbranková, Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, 
Jana Tabrea, Vilém Udatný a Zdeněk Rohlíček
Hlavní postavou francouzské situační kome-
die Yan, výtvarník - tichý, klidný, plachý a spo-
řádaný muž, kterého má konečně, po  celých 
měsících tajného zbožňování, navštívit v  by-
tě vdaná Florence. Decentní setkání se však 

v  důsledku náhod a  nedorozumění, vznikají-
cích kvůli chorobně žárlivému sousedovi a je-
ho mladičké manželce, mění ve sled zdánlivě 
absurdních situací. 

Hra byla předlohou veleúspěšné francouzské 
situační komedie s Pierrem Richardem v  roli 
plachého výtvarníka Yana.

Ivana Bačáková

 � Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec pořádá tradiční Adventní dny
Národní památkový ústav, Státní hrad a  zá-
mek Jindřichův Hradec a Spolek pro obnovu 
památek na  Jindřichohradecku zvou srdeč-
ně o druhém adventním víkendu, 8. a 9. pro- 
since k návštěvě tradičních Adventních dnů. 
Návštěvníci pravidelní i  noví se mohou tě-
šit na  tržiště s  originálním zbožím pořádané 
na druhém a třetím zámeckém nádvoří. Prog- 
ram obou víkendových dnů nabídne hudeb-
ní, taneční a  divadelní vystoupení. Jistě ne-
jen dětské návštěvníky potěší malý zvěřinec, 
výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků 
nebo lukostřelba na II. nádvoří. V provozu bu-
de opět 500 let stará Černá kuchyně. Své do-
vednosti předvedou umělečtí řezbáři, kováři 
a  hrnčíři a  v  malých  tvůrčích dílnách budou 
zájemci moci vyzkoušet svou vlastní zručnost. 
I v letošním roce bude pořádána nedělní eku-
menická bohoslužba v  kapli sv. Ducha, letos 
za účasti duchovních třech církví. V rámci Ad-
ventních dnů mohou návštěvníci jindřicho-
hradeckého zámku rovněž zavítat do  Domu 
gobelínů, kde si budou moci prohlédnout 
ukázky řemesel, a připravena bude také dílna 
pro děti i dospělé. Vstupné do areálu zámku 
10 Kč. Program pro veřejnost bude po oba ví-
kendové dny trvat od 10.00 do 17.00 hodin 
a můžete jej nalézt také na našich webových 
stránkách: www.zamek-jindrichuvhradec.eu 

Tomáš Krajník 
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 �Nadílka koncertů, trhů a dalších akcí zpříjemní adventní čas
Výčet nejrůznějších kulturních počinů je dokla-
dem toho, že se i letos mají Jindřichohradečáci 
v předvánočním období na co těšit. Čas adven-
tu je naplněn spoustou překrásných setkání při 

koncertech a akcích, které pořádá nejen město 
Jindřichův Hradec, ale i řada jiných institucí a or-
ganizací. V adventní době by se lidé měli vnitř-
ně zklidnit a připravit se na období nadcházejí-
cích Vánoc. 
Výstavní dům Stará radnice otevře svoje expo-
zice Z dějin městské samosprávy, JHMD želez-
nice hrou, Modelové kolejiště, obřadní síň Jana 
Kotěry, 1.–2., 8.–9. a 15.–16. prosince v době 
10.00–17.00 hodin.
Muzeum Jindřichohradecka vás zve 1. a 2. pro- 
since na  přehlídku JINdřichohradecké JINo-
HRÁtky aneb Dejte děti do jeslí, kde představí 
práci betlemářů z celé České republiky i ze Slo-
venska.
Město Jindřichův Hradec zve děti i  rodiče 
na Veselé odpoledne s Perníčkem 1. prosince 
v době 14.00–17.00 hodin na náměstí Míru.
2. prosince se na náměstí Míru v 18.00 hodin 
uskuteční tradiční Slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu. 
Před samotným rozsvícením vánočního stro-
mu zazní slova starosty města Stanislava Mrv-
ky a farního vikáře P. Jozefa Gumenického, který 
vánoční strom požehná. Slavnostní program vy-
vrcholí zhruba půlhodinovým koncertním vys- 
toupením přední české mezzosopranistky 
Andrey T. Kalivodové.
ZUŠ V. Nováka ve spolupráci s ROTARY CLUBEM 
a Společností přátel ZUŠ V. Nováka v Jindřicho-
vě Hradci pořádá Adventní benefiční koncert 
pro OTEVŘENÁ OKNA v kapli sv. Maří Magda-
leny 5. prosince v 17.00 hodin.
Jindřichohradecký BIG BAND z.s. vás zve 
na  Vánoční koncert Jindřichohradeckého 
Big Bandu s Jitkou Zelenkovou, který se koná  
7. prosince v 19.00 hodin v KD Střelnice. Dále 
účinkují Kristýna Vacková, Tomáš Bartůšek, Pě-
vecký sbor Arietta ZUŠ Žirovnice, Pěvecký sbor 
Pěnice J. Hradec a  Pěvecký sbor Nova Domus  
J. Hradec.

Josef Vágner pořádá Vánoční koncert Josefa 
Vágnera 8. prosince v 18.00 hodin, na kterém 
účinkují pěvecký sbor Nova Domus a Novado-
máček, v KD Střelnice. 

Muzeum Jindřichohradecka zve na  Adventní 
koncert vokálního souboru X-TET 8. prosince 
v 18.00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Ma-
rie v minoritském klášteře.
Státní hrad a zámek zve všechny na Adventní 
dny 8. a 9. prosince od 10.00 do 17.00 hodin 
na III. nádvoří Státního hradu a zámku.

