
zpravodaj
J i n d ř i c h o h r a d e c k ý

zdarmam ě s í č n í k

Čtěte dále ve zpravodaji...

říjen 2016

4
Veřejná plocha pro parkoVání V jezuitské 
koleji bude rekonstruoVána.

4
přinášíme Vám přehled sVozu VelkoobjemoVého 
odpadu a odpadu ze zeleně V našem městě.

8 
Výtěžek benefičního koncertu pomůže 
klientům sdružení okna. 

11 
jindřichohradeckou knihoVnu čeká týdenní 
maraton zajímaVých akcí.

13
kVarteto města brna rozezní kapli 
sV. maří magdaleny. 

Mimořádný koncert v proboštském 
kostele bude věnován Adamu Michnovi

husovy sady jsou typickým příkladem „pro-
menádního parku“ založeného v druhé polo-
vině 19. století. Tento městský park je tvořen 
převážně vzrostlými listnatými stromy – jírov-
cem maďalem – kaštan (stáří cca 90 let), lípou 
srdčitou (stáří cca 40–60 let), lípou velkolis-
tou, javorem mléčem a  dalšími.  Fyziologické 
stáří většiny stromů je ve stádiu 4, kdy se jed-
ná o  dospělé stromy s  projevy stagnace růs-

Husovy sady čeká první etapa revitalizace

tu. nachází se zde i několik zástupců jehlična-
tých dřevin.
V posledních letech se park potýká s problémy 
týkajícími se špatného stavu dřevin, které před-
stavují pro návštěvníky parku provozně bez-
pečnostní riziko. důvodem je špatný zdravotní 
stav dřevin, které i přes zdravotní zásahy (pro-
řezy, apod.) nejsou v dobré kondici. Stromy jsou 
staré, málo vitální, s  prosychajícími asymetric-

kými korunami, infikovanými kmeny, růstovými 
deformacemi a se sníženou stabilitou či sadov-
nickou hodnotou. Z tohoto důvodu si nechalo 
město zpracovat kompletní dendrologický prů-
zkum (2/2011). Veškeré dřeviny byly inventari-
zovány a byly vyhodnoceny z hlediska vitality, 
stability a sadovnické hodnoty.

(pokračování na str. 2)

V neděli 16. října uplyne 340 let od úmrtí slav-
ného jindřichohradeckého rodáka, barokní-
ho skladatele, varhaníka, sbormistra a básníka 
adama Václava Michny z otradovic.

Společnost přátel ZUŠ Vítězslava nováka 
ve spolupráci se spolkem hudební lahůdky při-
pravili jako připomínku tohoto výročí mimořád-
ný koncert, na kterém bude provedeno jedno 
z nejslavnějších Michnových děl - Loutna česká. 
Tento cyklus třinácti písní vyšel tiskem pod-
le dochovaných pramenů v  roce 1653 v  praž-
ské jezuitské tiskárně. Zajímavostí je, že jedi-
ný a zároveň kompletní exemplář originálního 
tisku Loutny české byl nalezen v soběslavském 
muzeu. obsahoval 2 zpěvní hlasy, generálbas 
a úplný text písní. 
další zajímavostí je, že iX. píseň v  pořadí “an-
jelské Přátelství - nebeští kavalérové, vinšujte 
štěstí” je jakousi hudební znělkou Jindřichova 
hradce. 

(pokračování na str. 14)
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Soutěž: poznáte oSobnoSt na obrázku?
Vaším úkolem je uhádnout nezapomenutelnou osobnost v historii Jindřichova hradce. odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního 
měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu informační středisko Město Jindřichův hradec, Panská 136/i, Jindřichův hradec 377 01. Jméno 
vítěze bude zveřejněno v dalším vydání Jh zpravodaje.
Správná odpověď z minulého čísla: JOSEF ŠTĚPÁN CLAUDIUS, *5. března 1777 (J. Hradec) – †20. května 1857 (J. Hradec)
Výherkyní se stává: Marie Krejčová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Husovy sady čeká první etapa revitalizace
(pokračování ze str. 1)

krátká ulička nedaleko železniční tratě nese 
od  roku 1932 svůj název po  muži, jehož pří-
jmení nepatří v  Čechách mezi málo frekven-
tovaná. i  v  Jindřichově hradci žili a  působili 
nejméně tři zasloužilí pánové, po nichž by se 
mohla jmenovat. Jeden z  nich byl soudcem, 
druhý pedagogem a třetí muzikantem. onoho 
2. března 1932 přednesl na zastupitelstvu rad-
ní Václav Mostecký návrh, aby se ulice jmeno-
vala po jednom z nich. 
narodil se ve  východočeském Josefově v  ro-
ce 1849, studoval na gymnáziích v hradci krá-
lové a v Praze, kde v roce 1872 absolvoval kla-
sickou filologii na Filosofické fakultě Uk a získal 
aprobaci pro výuku latiny a  řečtiny na  vyšších  
gymnáziích, v roce 1875 obhájil doktorát filosofie. 
Po ročním působení v Praze začal v roce 1873 
vyučovat na  gymnáziu v  Jindřichově hradci, 
kde se roku 1891 stal kustodem uměleckých 
sbírek místního muzea. Jako uznávaný zna-
lec dějin umění na  Jindřichohradecku se stal 
místním jednatelem archeologické komise při 
České akademii, později byl jmenován dopi-
sujícím členem vídeňské centrální komise pro 
ochranu památek, dopisujícím členem králov-