Město Jindřichův Hradec zve všechny na tradič-
ní Vánoční trhy 8. a 9. prosince od 10.00 do 
17.00 hodin v prostorách Masarykova náměstí 
a náměstí Míru. 
Dům gobelínů připravil dílny pro děti i dospělé, 
ukázky řemesel o víkendu 8. a 9. prosince.
Kulturní dům Střelnice zve na Adventní koncer-
ty Jindřichohradeckého symfonického orche- 
stru v neděli 9. prosince v 17.00 a v 19.30 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny. Dirigent Jiří Na-
jvar, účinkují hosté Harfa Hedvika Mousa Bacha, 
PS Zanoty – sbormistryně Květa Pilná. 
Muzeum Jindřichohradecka a agentura Show 

service pořádají koncert dětských pěveckých 
sborů Chvála zpěvu 11. prosince v 17.00 ho-
din v kostele sv. Jana Křtitele.
Základní škola, Jarošovská 746, J. Hradec zve 
na Vánoční koncert školních pěveckých sbo-
rů Pěnice a Pěničky 12. prosince v 17.00 ho-
din do kostela sv. Jana Křitele.
Hospodářská komora vás zve na Adventní kon-
cert 13. prosince v 18.00 hodin do Muzea fo-
tografie - refektáře, kde vystoupí ansámbl Mů-
ra – harfa, kytary, flétna.
Hudební škola YAMAHA pořádá Vánoční kon-
cert žáků školy 14. prosince v  17.00 hodin 
v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Muzeum Jindřichohradecka vás zve na  Ad-
ventní koncert JH Swing Bandu do  konfe-
renčního sálu ve  Štítného ulici 15. prosince 
v 17.00 hodin.
Muzeum fotografie a  MOM zve na  Vánoční 
koncert Petra Přibyla a jeho hostů 15. prosin-
ce v 19.00 hodin v Muzeu fotografie a MOM.
Muzeum Jindřichohradecka zve na  Adventní 
koncert žesťového souboru Trumpet Tune 
v neděli 16. prosince v 18.00 hodin do kap-
le Nanebevzetí Panny Marie v  minoritském 
klášteře.  
Kulturní dům Střelnice zve na  Adventní kon-
cert souboru Musica Dolce Vita v  neděli 
16. prosince v  19.00 hodin v  kapli sv. Ma-
ří Magdaleny. Účinkují Daniela Demuthová 
– mezzosoprán, Michaela Valentová – flétna 
a Zbyňka Šolcová – harfa.

Muzeum Jindřichohradecka zve na  Vánoční 
koncert pěveckého sboru SMETANA 20. pro-
since v 19.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
23. prosince v 17.00 hodin si přijďte pro Bet-
lémské světlo na náměstí Míru.
Kulturní dům Střelnice zve na Vánoční koncer-
ty PS Jakoubek YMCA a  hosté 26. prosince 
v 16.00 a v 18.00 hodin v kapli sv. Maří Mag- 
daleny.
1. ledna 2019 všechny zveme na slavnostní 
ohňostroj v 17.00 hodin na náměstí Míru.

Ivana Bačáková
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 � Zajistěte si divadelní a hudební předplatné na jaro příštího roku v předstihu!
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již 
řadu let uvádí divadelní představení a nabízí 
možnosti předplatného na divadelní sezónu – 
JARO 2019 a nabídku koncertů klasické hud-
by v rámci KPH 2019.
V rámci předplatného skupiny A jsme pro vás 
připravili 6 představení (leden–červen 2019)

„Klíče na neděli“ – Antonín Procházka / Di-
vadelní agentura Háta
V režii Antonína Procházky hrají: Jana Šulcová, Zby-
šek Pantůček/ Viktor Limr, Olga „Háta“ Želenská, Li-
bor Hruška/Antonín Procházka/Juraj Bernáth, Ma-
hulena Bočanová/Marcela Nohýnková a další
„Dokud nás milenky nerozdělí“ – Eric 
Assous / Pantheon production
V  reži Michaely Doleželové hrají: Veronika Frei- 
manová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, 
Kateřina Lojdová a Luděk Nešleha 

 „Maryša“ – Alois a Vilém Mrštíkové / Diva-
dlo Příbram
V režii Milana Schejbala hrají: Tomáš Töpfer, He-
lena Karochová, Anna Fixová, Vladimír Senič, 
Daniela Šišková, David Krchňavý, Eva Miláčko-
vá, Kateřina Fixová a další 
„Šašek a syn“ – Bolek Polívka / Divadlo Bol-
ka Polívky

V  režii Bolka Polívky hrají: Bolek Polívka, Vladi-
mír Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Milan 
Král, Jiří Fretti Pfeifer, David Rotter
 „Pension pro svobodné pány“ – Sean O´Ca-
sey / Divadlo Palace
V režii Jaromíra Dulavy hrají: Patrik Děrgel, Ma-
rie Doležalová/Anna Fialová/Lenka Zahradnic-

ká, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav 
Liška/Zdeněk Velen a další
 „Láska v přímém přenosu“ – Norm Foster / 
Divadlo Kalich
V režii Romana Štolpy hrají: Petr Čtvrtníček, Kris-
týna Frejová, David Suchařípa, Jan Révai, Ivana 
Korolová/Michaela Tomešová
V rámci předplatného skupiny B jsme pro vás 
připravili 3 představení (leden–červen 2019)
„Manželství v kostce“ – Luboš Balák / Divad- 
lo Komedie 

V  režii Luboše Baláka hrají: Zuzana Kronerová 
a Oldřich Navrátil
 „Bláznovy zápisky“ – N. V. Gogol / GP - Art
V režii Jaroslava Gillara hraje: Jan Přeučil
 „Něžná je noc“ – F. M. Dostojevsij / Divade-
lo Kašpar
V  režii Patrika Hartla hrají: Martin Hofmann, 
Marika Šoposká/Eva Josefíková 

V  rámci Kruhu přátel hudby 2019 (leden–
prosinec 2019) jsme připravili koncerty klasic-
ké hudby s těmito interprety:
Katarína Ševčíková - harfa
Martin Cába, Vít Dvořáček - kytary
Václav Hudeček a  Martin Hroch  - housle, 
cembalo 
České filharmonické kvarteto – housle, vio-
la, violoncello    
W. Walescek - klavír
Trio Tones - klavír, violoncello, klarinet
Změna programu vyhrazena

Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo 
v  hledišti divadelního sálu Kulturního do-
mu Střelnice v Jindřichově Hradci na danou 
sezónu a  pro Abonentní koncerty klasické 
hudby stálé místo v prvních řadách v kapli 
sv. Maří Magdaleny. Předplatným vám pos- 
kytujeme slevu až 30 % dle typu předsta-
vení nebo koncertu a  druhu předplatitel-
ské skupiny. Předplatní lístek je přenosný 
(můžete ho darovat nebo zapůjčit). Datum 
každého představení s označením předpla-
titelské skupiny oznamujeme měsíčně pla-
kátem „Přehled kulturních pořadů“ a na va-
ši adresu (nebude-li na  přihlášce uvedena 
přesně, neručíme za jeho dodání) ho bude-
me zasílat včetně programu kina Střelni-
ce. Případnou změnu adresy ohlaste v kan-
celáři Kulturního domu Střelnice (tel. č.: 
384  497  473, strelnice@jh.cz). Na  stejnou 
adresu se obraťte i v případě, že by vám ma-
teriály nebyly doručeny.
Prodej předplatenek začíná dne 18. 12. 2018 
v  pokladně KD Střelnice (tel. č. 384  497  474) 
a  potrvá do  27. 12. 2018 (neplatí pro majitele 
předplatného „podzim 2018“ a KPH 2018).