ské české společnosti nauk a Matice české při 
Muzeu království českého. napsal řadu stu-
dií o  jindřichohradeckých památkách, ve Víd-
ni vyšla jeho práce o  kostele sv. Jana křtitele 
a  v  Jindřichově hradci rozsáhlejší publikace 
o  zdejším zámku. Vrcholem jeho práce je ale 
Soupis umělecko-historických památek po-
litického okresu Jindřichohradeckého, který 
v roce 1901 vydala Česká akademie. V tomtéž 
roce byl pověřen vedením jindřichohradecké-
ho gymnázia a o rok později se stal ředitelem 
gymnázia v Třeboni, kde působil pět let. V ro-
ce 1907 odešel do důchodu a navázal na svou 
historickou práci v Jindřichově hradci, převzal 
správu uměleckých a později i národopisných 
sbírek v muzeu, stal se předsedou muzejního 
odboru a  konzervátorem památkové péče. 
V roce 1918 byl jmenován čestným občanem 
města. Počátkem 20. let rezignoval ze zdravot-
ních důvodů na  všechny své funkce, zemřel 
v  Praze v  říjnu 1927, pochován byl u  kostela 
nejsvětější Trojice v Jindřichově hradci, kde se 
dochoval i jeho náhrobek. Znáte jméno a pří-
jmení osobnosti, na kterou se ptáme?

František Fürbach

Z dendrologického posudku následně vychá-
zí zpracovaná projektová dokumentace pro-
jekční kanceláře and, spol. s  r.  o., která řeší 
komplexní revitalizaci husových sadů, a to jak 
sadové úpravy, tak i cestní síť, mobiliář a nový 
vodní prvek. Zastupitelstvo města svým usne-
sením ze dne 24.  8. 2011 následně schválilo 
provedení revitalizace husových sadů celko-
vou obnovou alejí ve 3 etapách dle zpracova-
né projektové dokumentace.

obnoveny budou prvky nefunkční, technic-
ky nevyhovující či architektonicky nevhodné. 
Předmětem řešení je celková obnova cestní 
sítě, zeleně, stávajícího vodního prvku, veřej-
ného osvětlení, mobiliáře parku a  zpomalo-
vacího jízdního prahu. cílem je zlepšení sta-
vu parku, který po dokončení realizace bude 
i  nadále sloužit svému současnému účelu, 
tj. široké veřejnosti k  využívání volného ča-
su a k aktivitám škol, k pořádání sportovních 

a kulturních akcí. Součástí této revitalizace ne-
ní rekonstrukce veřejných Wc, nicméně v bu-
doucnosti se s ní počítá.
Během měsíce října začne město Jindřichův 
hradec s  revitalizací části husových sadů 
mezi Masarykovým náměstím a  ulicí kostel-

ní. Budou vykáceny stávající jírovce (zůstane 
řada lip podél kostelní ulice), bude vybudo-
ván nový vodní prvek v  místě stávající nádr-
že, upraveny povrchy chodníků a  provedena 
nová výsadba jírovců pleťových, odolnějších 
proti chorobám. dojde ke spojení parku s ná-

městím, odstraní se nynější malá zídka. obno-
veny budou travnaté plochy a bude provede-
na výsadba keřů a květinových ploch.
V současné době se bude jednat o první eta-
pu, která bude dokončena v  červnu 2017. 
V této etapě bude odstraněno celkem 7 ks list-

natých stromů z  provozně-bezpečnostních 
a  zdravotních důvodů a  dále celkem 12 ks 
stromů z koncepčních důvodů. následně do-
jde k výsadbě celkem 18 ks vzrostlých stromů.

Vladimír Krampera
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

život se po prázdninách pomalu ale jistě vrací do zaje-
tých kolejí, prvňáčci si už zvykli na nový režim a stej-
ně tak, jako jsme se rozloučili s prázdninami, rozloučí-
me se i hned první říjnovou neděli s turistickou sezónou 
již tradiční cyklo akcí Přes kopec na Hradec aneb Jindři-
chohradecký pedál. Jede se z Dolního Skrýchova a opět 
budeme z účastnických diplomů losovat výherce hor-
ského kola. Dále bych vás všechny rád pozval do Merto-
vých sadů 28. října v 10.00 hodin, kde si jako každoroč-
ně připomeneme za zpěvu Pěveckého sboru Smetana 
výročí zrodu Československé republiky. Přijďte s námi, 
vojáky, veterány, letci a dalšími složkami a zájmovými 
skupinami, zavzpomínat na dobu minulou. 

A  nyní zpátky do  současnosti. Za  několik málo dní, 
konkrétně 7. a  8. října, se otevřou volební místnosti 
a lidé v celé naší republice budou mít možnost zvolit 

si své krajské zástupce pro další čtyřleté 
období. Znamená to, že se tak ukončí 
současné působení pro nás důležité-
ho zastupitelstva Jihočeského kraje. 

Přeji vám a hlavně našemu krásnému 
Jihočeskému kraji šťastnou volbu!

Stanislav Mrvka, starosta města

Události z radnice
 �Přivítání prvňáčků na 2. základní škole

 �Třetí ročník Her bez hranic místních částí vyhrál Dolní Skrýchov
hry bez hranic místních částí města Jindřichův 
hradec se letos konaly již potřetí. Zúčastnilo se 
sedm smíšených pětičlenných družstev, plus ná-
hradníci, ze sedmi místních částí z devíti. Vyhrá-
lo družstvo domácích z dolního Skrýchova. hry 
byly zahájeny v  sobotu 17. září po  třetí hodině 
odpolední na louce u dětského hřiště v dolním 
Skrýchově. Pořadatelem letošního ročníku byl 
pod záštitou města Jindřichův hradec osadní vý-
bor dolní Skrýchov a Sdh dolní Skrýchov. Skrý-
chovští si pro své kolegy z  děbolína, horního 
Žďáru, dolní radouně, radouňky, Buku a otína 
připravili šest opravdu nápaditých, hravých, vtip-
ných ale i sportovně zaměřených soutěžních dis-

na druhé základní škole v Janderově ulici při-
vítal prvňáčky místostarosta Bohumil komínek 
společně se zbrusu novým vedením školy ředi-
telem Janem Javorským a zástupcem ředitele 
Františkem rozumem.  nejprve pozdravili dě-
ti a rodiče ve třídě 1. a třídní učitelky Marcely 
Fiedlerové, poté se přesunuli do  estetické tří-
dy 1. e třídní učitelky hany dubenské. Přejeme 
všem prvňáčkům úspěšný vstup do nové život-
ní etapy a ať se jim ve školách líbí.

ciplín. Vítězem se stalo družstvo domácích, to si 
také převzalo putovní pohár po radouňce. Ta le-
tos zůstala druhá, třetí pak dolní radouň. o pořá-
dání dalšího ročníku her bez hranic se přihlásila 
místní část horní Žďár.