Ivana Bačáková
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 � Také Dům gobelínů otevře v předvánočním čase své dveře návštěvníkům 
Milí návštěvníci, v  prosinci bychom vás rádi 
pozvali na dvě naše akce:
JINDŘICHOHRADECKÉ JINoHRÁtky 
(1.– 2. prosince 2018) 
První prosincový víkend v sobotu a v neděli 
1.– 2. prosince 2018 se můžete těšit na  ad-
ventní tvořivé dílny pro děti v  Domě gobelí-
nů v rámci festivalu Jindřichohradecké JINo-
HRÁtky.

ADVENT S ŘEMESLY V DOMĚ GOBELÍNŮ
(8.–9. prosince 2018)
Druhý prosincový víkend 8.–9. prosince 
2018 jsme pro vás v  Domě gobelínů připra-
vili bohatý adventní program s  ukázkami 
řemesel a dílnami pro děti – ADVENT S ŘE-
MESLY V DOMĚ GOBELÍNŮ. Co na vás čeká? 
Tkaní na stavu. Restaurování tapiserií. Přede-
ní na kolovrátku a plstění. Motání provazů. Pa-

ličkování. Háčkování. Zdobení perníčků. Práce 
s přírodninami /Ateliér ZaJ Gebrovi – uděláte 
si vánoční dekoraci z přírodnin. Šperky a mó-
da ve  stylu steampunku. Řezbářství. Knihy 
Jiřího Trnky a  Kláry Trnkové, doplňky s  mo-
tivy Trnkových ilustrací. Kreativní dílna KRA-
SOHLED. Novinkou bude letos perníčková 
dílna se staročeskými adventními ozdobami 
a také nabídka originálních šperků, z jantaru, 
korálů a  jiných polodrahokamů. Pokud shá-
níte originální dárky, vyberete si u  nás z  vel-
ké nabídky. Rozhodně se krásným dárkem pro 
vaše blízké může stát i  kniha Josef Müller 
o  výtvarníkovi textilních uměleckých dílen 
v  J. Hradci nebo krásná obrazová publikace 
Jindřichohradecko z  nebe, která předsta-
vuje město Jindřichův Hradec a jeho nejbližší 
okolí z ptačí perspektivy.
Děti si na  pokladně při vstupu vyzvednou 
plán stanovišť jednotlivých řemesel, v prosto-
rách muzea budou sbírat za  své dovednosti 
razítka a po splnění úkolů obdrží v pokladně 
muzea malou odměnu. 
V rámci adventního programu v sobotu i v ne-
děli odpoledne vystoupí žáci hudebního 
oboru ZUŠ V. Nováka v J. Hradci.
Zveme vás, hravé a tvůrčí lidi bez rozdílu vě-
ku, do krásných prostor Domu gobelínů, kde 
můžete se svými blízkými strávit pohodový 
a tvůrčí adventní víkend. Vstup zdarma!
Změna programu vyhrazena.

Rita Škodová

 �Muzeum fotografie a MOM pořádá adventní akce a výstavy
O víkendu 1. a 2. prosince 2018 se Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií zapojí do  třetího ročníku festivalu betlémů Muzea 
Jindřichohradecka „Jindřichohradecké JINoHRÁtky“. Příchozí si tak 
mohou na pokladně muzea vyplnit dílčí úkol festivalové hry a součas-
ně se nechat vyfotografovat v prostorách atria. V sobotu 8. 12. a v ne-
děli 9. 12. proběhne již tradiční ateliérové fotografování v historic-
kých kostýmech; rezervace přijímáme a informace o ceníku podáváme 
na tel. č.: 384 362 459. Tyto dny jsou vyhrazeny i vánoční dílně „Tvoříme 
dárky nejmilejším“ pod vedením výtvarnice Květy Drdové. Všichni jsou 
nadto od 8. prosince zváni na výstavu dětských výtvarných prací, včet-
ně fotografických, ze soutěže „Mami, tati, pojďte se mnou do muzea – fo-
tografujeme a malujeme historii“. 
V sobotu 15. prosince se uskuteční od 19.30 hodin v prvním podlaží 
vánoční koncert Petra Přibyla a jeho hostů – Zdeny Kloubové, Jana 
Sládečka a Davida Švece, na jehož programu bude hudba starých mist- 
rů, adventní písně a  vánoční koledy. Vstupenky se prodávají již od 
20. listopadu v muzejní pokladně.  
Až do konce roku je možné přijít na jednorázové skupinové fotografické 
kurzy pro děti a mládež a na výstavy „Jan Saudek – My lidé jsme krásní“, 
„Karel Hájek – Byl jsem při tom“ a „Český rok 1918“; k vidění je též no-
vá expozice „Jezuité v  Jindřichově Hradci“. Muzeum je pro návštěv-
níky otevřeno od úterý do neděle a ve svátky 25. a 26. 12. v době 
10.00–12.30, 13.00–17.00 hodin, dne 24. a 31. 12. máme zavřeno. Ví-
ce o Muzeu fotografie a moderních obrazových médií, jeho programech 
a službách je k nalezení na: www.mfmom.cz anebo na facebooku.
Těšíme se na setkání s vámi (nejen) v prosinci 2018 s přáním příjem-
ných vánočních svátků a klidného závěru roku.

Eva Florová  
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
7. - 16. 12. 2018
Vánoční trhy na Masarykově náměstí
Centrum východočeské metropole se promění 
v živé tržiště s výrobky lidové tvorby a umělec-
kých řemesel. Vánoční atmosféru příjemně do-
plní stylový kulturní program.

CHEB
1. 12. – 27. 12. 2018
Vánoční trhy 
Největší v Karlovarském kraji, denně program, 
bruslení až do 1. 1. 2019.

KUTNÁ HORA
2. – 22.  12. 2018 (každá adventní neděle)
Adventní podvečery při svíčkách
Speciální prohlídky s vánoční atmosférou v Da-
čického domě, ve  Vlašském Dvoře, v  kostele 
sv. Jana Nepomuckého a  v  Galerii Felixe 
Jeneweina. Průvodci v  kostýmech, programy 
pro děti, vánoční atmosféra v expozicích a zlev-
něné vstupné. 

LITOMYŠL
2. – 24. 12. 2018
Andělské adventní neděle na zámeckém ná-
vrší v Litomyšli  
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí 
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, pro-
hlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
21. 12. 2018 
Poletíme?
Koncert oblíbené kapely v  Divadelním klubu 
Polička od 21.00 hodin. 

TELČ
1. 1. 2019 
Novoroční setkání a ohňostroj
16.30 hodin, náměstí Zachariáše z Hradce. Spo-
lečný novoroční přípitek představitelů města 
s občany a novoroční ohňostroj, Dechový kvin-
tet Jaroslava Čajky.

TŘEBOŇ
15. 12. 2018
Třeboň plná andělů
13.00 – 18.00 hodin, slet andílků nebeských 
i pozemských na Masarykově náměstí.

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na  našich webových strán-
kách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

prosinec 2018 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ PROSINCOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Krimi, Komedie / Česko / Bontonfilm

Doktor Martin v celovečerním filmu v kinech. Příběhy 
populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila 
vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho 
kariéry v celovečerním filmu v kinech. Svérázný doktor 
Martin bude řešit dosud nepoznané záhady osobního 
života i  jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout 
postarat se jeden den sám o své malé dítě, vyžehlit svá 
tradiční nedorozumění s partnerkou Lídou a současně 
s tím vším musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy ve-
dou hluboko do minulosti, až do doby první republiky. 
O dávném tajemství beskydských lesů dnes už ví jen 
málokdo a na povrch se dostane teprve nálezem po-
divuhodně malé kostry. To samo o sobě vnese do měs-
tečka v horách rozruch. Ještě větší pozdvižení ale vyvo-
lá skutečnost, že do řešení se vrhnul strážmistr Topinka 
a doktor Martin. Film Doktor Martin: Záhada v Besky-
dech navazuje na jeden z nejúspěšnějších seriálů České 
televize. Vrací se v něm nejen svébytný lékař, ale i krás-
ná příroda z konce světa a řada oblíbených postaviček. 
K nim pak přibydou nové tváře v čele s Jiřím Bartoškou, 
Markem Taclíkem nebo Elizavetou Maximovou.
Hrají: Miroslav Donutil, Robert Mikluš, Jitka Čvančaro-
vá, Jana Štěpánková, Tomáš Jeřábek, Jiří Bartoška
Režie: Petr Zahrádka
Hrajeme: 15. a 16. 12.  od 20:00 ve 2D

ONI A SILVIO (LORO)
Drama, Komedie, Životopisný / Itálie, Francie / Aerofilms

Jaká je největší lidská touha? Láska? Peníze? Sex? Ne-
omezená moc? A  je možné toho všeho dosáhnout 
a  cestou neztratit vlastní tvář? Nejúspěšnější italský 
režisér současnosti Paolo Sorrentino (Velká nádhera, 
Mládí) se vrací do českých kin s velkolepým provokativ-
ním komediálním dramatem. Sorrentinův dvorní he-
rec Toni Servillo tentokrát v hlavní roli ztvárňuje Silvia 
Berlusconiho – notoricky známého miliardáře, skan-
dalistu, mediálního magnáta a  dlouholetého před-
sedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým ex-
centrickým způsobem života a zhýralými večírky, které 
svět zná pod označením „bunga bunga“. Film dává na-
hlédnout do soukromí této kontroverzní ústřední po-
stavy a nabízí pohled na mrazivé a mnohdy groteskní 
situace, ať už se týkají podplácení soudců, nákupu nej-
lepších fotbalistů nebo svádění mladičkých modelek. 
Zabývá se také tím, jací lidé Berlusconiho a jemu po-
dobné obklopují a jak funguje cynický mechanismus 
moci, založený na absolutní ztrátě hodnot, ponižování, 
egoismu a prospěchářství. Ideologická vyprázdněnost 
a cynismus Berlusconiho vám po zhlédnutí filmu pří-
padnou velice blízké tomu, co známe i z Čech.
Hrají: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamar-
cio, Kasia Smutniak
Režie: Paolo Sorrentino
Hrajeme: 19. 12.  od 19:00 ve 2D

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

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

5. 12. 19:00 
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životopisný, Hudební / V. Británie / 2D

6. - 9. 12. 15:00, 17:30
ČERTÍ BRKO
Pohádka / Česko / 2D

6. - 7. 12.  20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, Hudební / V. Británie / 2D

8. - 9. 12.  20:00
SMRTELNÉ STROJE
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D

12. 12.   19:00
SVĚDKOVÉ PUTINOVI
Dokument / Lotyšsko, Švýcarsko / 2D

13. - 16. 12. 17:00
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Akční, Animovaný / USA / 3D+2D

13. - 14. 12.  20:00
VDOVY
Krimi, Thriller / USA, V. Británie / 2D

15. - 16. 12.  20:00
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Krimi, Komedie / Česko / 2D

19. 12.   19:00
ONI A SILVIO (ART kino)
Drama, Životopisný / Itálie, Francie / 2D

20. - 21. 12. 17:30
VÁNOCE A SPOL.
Komedie, Pohádka / Francie / 2D

20. - 21. 12.  20:00
VE SPÁRECH ĎÁBLA
Horor / USA / 2D

22. - 23. 12. 17:00
MARY POPPINS SE VRACÍ
Rodinný, Fantasy, Muzikál / USA / 2D

22. - 23. 12.  20:00
AQUAMAN
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D

27. - 30. 12. 17:30
ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU
Animovaný, Komedie / Francie / 2D

27. - 28. 12.  20:00
BUMBLEBEE
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 3D+2D

29. - 30. 12.  20:00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie / Česko / 2D

3. - 4. 1. 17:30
UTOP SE, NEBO PLAV
Komedie / Francie / 2D

3. - 4. 1.  20:00
CLIMAX
Drama, Horor, Taneční / USA / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI (Vždy od 15:00 hodin)

2. 12.
DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Pásmo pohádek / ČR / 2D

9. 12.
SMOLÍČEK
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

16. 12.
VÁNOČNÍ PÁSMO III.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

23. 12.
POHÁDKY POD STROMEČEK
Pásmo pohádek / ČR / 2D    

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT

 � Kdy za sportem?
Šachy – TJ Slovan JH, Jihočeská divize

kolo 4. JH – ŠO TJ Tatran Prachatice ne 9.12.

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

kolo 4. JH B – Spartak Kaplice ne 2.12.

kolo 4. VSK Slávia JU ČB – JH C ne 2.12.

kolo 5. JH C – JH B ne 16.12.