 �Slavnostní přijetí studentů a pedagogů  
z francouzského Clamecy
V úterý 20. září 2016 dopoledne se uskutečnilo na 
Staré radnici slavnostní přijetí studentů a peda-
gogů lycea z  francouzského clamecy starostou 

města Stanislavem Mrvkou a místostarostou Bo-
humilem komínkem. Škola je partnerskou školou 
jindřichohradecké obchodní akademie a přijetí se 
konalo v rámci studentského výměnného pobytu.

Karolína Průšová

 � Školy přes prázdniny nezahálely 
Během letních prázdnin se realizovalo ve  ško-
lách a školkách několik investičních akcí. Mezi ty 
nejvýznamnější například patřily stavební úpra-
vy dvorního traktu fasády 1. základní školy, 
kdy předmětem veřejné zakázky bylo provede-
ní oprav omítek, demontáž dotčených klempíř-
ských prvků a jejich nové provedení. Zároveň do-

šlo k výměně stávajících dvojitých oken za nová 
okna dřevěná s izolačním dvojsklem. Zakázku re-
alizovala společnost rM-BaU Jindřichův hradec. 
další za zmínku stojí rekonstrukce oplocení 1. 
mateřské školy Pod Kasárny, kde došlo k  re-

konstrukci oplocení v délce cca 283 m včetně vý-
měny stávajících vrat a vrátek. Součástí zakázky 
bylo rovněž doplnění 2 ks vrat pro oddělení za-
hrady od ostatní plochy areálu školky z důvodu 
zvýšení bezpečnosti dětí a oprava zídky u vstupu 
do  stávajícího sklepa včetně zábradlí. Zakázku 
realizovala firma Staviservis Jindřichův hradec. 
V neposlední řadě bylo zrekonstruováno hygie-
nické zařízení pro děti v objektu 3. mateřské 
školy jak na Vajgaru 594, tak na odloučeném 
pracovišti Vajgar 690. Zde zakázka zahrnovala 
změnu dispozice stávajících místností hygienic-
kých zařízení, výměnu a  úpravu vodovodních, 
kanalizačních a  elektrických rozvodů, výměnu 
a doplnění zařizovacích předmětů (dětských Wc, 
umyvadel a sprchy), výměnu dlažeb a obkladů. 
obě akce realizovala firma MoUČka PS Praha. 
Slavnostní pásku jsme přestřihli 21. září 2016 
na  4. mateřské škole, kde firma Jindřichohra-
decká stavební zrekonstruovala školní kuchyni. 
V rámci rekonstrukce byla provedena komplet-
ní demontáž vnitřního vybavení, vybourání ob-

kladů a dlažeb, vybourání podlah a podkladních 
betonů pro uložení rozvodů vody, elektro a ka-
nalizace, demontáž stávající vzduchotechniky 
a  bojlerů. Částečně byla vyměněna a  doplně-
na gastronomická technologie. kompletně byly 
provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elekt-
ro a vzduchotechniky. V rámci rekonstrukce byly 
opraveny i skladové prostory a hygienické záze-
mí kuchyně. Byly položeny nové dlažby a obkla-
dy a opraveny omítky včetně výmalby. Součástí 
zakázky byla i zpětná montáž gastronomických 
zařízení, likvidace odpadu v souladu s vyhláškou 
a hrubý úklid staveniště.

 � Žáci převzali certifikáty za úspěšně složené zkoušky Cambridge English
V  úterý 6. září se v  kapli sv. Maří Magdaleny 
uskutečnilo slavnostní předání certifikátů žá-
kům, kteří úspěšně složili zkoušky cambridge 
english. Žákům certifikáty předala zástupkyně 
evropského centra jazykových zkoušek Pauli-
na Stránská společně s  lektorkou  anglického 
jazyka z oa J. hradec ilonou hauzrovou a mís-
tostarostou města Bohumilem komínkem. 
S  evropským centrem jazykových zkoušek 
a Jazykovou školou s právem státní jazykové 
zkoušky spolupracují na  kurzech tyto jindři-
chohradecké školy - 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 6. ZŠ 

a obchodní akademie. na těchto školách bu-
dou kurzy pokračovat i v letošním roce. 
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 � Výpis z událostí
městská policie

3. 9. 2016 v 7.25 hodin na základě oznáme-
ní vyjížděli strážníci do Panské ulice, kde se 
potkali dva muži (23 a 41 let), z nichž mladší 
staršímu uštědřil facku, po níž se starší muž 
poroučel k zemi. Strážníci oba muže před-

vedli na  služebnu městské policie k  podá-
ní vysvětlení. Zde vyšlo najevo, že oba se již 
provokovali v  baru na  nábřeží (dříve non-
stop) a  v  Panské ulici došlo k  vyvrcholení 
sporu. oba aktéři byli podnapilí, proto je 

strážníci poslali domů vystřízlivět a  násle-
dující den s nimi přestupky proti občanské-
mu soužití vyřešili v blokovém řízení. 