Házená – Házená JH ženy, I. liga

kolo 10. TJ Jiskra H. Brod – JH ne 2.12. 12.00

kolo 11. JH – HK Ivančice so 8.12. 18.30

kolo 8. SHK Kunovice – JH ne 16.12. 14.00

Házená – Házená JH starší dorostenky, I. liga

kolo 10. DHK Baník Most – JH ne 2.12. 16.00

kolo 11. JH – HK Ivančice so 8.12. 16.30

Házená – Házená JH mladší dorostenky, I. liga

kolo 10. DHK Baník Most – JH ne 2.12. 14.00

kolo 11. JH – TJ Sokol II. Kobylisy so 8.12. 14.30

Házená – Házená JH starší žákyně, Žákovská liga MČR 2018/2019

kolo 1. Turnaj v J. Hradci ne 2.12. 9.00

Házená – Házená JH starší žákyně, krajský přebor

kolo 6. TJ Jiskra Třeboň – JH so 8.12. 11.00

Házená – Házená JH mladší žákyně, krajský přebor

kolo 6. TJ Jiskra Třeboň – JH so 8.12. 10.00

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

kolo 9. TJ Jiskra Třeboň – JH so 8.12. 9.00

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

kolo 3. Mini házená so 1.12. 9.00

kolo 4. Mini házená so 15.12. 9.00

Házená – Házená JH přípravka, krajský přebor 4+1

kolo 6. Mini házená so 1.12. 9.00

kolo 7. Mini házená so 15.12. 9.00

Basketbal – Basket Fio banka JH muži, Český pohár – XXVI. ročník

kolo 7. JH – soupeř z KNBL st 19.12. 18.00

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

kolo 12. JH – BK Slavoj Litoměřice pá 7.12. 19.00

kolo 13. GBA EU Praha – JH pá 14.12.

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

kolo 10. BA LYNX Liberec – JH so 1.12.

kolo 11. BK Kondoři Liberec – JH ne 2.12.

kolo 1. JH – BK Vlci Žďár n./S. so 15.12. 15.00

kolo 12. BK Vlci Žďár n./S. – JH ne 16.12. 10.00

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

kolo 11. BA Nymburk B – JH so 8.12.

kolo 12. BC Kolín – JH ne 9.12. 11.30

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

kolo 14. JH – BŠ Tygři Praha pá 7.12. 17.00

kolo 7. USK Praha – JH so 8.12.

Basketbal – BK Lions JH M starší mini žactvo U13, oblastní přebor CC

kolo 3. Sojky Pelhřimov D – JH M so 8.12.

kolo 3. JH M – SKB Strakonice H so 8.12.

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

kolo 2. Sokol Písek H – JH M so 1.12. 9.00

kolo 2. JH M – Oceloti Týn n./V. M so 1.12. 10.20

kolo 3. Sokol Písek H – JH M so 15.12.

kolo 3. JH M – Oceloti Týn n./V. M so 15.12.

Basketbal – BK Lions JH M nejmladší mini žactvo U11, oblast. přebor BB

kolo 2. JH M – Tigers ČB M ne 9.12. 10.20

kolo 2. Sokol Písek H B – JH M ne 9.12. 11.00

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

kolo 12. HC Plzeň 1929 – JH so 8.12.

kolo 13. HC Motor ČB – JH ne 9.12.

kolo 14. JH – HC Tábor ne 16.12.

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

kolo 11. Lokomotiva Veselí n./L. – JH so 1.12.

kolo 12. JH – HC Strakonice ne 9.12.

kolo 13. JH – OLH Spartak Soběslav so 15.12.

kolo 14. HC Slavoj Č. Krumlov – JH so 22.12.

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

kolo 12. HC Plzeň 1929 – JH so 8.12.

kolo 13. HC Motor ČB – JH ne 9.12.

kolo 14. JH – HC Tábor ne 16.12.

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

kolo 11. Lokomotiva Veselí n./L. – JH so 1.12.

kolo 12. JH – HC Strakonice ne 9.12.

kolo 13. JH – OLH Spartak Soběslav so 15.12.

kolo 14. HC Slavoj Č. Krumlov – JH so 22.12.

Lední hokej – HC Vajgar JH muži, krajská liga

kolo 11. Spartak Soběslav – JH ne 2.12. 17.00

kolo 12. JH – Lokomotiva Veselí n./L. ne 9.12. 17.00

kolo 13. JH – HC Vimperk ne 16.12. 17.00

kolo 14. HC Milevsko 2010 – JH so 22.12. 17.00

kolo 15. TJ Hluboká n./V. – JH so 29.12. 17.00

Lední hokej – HC Vajgar JH junioři, regionální liga – nadstavba P

kolo 5. JH – HC Příbram ne 2.12.

kolo 6. IHC Písek – JH ne 9.12.

kolo 7. JH – SC Kolín pá 14.12.

kolo 8. HC Tábor – JH ne 16.12.

kolo 9. JH – HC Motor ČB ne 23.12.

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

kolo 11. JH A – KST Orel ČB C so 8.12. 10.00

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

kolo 11. JH B – Sokol Lodhéřov A st 5.12. 19.00

kolo 12. Novosedly A – JH B pá 14.12. 20.00

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

kolo 11. Jitka JH – Studená E pá 7.12. 19.00

kolo 11. Dírná A – JH C so 8.12. 10.00

kolo 12. K. Řečice B – Jitka JH pá 14.12. 19.00

kolo 12. JH C – Č. Rudolec B so 15.12. 10.00

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

kolo 11. Old Boys JH – JH E út 4.12. 17.30

kolo 11. JH D – Chlum B so 8.12. 10.00

kolo 12. Novosedly B – JH D pá 14.12. 17.00

kolo 12. JH E – Třeboň D so 15.12. 10.00

kolo 12. Lásenice C – Old Boys JH so 15.12. 10.00

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

kolo 10. PSKC Okříšky – JH so 15.12.

kolo 10. T.J. Sokol Lišov – JH so 15.12.

kolo 6. FBC Sokol Písek – JH so 22.12.

kolo 6. Banes Florbal Soběslav – JH so 22.12.

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

kolo 9. JH – FBC Spartak Kaplice so 15.12.

kolo 9. FBC Štíři ČB B – JH so 15.12.

Florbal – FK Slovan JH B muži, Jihočeská liga

kolo 11. Č. Krumlov/Velešín – JH B ne 16.12.

kolo 11. JH B – TJ Šumavan Vimperk ne 16.12.

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

kolo 14. JH – Žraloci Milevsko ne 16.12.

kolo 14. Panteři Milevsko – JH ne 16.12.

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

kolo 20. JH – Benjamins JH so 15.12. 9.15

kolo 20. Meťák Lvi ČB – Benjamins JH so 15.12. 9.45

kolo 20. JH – FBC Štíři ČB žlutí so 15.12. 10.00

kolo 20. Meťák Gepardi ČB – Benjamins JH so 15.12. 10.15

kolo 20. Meťák Lvi ČB – JH so 15.12. 10.30

kolo 20. Štíři ČB žlutí – Benjamins JH so 15.12. 10.45

kolo 20. Meťák Gepardi ČB – JH so 15.12. 11.00

Florbal – Vajgar Bojz JH muži, JHFBL – Jindřichohradecká liga

kolo 2. Zdešov – JH ne 2.12. 11.00

kolo 2. SKP Jihlava – JH ne 2.12. 13.00

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

kolo 8. BD JH – Sousedky ČB st 5.12. 18.30

kolo 8. Angry Girls ČB – Do roka JH st 5.12. 18.30

kolo 8. Kočky ČB – Pohodářky JH pá 7.12. 18.30

kolo 9. Pohodářky JH – Angry G. ČB st 19.12. 18.30

kolo 9. Do roka JH – Black Death JH st 19.12. 18.30

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

kolo 10. Páni JH – Spirits Tábor so 1.12. 16.00

kolo 11. Rafani Tučapy – Páni JH so 8.12. 16.00

kolo 12. Páni JH – Plechová Pacov so 15.12. 16.00

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

kolo 10. Kubrti Týn n./V. – Ypsi JH ne 2.12. 16.00

kolo 10. Jiskra JH – Nemo Veselí ne 2.12. 16.00

kolo 11. Třeboň – Jiskra JH so 8.12. 16.00

kolo 11. Veselí n./L. – Ypsi JH ne 9.12. 15.00

kolo 12. Ypsi JH – Třeboň so 15.12. 15.00

kolo 12. Jiskra JH – ŠK Rodvínov ne 16.12. 16.00
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HÁZENÁ
Pěkného úspěchu dosáhly starší žákyně Házené Jindřichův Hradec na tradičním turnaji v pražských Hájích. 
Obsadily parádní druhé místo, když pod vedením trenérského dua Iva Jonová – Radka Camrdová porazi-
ly Slavii VŠ Plzeň 25:3, Sokol Písek 22:11, vítěznou Jiskru Třeboň 15:10, bronzový DHC Plzeň 14:11, Sokol 
Kobylisy 15:9, Sokol Vršovice 18:10 a prohrály pouze s pátými domácími Háji 14:17 a čtvrtým Slavojem Ži-
rovnice 13:15. Na zisku stříbrného poháru a medailí se podílely Adéla Mazánková, Zuzana Coufalová, Leona 
Mátlová, Anna Dobešová, Michaela Vokušová, Tereza Camrdová, Eliška Dvořáková, Amálie Dvorská, Nikola 
Kvasničková, Tereza Paterová a Natálie Klímová. 

Foto: Zdeněk Coufal

KARATE
Ve třetím kole krajské ligy karate, jehož se v Horní Stropnici zúčastnilo 120 závodníků, se povedlo klubu Okinawa Karate Do TJ Slovan Jindřichův Hradec vybojovat tři umístění na stupních vítězů. V technické sestavě kata 
byl stříbrný Jiří Snížek a bronzová Karolína Šlechtová. Na 3. příčce ve sportovním boji kumite skončila i Anna Rypalová. Pod vedením trenérky Elišky Hriadělové se v ligových kláních představil ještě Petr Nguyen.

Foto: Vlastislav Běhoun
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 � ATLETIKA

Obrovského sportovního úspěchu dosáhlo jin-
dřichohradecké Gymnázium V. Nováka. Jeho 
šestičlenný chlapecký tým se totiž stal středo-
školským mistrem ČR v přespolním běhu.
Do  okresního kola, které se stejně jako kraj-
ské běželo v  lesoparku u  kostela sv. Jakuba 
v J. Hradci, postavili gymnazisté tři družstva. Ta 
kompletně obsadila medailové stupně. Regio-
nální kolo se pak uskutečnilo na  pozměněné 
trati, jež měla hodně zvlněné parametry, avšak 
tým GVN závod bravurně zvládl. Nechal za se-

Jindřichohradečtí gymnazisté jsou krosovými mistry ČR
bou výběry gymnázií z Č. Budějovic a Vimper-
ku. Díky jasnému prvenství se tak mohl radovat 
z postupu na národní šampionát.
Republikové finále AŠSK ČR – „Běháme s BK Tour 
2018“ se konalo v kempu Stříbrný rybník v Mal-
šově Lhotě u H. Králové. Ve středoškolské kate-
gorii hochů se jindřichohradecké gymnázium 
do finálového klání dostalo po několikaleté od-
mlce. Družstvo pod doprovodem profesora Ja-
roslava Cempírka nastoupilo na start 4900 me- 
trů dlouhého závodu ve  složení Jiří Fencl, Já-

chym Hojný, Marek Liščák, Filip Michálek, Ja-
kub Řehula a Marek Strnad.
„Běželo se až odpoledne, byl to závěrečný závod 
programu. Vyrazilo asi devadesát běžců, čekaly 
na nás tři rovinaté okruhy, z části vedly po píseč-
né pláži. Celé naše družstvo šlo po startovním vý-
střelu do předních pozic, nikdo z nás nechtěl zů-
stat pozadu,“ popsal úvod finále Strnad, jenž byl 
od začátku v závěsu za osmnáctiletým Janem 
Pešavou, čerstvým silničním juniorským vice-
mistrem ČR z tradiční trati Běchovice – Praha.
O  devět měsíců mladší reprezentant GVN se 
favorita držel, aby se o  něho zhruba kilome-
tr před cílem odpoutal a  doběhl si pro indi-
viduální triumf. V  cíli pak Strnad čekal na  své 
spolubojovníky, přičemž žasl, když Michálek 
doběhl osmý, posléze Fencl desátý, přestože 
měl drobnou kolizi a dvanáctý dorazil Řehula. 
„Do týmového pořadí se počítala umístění čtveři-
ce nejlepších. Náš součet byl nadějných jednatři-
cet. Vypadalo to na celkový velmi dobrý výsledek. 
Po  pár minutách došlo ke  konečnému součtu. 
Naše domněnka se potvrdila, ale byl to šok. My 
jsme se stali mistry republiky,“ jásal Strnad
Jednotlivci (82): 1. Marek Strnad (GVN J. Hra-
dec) 14:26,1, 2. Jan Pešava (Gymnázium Žam-
berk) +4,1, 3. Kim Žalčík (Gymnázium Jese-
ník) +5,0, 8. Filip Michálek +39,8, 10. Jiří Fencl 
+44,1, 12. Jakub Řehula +56,2, 36. Marek Liščák 
+1:38,8, 38. Jáchym Hojný (všichni GVN J. Hra-
dec) +1:44,9.
Družstva (15): 1. Gymnázium V. Nováka J. Hra-
dec 31, 2. Gymnázium Jeseník 42, 3. Gymnázi-
um A. Randy Jablonec nad Nisou 80, 4. Gym-
názium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou 86, 
5. Gymnázium V. Makovského Nové Město 
na Moravě 94, 6. Gymnázium J. Pekaře M. Bo-
leslav 121.