(pokračování na str. 5)

městský úřad informUje

 �ODBOR ROZVOJE

Během letních prázdnin probíhaly v místní části dolní radouň stavební prá-
ce. V rámci těchto stavebních prací došlo k odstranění stávající čekárny pro 
cestující, která byla z dopravního a bezpečnostního hlediska nevyhovující. 
nahrazena byla novým zastávkovým přístřeškem, který je umístěn na no-
vě vzniklém nástupišti. díky vybudování nového nástupiště došlo ke zlep-
šení dopravní situace během nastupování a vystupování cestujících. dále 
pak ke zvýšení bezpečnosti cestujících, neboť nástupiště se zastávkovým 
přístřeškem je odděleno od komunikace a cestující tak nejsou ohrožová-
ni projíždějícími vozidly. nástupiště je využíváno pro oba směry jízdy. Stá-
vající zděná čekárna byla nahrazena typovým přístřeškem dle standardu 
města Jindřichův hradec, a to zastávkovým přístřeškem z ocelové nosné 
konstrukce, se skleněnými výplněmi z bezpečnostního kaleného skla. Za-
stávkový přístřešek a stavební práce s ním spojené byly spolufinancovány 
částkou 50 000 kč z programu Jihočeského kraje – Podpora výstavby a mo-
dernizace autobusových zastávek a jejich vybavení. Zbývající stavební prá-
ce byly hrazeny z rozpočtu města Jindřichův hradec.

Vladimír Krampera

Zastávka VLD Dolní Radouň 

na začátku října se začne rekonstruovat dvůr v jezuitské koleji, kde je dnes ve-
řejná plocha pro parkování. V rámci zakázky dojde ke zpevnění plochy dvora 
na západní straně areálu jezuitské koleje (u nežárecké brány). Bude prove-
deno odvodnění plochy, bude položen nový dlážděný povrch obslužné ko-
munikace žulovou kostkou z vlastního materiálu města (jedná se o kamen-
nou dlažbu z klášterské ulice, kostka 16/16) a parkovací stání z žulové kostky 
10/10. na ploše bude nové veřejné osvětlení, kamerové body, parkovací au-
tomat a bude připraveno osazení závorového parkovacího systému. dojde 
také k sadovým úpravám a opravě ohradní zdi u vjezdu na plochu. Předpoklá-
daný termín realizace je 3. říjen až 30. listopad 2016. Plocha se změní na řádné 
parkoviště, které bude mít 47 parkovacích míst. Část parkoviště bude na par-
kovací automat a některá místa budou využívána jako vyhrazená stání od  
1. ledna 2017. akci bude realizovat firma SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa.

Vladimír Krampera

Veřejná plocha pro parkování v jezuitské koleji dostane nový kabát

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
od 1. října 2016 se začne v jednotlivých místních částech i ve městě svážet 
velkoobjemový odpad a odpad ze zeleně velkoobjemovými kontejnery. 

Blanka Slavíková

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Plavecká soutěž měst
Ve středu 5. října se v bazénu uskuteční celorepub-
liková „Plavecká soutěž měst“, kterou může svou 
účastí podpořit každý plavec od dítěte až po senio- 
ra. Podmínkou je uplavat 100 metrů libovolným 
způsobem na čas. Zájemci z řad veřejnosti si otestují 
svoji formu a přispějí k zisku bodů pro město Jind-
řichův hradec (soutěžní kategorie měst nad 20 000 
obyvatel). Zapojit se bude možné od rána až do ve-
čera. není nutné se hlásit předem, stačí přijít kdykoli 
v průběhu dne a ohlásit se na recepci. každý účast-
ník bude mít do bazénu vstup zdarma a čeká na něj 
i dárek za účast. Srdečně zveme a těšíme se právě 
i na vás! Více www.bazen.jh.cz.

Nová sezóna saun
Sauny v  plaveckém bazénu vstoupily do  no-
vé sezóny ve středu 21. září. od 1. října jsou již 
v plném provozu 7 dní v týdnu, a to v tradičním 
osvědčeném režimu: pondělí – muži (14.30 – 
21.30 hodin), úterý – ženy (14.30 – 21.30 hodin), 
středa – muži (14.30 – 21.30 hodin), čtvrtek – že-
ny (14.30 – 21.30 hodin), pátek – společné sauny 
(14.30 – 20.00 hodin), víkend/státní svátky – spo-
lečné sauny (14.30 – 20.00 hodin). k volnému vy-
užití návštěvníkům saun jsou sauny finská, bylin-
ková a nově i již dvě infrasauny.
Uzavření bazénu
nejbližší celodenní uzavření bazénu pro veřej-

nost je plánováno na sobotu 8. října. důvodem 
je pronájem bazénu pro závody v plavání. 
Podzimní prázdniny
Provoz bazénů o  školních Podzimních prázdni-
nách: středa 26. října (10.00 – 21.30 hodin), čtvr-
tek 27. října (10.00 – 21.30 hodin), pátek 28. říj-
na – státní svátek (10.00 – 20.00 hodin), víkend 
29. a 30. října (10.00 – 20.00 hodin). Provoz saun 
o Podzimních prázdninách: středa 26. října (14.30 
– 21.30 hodin - muži), čtvrtek 27. října (14.30 – 
21.30 hodin – ženy), pátek 28. října, státní svátek 
(14.30 – 20.00 hodin - společné sauny), víkend 29. 
a 30. října (14.30 – 20.00 hodin – společné sauny).