ATLETIKA
Vynikajícím způsobem si v republikovém finále AŠSK ČR v přespolním běhu, které se konalo v Malšově Lhotě u Hradce Králové, počínalo středo-
školské družstvo jindřichohradeckého Gymnázia V. Nováka. V sestavě Jiří Fencl, Jáchym Hojný, Marek Liščák, Filip Michálek, Jakub Řehula a Ma-
rek Strnad vybojovalo titul mistrů České republiky. 

Foto: Jaroslav Cempírek

 � SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

V rámci „Poháru Nové Včelnice 2018“ ve spor-
tovní gymnastice závodily v  kategorii dívek 
VS0A také sedmileté cvičenky TJ Slovan Jind-
řichův Hradec.
Ve  čtyřboji, který sestával z  přeskoku, bra-
del, kladiny a  prostných, se jim dařilo výteč-
ně. V konkurenci gymnastek z Lokomotivy Ve-
selí nad Lužnicí, SG Pelhřimov a pořádající TJ 
N. Včelnice se dostala celá čtveřice mezi šest 
nejlepších.
Mezi 15 startujícími dívenkami triumfova-
la Veronika Martínková, jež v  těsném soubo-
ji porazila svou oddílovou kamarádku Zuzanu 
Šímovou o pouhých 40 tisícin bodu. Na páté 
pozici skončila Anežka Kalkusová a hned za ní 
na 6. příčce byla Anna Havlíčková. „Naše malé 
gymnastky opět patřily k nejlepším, jsme na ně 
pyšní. Patří jim gratulace nás všech,“ uvedla Mi-
roslava Belšánová, hlavní trenérka a  zároveň 
předsedkyně gymnastického oddílu při TJ Slo-
van J. Hradec.

Malé jindřichohradecké gymnastky uspěly

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
Čtveřice sedmiletých sportovních gymnastek TJ Slovan J. Hradec uspěla na závodech v Nové Včelnici. Ve čtyřboji zvítězila Veronika Martínková, 
stříbrná skončila Zuzana Šímová a uspěly také Anna Havlíčková (6.) a Anežka Kalkusová (5.).

Foto: Šárka Havlíčková
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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: OPERNÍCH PŘEDSTAVENÍ ČESKÝCH I SVĚTOVÝCH DĚL 
Výhercem se stává: Vladimír Zabilka z Oldřiše. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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 � Letem sportovním světem
BASKETBAL
Šest nejlepších českých středoškolských druž-
stev dívek i chlapců čeká v Jindřichově Hradci 
republikové finále Asociace školních sportov-
ních klubů ČR. Městská sportovní hala nejpr-
ve v pondělí 3. prosince uvidí boje ve čtyřech 
tříčlenných základních skupinách. Slavnostní 
nástup je naplánován na 11.00 hodin. Semifi-
nále a  zápasy o  umístění se budou následně 
hrát v úterý od 8.00 hodin, zakončení s vyhlá-
šením výsledků se odehraje v 14.00 hodin.

FLORBAL
Tradiční „Vánoční pohár“ se v  sobotu 22. pro-

since uskuteční v Dačicich. Tamní TJ Centropen 
ho opět pořádá ve dvou kategoriích, a sice mu-
žů a amatérů. Hrát se bude v městské sportovní 
hale na Sokolské ulici. Úvodní mač celodenního 
klání začne v 7.15 hodin, amatérské finále star-
tuje v 20.30 hodin, mužské o 20 minut později.

KARATE
Velká akce proběhne o víkendu 8. – 9. prosince 
v Jindřichově Hradci, který bude hostitelem mis-
trovství ČSKE – Českého svazu karate. Pořadate-
lem národního šampionátu je Fight Club České 
Budějovice. Diváci se mohou těšit také na  vy-
stoupení závodníků jindřichohradeckých oddílů.

VOLEJBAL
Otevřené halové mistrovství České republiky 
smíšených deblů se bude konat v sobotu 29. 
prosince v  jindřichohradecké městské spor-
tovní hale. Od  8.00 hodin se tam avšak ne-
uskuteční pouze český šampionát, ale také 
„Volejbalový Jindřicháč“ mixů, k účasti v něm 
srdečně zve organizující SKOK J. Hradec.

Roman Pišný

POZVÁNKY K NÁBORŮM,  AKTIVNÍMU 
SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: 

http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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1. - 2. prosince 10:00 - 17:00 hod.
ADVENTNÍ VÍKENDY 
NA STARÉ RADNICI
Expozice Z  dějin městské samosprávy, 
JHMD Železnice hrou, modelové kolejiš-
tě, Obřadní síň Jana Kotěry
Výstavní dům Stará radnice

1. - 2. prosince, 10:00 - 16:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÉ JIHOHRÁTKY
Malé vánoční trhy, dílničky pro děti, festi-
valová hra. V sobotu v 17.30 hodin Slav-
nostní odhalení sousoší Paralelní svět an-
dělů - Panská ulice, v neděli 14:00 a 15:00 
hodin vánoční příběh v podání dětí z pě-
veckého sboru Nova Domus
Muzeum Jindřichohradecka

1. - 2. prosince
JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY 
V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů

1. - 2. prosince
JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY 
V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
Muzeum fotografie a MOM

1. prosince, 14:00 - 17:30 hod.
VESELÉ ODPOLEDNE S PERNÍČKEM
Program pro děti plný zábavy a překvape-
ní, tanečků, soutěží a dárků. Příchod čertů, 
andělů a Mikuláše. Náměstí Míru

2. prosince, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU, GVN

2. prosince, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMU
Koncertní vystoupení Andrey T. Kalivodo-
vé - vánoční písně. Náměstí Míru

2. prosince, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SVÁTKU 
CHANUKA
Zákostelecké náměstí

3. prosince, 19:15 hod.
ZAHRADNÍ ÚPRAVY ZÁMKU
Přednáška Mgr. Jana Mikeše
Dům dětí a mládeže

3. a 5. prosince, 19:00 hod.
PELÍŠKY
Představení Divadelního spolku Fakulty 
managementu
Aula Fakulty managementu