Marcela Kůrková
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policie Čr  

Policisté na jihu Čech připomněli od začát-
ku září chodcům, jak správně přecházet vo-
zovku. na  Jindřichohradecku se dopravní 
policisté i  policisté z  obvodních oddělení 
cíleně zaměřili na  přechody pro chodce. 
V rámci celorepublikové dopravní akce „Ze-
bra se za tebe nerozhlédne“ zvýšili dohled 
nejen nad dětmi, které přes frekventova-
né komunikace přicházejí do škol, ale i nad 
všemi dospělými. cílem akce bylo připome-
nout chodcům, ale i  řidičům pravidla bez-
pečnosti silničního provozu v  této oblasti. 
na vybraných školách pak policisté se žáky 
na toto téma pobesedovali. Vedle bezpeč-
nosti na  přechodech se zaměřili i  na  pro-
blematiku jízdy na kolech. S dětmi dopravní 
policisté prověřili jejich znalost dopravních 
značek, řešení dopravních situací a znalost 
základních pravidel silničního provozu.
Přímo v Jindřichově hradci proběhla zmíně-
ná akce 2. a 6. září 2016 na křižovatce U Tro-
jice. Preventivní akce se zúčastnili dopravní 
policisté společně s tiskovou mluvčí por. ha-
nou Millerovou. Všichni společně navštívili 
i prvňáčky na 3. ZŠ v J. hradci, kde s nimi ne-

jen na téma bezpečného přecházení přecho-
dů pro chodce pobesedovali.
Preventivní akce Zebra je zaměřena na kon-
trolu dodržování pravidel pro přecházení po-
zemních komunikací, na  odbourání mýtu 
o absolutní přednosti chodců na přechodech 
pro chodce. Slogan „Zebra se za  tebe neroz-
hlédne“  má připomenout, že vstupem na  sil-
nici bez rozhlédnutí člověk riskuje vlastní život. 
Příčinou mnoha tragických nehod je také nedo-
statečná viditelnost chodců. Viditelnost lze zvý-
šit vhodnou barvou oblečení a doplňky z reflex-
ních materiálů, které odrážejí dopadající světlo 

až na vzdálenost 200 metrů. Výrazně zvyšují vi-
ditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.
Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
1. používejte reflexní a fluorescenční materiá-

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

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

3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny a do-
plňky opatřené reflexními a fluorescenční-
mi bezpečnostními prvky

Hana Millerová

Zebra se za tebe nerozhlédne

(pokračování ze str. 4)
Téhož dne v 16.50 hodin byla hlídka přivolána 
na nádraží Čd, kde na perónu seděl polo vy-
svlečený muž, kterého právě průvodčí vyvedl 
z vlaku, neboť neměl u sebe platnou jízden-
ku, bez které nemůže pobývat ani na perónu. 
Strážníci muže vyzvali k opuštění prostor ná-
draží. Ten výzvy neuposlechl, následně odmí-
tl prokázat i svou totožnost, proto byl naložen 
do služebního vozidla a převezen na Policii Čr 
ke zjištění totožnosti. následné blokové říze-
ní odmítl, proto se jeho jednáním bude za-
bývat příslušný správní orgán. 
7. 9. 2016 v 16.30 hodin oznámil na služeb-
nu majitel bílého Mercedesu, že stál s vozi-

dlem v Panské ulici a chtěl zajet do garáže, 
když kolem procházeli tři mladíci. Jeden, aby 
se před kamarády vytáhl, chtěl přeskočit ka-
potu vozidla. Při výskoku však zakopl o ná-
razník a dopadl na přední kapotu a blatník, 
přičemž došlo k promáčknutí kapoty. Slušná 
výchova však mladíka kdysi minula velkým 
obloukem, proto dělal jakoby nic a pokračo-
val v chůzi. Šetřením strážníci pachatele zjis-
tili a  nyní ho čeká blokové řízení. náhradu 
škody majitel vozidla odmítl s tím, že se jed-
ná o staré vozidlo, které mu opraví kamarád. 
11. 9. 2016 v 2.50 hodin v rybniční ulici pot- 
kala autohlídka osobní vozidlo Škoda Su-
perb, které jelo opačným směrem a nemě-

lo rozsvícená světla. Proto strážníci služební 
vozidlo otočili a jeli na nábřeží, kde již vozi-
dlo neviděli. Po chvilce však jelo opět proti 
nim. když ho strážníci pomocí světelné ram-
py a nápisu stop stavěli, vozidlo prudce ak-
celerovalo a ujíždělo směrem k růžové ulici, 
kam ovšem nedojelo, protože řidič nezvlá-
dl řízení a čelně narazil do sloupu veřejného 
osvětlení. ke zranění nedošlo. Věc si na mís-
tě převzala hlídka Policie Čr, neboť řidič na-
dýchal 2,34 promile a vzniklo zde podezře-
ní, že se dopustil trestného činu „ohrožení 
pod vlivem návykové látky“.
 

Rudolf Gabriel

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 8. 2016 do 11. 9. 2016 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Libuše DUŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 8. 6. 1922 11. 8. 2016
Bohuslava FILIPOVÁ, Kardašova Řečice 9. 9. 1938 11. 8. 2016
Jaroslav NUTIL, Jindřichův Hradec 4. 2. 1949 11. 8. 2016
František SIROTEK, Jindřichův Hradec 1. 12. 1931 14. 8. 2016
doc. Ing. Zdeněk ŽEMLIČKA, CSc., Jemčina 4. 7. 1941 15. 8. 2016
Jaroslava ZELINKOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 3. 1950 16. 8. 2016
Josef STUCHLÍK, Příbraz 14. 2. 1937 17. 8. 2016
Miroslav MATĚJKA, Ratiboř 1. 7. 1948 17. 8. 2016
Květoslava NECKÁŘOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 6. 1924 20. 8. 2016
MVDr. Stanislav ČERVINKA, Jindřichův Hradec 17. 3. 1940 20. 8. 2016
Jiří NEKUT, Kardašova Řečice 20. 1. 1940 20. 8. 2016
Jaroslava VOTAVOVÁ, Číměř 16. 11. 1932 21. 8. 2016
Božena MYSLIVEČKOVÁ, Blato 20. 11. 1952 26. 8. 2016
Ing. Ladislav ŠIMÁNEK, Otín 24. 5. 1938 26. 8. 2016
Jarolím FIALA, Jindřichův Hradec 28. 6. 1929 29. 8. 2016

Marie CHALUPOVÁ, Horní Rosička 22. 1. 1951 30. 8. 2016
Karel RAK, Černovice 17. 11. 1946 31. 8. 2016
Anna SALABOVÁ, Jižná 21. 11. 1925 31. 8. 2016
Marie SPRINGEROVÁ, Jindřichův Hradec 25. 11. 1931 1. 9. 2016
Jaroslav HÁJEK, Jindřichův Hradec 24. 4. 1937 2. 9. 2016
Božena TUPÁ, Světce 4. 7. 1920 2. 9. 2016
Miroslava FRAITOVÁ, Kardašova Řečice 22. 1. 1925 6. 9. 2016
Vlastimil COUFAL, Jindřichův Hradec 29. 9. 1930 6. 9. 2016
Marta DOLANOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 6. 1937 7. 9. 2016
Alena KOCOURKOVÁ, Matná 20. 10. 1940 8. 9. 2016
Zdeněk PROKÝŠEK, Nová Včelnice 3. 8. 1936 9. 9. 2016
Věra BUREŠOVÁ, Strmilov 11. 1. 1956 10. 9. 2016
Marie PÍSAŘOVÁ, Vydří 23. 4. 1937 11. 9. 2016
Drahomíra RYCHLÁ, Strmilov 2. 10. 1932 11. 9. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí
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 � Přivítali jsme nové občánky

V  pátek 2. září 2016 se v  refek-
táři Muzea fotografie a  MoM 
uskutečnilo vítání občánků mís-
tostarostou města Bohumilem 
komínkem. do Jindřichova hrad-
ce byly přivítány tyto děti:
englerová nella, Schmirler on-
dřej, kovářová Veronika, Medek 
denis daniel, Bártů nina, Bure-
šová Michaela, Fryš František, 
razima Matyáš, regásek Jonáš 
a houška Patrik.

V pátek 16. září 2016 se uskuteč-
nilo druhé zářijové vítání občán-
ků místostarostkou města Petrou 
Blížilovou v refektáři Muzea foto-
grafie a  MoM. Přivítány na  svět 
byly tyto děti: ondřej kolář, Be-
renika Šustová, Linda Bartošová, 
Barbora Bednářová, Viktorie Fá-
rová, nela hertelová, aneta hrů-
zová, Matyáš kadliček, Jakub ko-
láček, Zuzana kalinová, Zdeňka 
kolářová, ema kosíková, Stella 
kostolná a adam Plášil. 

Karolína Průšová 
Foto: Jindřichohradecký deník
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Z Budče
dne 28. září t. r. pořádány byly po celém 
českém království manifestační schůze 
českého i  německého učitelstva s  jed-
notným programem, jež měly upozor-
niti rozhodující činitele na  naprostou 
nedostatečnost nynějších učitelských 
platů a prokázati neudržitelnost nyněj-
šího stavu, nemá-li být už v samých zá-
kladech vážně ohrožena dnes bez tak 
značně ztížená práce výchovná i  vy-
učovací. České národní učitelstvo okre-
su jindřichohradeckého, zorganizova-
né v  Budči jindřichohradecké, konalo 
téhož dne členskou schůzi v  kreslírně 
zdejších škol dívčích, na níž o hmotných 
poměrech učitelských referoval nový 
předseda Budče, pan učitel otakar Se-
dlecký z  J. hradce. řeč jeho formálně 
dokonalá a velmi věcně založená, byla 
originálním a poutavým výkonem řeč-
nickým a svižným přednesem soustře-
ďovala zcela živý zájem shromáždě-
ných. Po nástinu a trefné charakteristice 
existenčních podmínek stavu učitelské-
ho v zašlé minulosti, obírá se přednáše-
jící stavem přítomným a výstižnými pří-
klady a  srovnáními dokumentuje jeho 
neudržitelnost a nutnost co nejrychlejší 
a nejvydatnější pomoci. 

Konkurs
k  obsazení uprázdněného místa pro-
bošta v J. hradci na patronátě studijního 
fondu vypisuje se konkurs. Praesentator: 
Jeho Veličenstvo. Lhůta do 5. listopadu.
Dělení papírových dvoukorun
má odmoci nedostatku drobných pe-
něz, ale naráží na  obtíže. Mnozí ob-
chodníci zdráhají se přijímati půlky 
dvoukorun, čtvrtky pak nechce bráti 
skoro nikdo. nebude lépe, dokud ne-
bude úředně vyhlášeno, že každý jest 
povinen přijímati části dvoukorun pa-
pírových anebo dokud nebude jiným 
způsobem postaráno o drobné pení-
ze. Vždyť není jen nedostatek korun, 
ale i dvacetihaléřů a desetihaléřů. 
13. října 1916
Osobní
nejvyšším rozhodnutím byl ředitelem 
zdejšího vyššího gymnasia jmenován 
školní rada p.  Jan Stránský, dosud okr. 
šk. inspektor na  německo-Brodsku, 
kdež plných 21 let s největším zdarem 

působil. Pan školní rada ředitel Strán-
ský byl na  ústavu německobrodském 
svými kolegy velice vážen a  oblíben, 
v  občanském životě požíval pro svou 
přímou, otevřenou a  vlídnou povahu 
všude největších sympatií. Pokud nám 
známo, věnoval pan školní rada svůj 
volný čas se zvláštní zálibou tamnímu 
ochotnickému divadlu, v kterémž smě-
ru projevil velikou záslužnou činnost. … 
Za takových okolností můžeme si k jme-
nování nového pana ředitele jen gratu-
lovati a proto vítáme jej na uprázdněný 
stolec ředitelský našeho starobylého 
ústavu a přejeme mu, aby zde cítil se br-
zy jako doma a aby se mu u nás líbilo.