5. prosince, 12:00 - 17:00 hod.
NOVÉ KOUZELNÉ ČTENÍ
Zábavné odpoledne s elektronickou tuž-
kou. Městská knihovna, centrální odděle-
ní, pobočka Vajgar

5. prosince, 17:30 hod.
DOBROČINNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
J. HRADEC PRO OTEVŘENÁ OKNA
kaple sv. Maří Magdaleny

Dirigent Jiří Najvar, Harfa Hedvika Mousa 
Bacha, PS Zanoty - sbormistryně Květa Pil-
ná. Kaple sv. Maří Magdaleny

10. prosince, 19:00 hod.
RESTAUROVÁNÍ JINDŘICHOHRADEC-
KÝCH JESLIČEK A JINÉ
Přednáška muzejního konzervátora Luď-
ka Fialy. Muzeum Jindřichohradecka, Štít-
ného ulice

11. prosince, 17:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT CHVÁLA ZPĚVU
Účinkují pěvecké sbory Nova domus, No-
vadomáček, Lyra a Arietta ZUŠ Žirovnice
Kostel sv. Jana Křtitele

12. prosince, 17:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ŠKOLNÍCH 
PĚVECKÝ SBORŮ
Účinkují pěvecké sbory Pěnice a Pěničky.
Kostel sv. Jana Křtitele

13. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje soubor MŮRA - harfa, kytary, 
flétna. Muzeum fotografie a MOM

14. prosince, 17:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍ 
ŠKOLY YAMAHA
kaple sv. Maří Magdaleny

15. - 16. prosince 10:00 - 17:00 hod.
ADVENTNÍ VÍKENDY 
NA STARÉ RADNICI
Expozice Z  dějin městské samosprávy, 
JHMD Železnice hrou, modelové kolejiš-
tě, Obřadní síň Jana Kotěry
Výstavní dům Stará radnice

15. prosince, 17:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT JH SWING BAND
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

15. prosince, 19:30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA
Účinkují Zdena Kloubová, Jan Sládeček 
a David Švec. Muzeum fotografie a MOM

16. prosince, 10.30-12.30 hod.
MARATON PSANÍ DOPISŮ
Evangelický kostel, Bratrská 129

16. prosince, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší genera-
ci. K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso.
KD Střelnice

16. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
Program tradiční vánoční repertoár v ori-
ginálním žesťovém provedení
kaple Nanebevzetí Panny Marie

16. prosince, 19:00 hod.
MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová - mezzosoprán, Mi-
chaela Valentová - flétna, Zbyňka Šolcová 
- harfa. Kaple sv. Maří Magdaleny

6. prosince
DOBROČINNÁ SBÍRKA PRO DĚTSKÉ 
ODDĚLENÍ NEMOCNICE V J. HRADCI
Ukončení sbírky. Městská knihovna

6. prosince, 16:00 hod.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Jindřichohradecké sdružení sociálních ak-
tivit. KD Střelnice

6. prosince, 16:30 hod.
KRÁSNÁ A DRSNÁ AFRIKA
Přednáška Jana Vařeky. Městská knihovna

7. prosince, 12:00 - 17:00 hod.
NOVÉ KOUZELNÉ ČTENÍ
Zábavné odpoledne s elektronickou tuž-
kou. Městská knihovna, centrální odděle-
ní, pobočka Vajgar

7. prosince, 19:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÝ BIG BAND 
S JITKOU ZELENKOVOU
Účinkují Kristýna Vacková, Tomáš Bar-
tůšek, pěvecký sbor Arietta ZUŠ Žirovni-
ce, PS Pěnice, Nova Domus. KD Střelnice

8. prosince, 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT JOSEFA VÁGNERA
Účinkují pěvecké sbory Nova Domus 
a Novadomáček. KD Střelnice

8. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT VOKÁLNÍHO 
SOUBORU X-TET
Program spirituály vánoční a jiné
kaple Nanebevzetí Panny Marie

8. - 9. prosince 10:00 - 17:00 hod.
ADVENTNÍ VÍKENDY NA STARÉ RADNICI
Expozice Z  dějin městské samosprávy, 
JHMD Železnice hrou, modelové kolejiš-
tě, Obřadní síň Jana Kotěry
Výstavní dům Stará radnice

8. - 9. prosince
ADVENT NA ZÁMKU
Státní hrad a zámek J. Hradec

8. - 9. prosince
VÁNOČNÍ TRHY VE MĚSTĚ
centrum města

8. - 9. prosince
ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů

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

9. prosince, 16:00 hod.
„BETLÉM ANEB PUTOVÁNÍ  
ZA HVĚZDOU“
Divadlo Koráb. Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“. KD Střelnice

9. prosince, 17:00 a 19:30 hod.
ADVENTNÍ KONCERT JINDŘICHOHRA-
DECKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

POZVÁNKY NA LEDEN
Městské akce: Ostatní akce:
•   1. 1.  NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
• 13. 1.  „PRINCEZNA ZE MLEJNA“  
  – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 20. 1.  SENIOR KLUB
• 24. 1.  „KLÍČE NA NEDĚLI“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 26. 1.  27. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA  
• 31. 1.  „MANŽELSTVÍ V KOSTCE“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B

• 14. 1.  PŘEDNÁŠKA SPOLKU PŘÁTELÉ STARÉHO  
  JINDŘICHOVA HRADCE
• 16. 1.  NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ – KD STŘELNICE
• 17. 1.  SPORTOVEC OKRESU – KD STŘELNICE

20. prosince, 16:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
Žáci 2. základní školy J. Hradec
ZŠ, Janderova 160

20. prosince, 19:00 hod.
Gerárd Lauzier „NALEVO OD VÝTAHU“
Pantheon production. Divadelní před-
platné skupiny A. KD Střelnice

20. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA
Program Jakub Jan Ryba Česká mše vá-
noční. Kostel sv. Jana Křtitele

21. prosince, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina FLOW TRACK a Spolektiv
GVN

23. prosince, 17:00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO, náměstí Míru

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

26. prosince, 16:00 a 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT YMCA 
- PS JAKOUBEK
kaple sv. Maří Magdaleny

Probíhající výstavy:

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
ZIMNÍ POHLEDNICE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 1. 2019
JIHOČESKÉ BETLÉMY ZE SBÍREK MJH 
- Muzeum Jindřihohradecka, Balbíno-
vo náměstí 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2019
NOŽÍK TOMÁŠE KRÝZY 
- Muzeum Jindřichohradecka, Kostel  
sv. Jana Křitele 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2019
PRVNÍ REPUBLIKA 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2019
SVĚT KOSTIČEK 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2019