Jmenování
cís. rada pan ed. herrmann, majitel to-
várny na syrup v Jindř. hradci jmenován 
ministrem obchodu členem svazového 
shromáždění válečného svazu hospod. 
průmyslu pro bramborový škrob. 
Dar
dp. polní kurát Fr. J. Gabriel nám pí-
še: Hluboce se mne dotkla Vaše zprá-
va o  úmrtí milovaného chéfa, vysoce-
důstojného pana probošta. Abych, ač 
vzdálen, uctil nějakým způsobem jeho 
památku, dovoluji si zaslati na  opravu 
sochy Nejsv. Trojice 20 K, jež račte laska-
vě svému účelu odevzdati. 
In memoriam
Stará známá cesta. Tak často jsme po ní 
jeli neb kráčeli. Však jaký rozdíl. Jindy 
s myslí jasnou, radostně vzrušenou, pl-
nou touhy po  útulném lesním zátiší – 
dnes s myslí zkalenou smutkem, bolest-
ně vzrušenou vzpomínkami na někoho 
nám milého, jehož srdce dotlouklo na-
věky. Smuteční prapor vlaje s vížky kos-
telíka rosečského. Silnicí k  lesům, ne-
konečné řady lidu v svátečních šatech, 
zasmušilých tváří. … František heinrich, 
správce Jemčinských lesů! Myslivec tě-
lem i duší, povaha přímá a poctivá – tak 
jsme jej znali, tak jsme si jej i zamilovali. 
Přes svůj požehnaný věk stále čilý a svěží, 

neúnavně a věrně vykonával svůj úřad 
v lesích Jemčinských, které byly jeho ra-
dostí a chloubou. … doznělo na věky je-
ho „Lovců zdar!“ „Lovců dík“ zachovává 
mu čestnou a  milou vzpomínku. Fran-
tišek heinrich, lesní správce Jeho exce-
lence hraběte Černína, majitel zlatého 
záslužného kříže a záslužné medaile, … 
zesnul v Pánu v sobotu 7. října t. r., doko-
nav 78 rok svého požehnaného života. 
Povedená krádež
Manželka baštýře k. z otína dala si velice 
na tom záležeti, by jejích 7 sněhobílých 
kachen jak náleží bralo a  skutečně její 
kachničky měly se jak náleží k světu. než 
pí. k. netěšila se dlouho z majetku, nyní 
skutečně cenného, neb dne 7. t. m. jí ně-
kdo všech 7 vykrmených kachen ukradl. 
20. října 1916
Poznovu vyznamenán
náš rodák, c. a k. plukovník a velitel 7. 
horské brigády pan Frant. Schöbel, vy-
znamenán Jeho Veličenstvem řádem 
železné koruny ii. třídy. Pan plukovník, 
který již jako podplukovník vyzname-
nán byl řádem Leopoldovým, byl jed-
ním z prvých, kterým toto vysoké vy-
znamenání se dostalo, byl povýšen 
za války mimořádně na plukovníka. 
Zeleninové a  ovocné konservy pro 
vojsko v poli a nemocnicích
Jak v našem listě nedávno upozorně-
no, hotoveny v Jindř. hradci na podnět 
zvláštního komité letošního roku opět-
ně zeleninové a ovocné konservy pro 
vojsko v poli a v nemocnicích. Bohatá 
výstavka konserv ukázala loni obecen-
stvu zdařilou práci přičinlivých pracov-
nic, jakými i letos osvědčil se býti slav. 
sbor učitelek obec. a měšť. dívčí školy 
s vybranými žákyněmi za vedení již ně-
kolikráte osvědčené sl. M. Schenidero-
vé, odb. učitelky hospod. škol. Po skon-
čení práce odevzdala slečna vedoucí 
váženému komité kromě sušené zele-
niny, hub a jablek, též houby a zeleninu 
v octě upravenou, zeleninové paštiky, 
marmeládu na omáčky, ovocné máslo 
a celkem 175 láhví různých kompotů, 
marmelád, povidel a djemes. 
27. října 1916
Ministerský předseda hrabě Karel 
Stürgkh
Státník nad jiné vynikající, muž bys-
trozraký, těšící se největší důvěře Jeho 
Veličenstva císaře a krále, zhynul v sobo-
tu odpoledne vražednou rukou fanatika 
dr. Bedř. adlera. Zpráva o náhlém skonu 
předsedy hraběte Stürgkha v době tak 
vážné, kdy ve věku 57 let ještě mnohé 
neocenitelné služby říši prokázati mohl, 

pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Válečné všední dny podzimu 1916 plynuly bez výrazných událostí. Na místo ředitele zdejšího vyššího gymnázia byl jme-
nován školní rada Jan Stránský z Německého (dnešního  Havlíčkova) Brodu. Na místo po zesnulém jindřichohradeckém 
proboštovi Václavu Cábovi byl vypsán konkurs. Čtenáři týdeníku byli informováni o dalším vojenském vyznamenání zdej-
šího rodáka plukovníka Františka Schöbla. Značná pozornost byla věnována též skonu Františka Heinricha, černínského 

správce lesů. Celé císařství pak rozrušila násilná smrt ministerského předsedy hraběte Karla Stürghka. Charitativní počiny místních obyvatel se koncem měsíce 
soustředily do darů peněz, původně zamýšlených na světýlka na hroby blízkých při příležitosti svátku Dušiček. Velkým darem konzervovaných potravin pro vojá-
ky pak přispělo stejně jako vloni zvláštní místní komité pod vedením učitelky Schneiderové.

vyvolala všudy hluboký dojem a opovr-
žení nad hnusným činem. Pohřeb s nej-
větší okázalostí konal se v úterý. 

Konsumní družstvo v Jindř. Hradci
donuceni byvše nynějšími poměry, 
sešli se minulou neděli v hojném po-
čtu příslušníci zdejších kruhů úřednic-
kých, profesorských, učitelských a zří-
zeneckých, aby porokovali o  otázce, 
zda mohlo by ve  městě našem, po-
dobně jak tomu jest jinde, zříditi druž-
stvo nákupní, zásobní a spotřební, jež 
by svým členům obstarávalo a prodá-
valo nejnutnější prostředky životní. 
Po delším jednání svěřeny byly veške-
ry práce přípravné, informační apod. 
prozatímnímu komitétu.
Prohlídky domácností
za účelem kontroly, dodržují-li se bez-
masé dny, konají se právě. Případy ne-
dodržení zákazu budou pokutovány.
-----------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální titu-
ly můžete studovat v knihovně jindřicho-
hradeckého muzea, která sídlí v budově 
minoritského kláštera vedle kostela sv. Ja-
na Křtitele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
Až do konce letošního roku je v konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradec-
ka ve  Štítného ulici instalována vý-
stava PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - Život 
v Jindřichově Hradci na stránkách tý-
deníku Ohlas od  Nežárky. Otevíra-
cí doba denně kromě pondělí 9.00-
12.00 a 13.00-16.00 hodin. 

Štěpánka Běhalová
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace

 �Autorka Objížď ky bude besedovat ve městě nad Vajgarem 
Pokud lačná spisovatelka musí jezdit hromad-
nou dopravou a má u sebe navíc svůj červený 
notebook, pak se můžeme v  podání Zuzany 
Zimmermannové nadít lecčehos. Pravděpo-
dobně něčeho erotického.
celý měsíc musela autorka této knihy cesto-
vat autobusem, neboť na její obvyklé trase by-
la objížďka. Seděla vždy na svém místě vzadu, 
odkud pozorovala pravidelné spolucestující, 

kteří ji začali eroticky inspi-
rovat. každý z  nich se stal 
objektem zájmu, denně se 
o některém zrodila lechtivá 
povídka. V  červeném po-
čítači se s  každou kapito-
lou rodily stále odvážnější 
příběhy, ale vždy humorné 
a s překvapivou pointou.

Zuzana Zimmermannová, jejíž povídkové dílo 
objížďka vydalo nakladatelství Brána, v  úte-
rý 4. října zavítá do  J. hradce. Bude zde od   
17.30 hodin besedovat a  také podepisovat 
svoji knihu. S  českou autorkou, jež žije v  ně-
mecku, se veřejnost může setkat v  kavárně 
FotoCafé, která se nachází v areálu Muzea fo-
tografie a moderních obrazových medií.

Roman Pišný

 �Podzimní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru nabídne díla slavných autorů
na Podzimní koncert, který se uskuteční v ne-
děli 23. října od  19.00 hodin v  Rytířském 
sále Státního hradu a zámku v Jindřichově 
Hradci, vybral dirigent díla trojlístku skladate-
lů - dvořáka, Brucha a Beethovena. 
Barytonista Jiří Poláček zazpívá Biblické písně 
antonína dvořáka. Ty vznikly v new Yorku bě-
hem tří březnových týdnů roku 1894 a původ-
ně byly napsány pro alt s doprovodem klavíru. 
deset žalmů zhudebnil v českém překladu z vý-
tisku Bible kralické. o kráse těchto písní výstižně 
vypovídá výrok evy Urbanové: „kdyby dvořák 
nenapsal nic než Biblické písně, tak to stačilo. 
když je mohu zpívat, cítím se jako v nebi.“
Jiří Poláček studoval na Pražské konzervatoři, 
absolvoval i  studijní pobyt v  italské Bologni. 

Během studia se úspěšně účastnil mnoha sou-
těží. V současné době působí ve Stavovském 
divadle, ale spolupracuje i  se Státní operou 
Praha. Věnuje se i  koncertní činnosti a  inter-
pretaci písňového repertoáru. S rožmberskou 
kapelou proniká i  do  tajů hudby středověku 
a renesance.
houslista ota Lébr zahraje houslový koncert 
č. 1 g-moll od  německého skladatele Maxe 
Brucha. ota Lébr pochází z  hudební rodiny, 
mj. je vnukem význačného českého houslo-
vého pedagoga Josefa Micky. Po absolutoriu 
konzervatoře se rozhodl svou hudební kariéru 
ukončit, ale po čase se k houslím vrátil hlavně 
díky nabídce z Japonska. 
Program uzavřeme předehrou coriolan Lud-

wiga van Beethovena. námětem je příběh an-
tického vojevůdce coriolana, jenž byl pro své 
názory vyhnán z říma. odvržen vlastním ná-
rodem a  hnán touhou po  pomstě spojil své 
síly s  úhlavním nepřítelem a  spolu s  ním ve-
dl vojska na nenáviděné město. nakonec spá-
chal sebevraždu.
dirigovat bude Josef Štefan, absolvent Praž-
ské konzervatoře a student haMU. Věnuje se 
dirigování i sbormistrovství. Spolupracuje ze-
jména s Českým komorním ansámblem mla-
dých, ale i s operou národního divadla.
Předprodej vstupenek bude probíhat od   
10. 10. v  prodejně bylinek Zuzany kořínkové 
na náměstí Míru. Všichni jste srdečně zváni.

Ludmila Plachá

 �V říjnu se můžete těšit na Zelobraní i Dýňové slavnosti
abychom v měsíci říjnu nezaháleli, připravili jsme si pro vás v Zahradním centru hned dva speciální víkendy.
Ve dnech 1. – 2. 10. pořádáme historicky první Zelobraní. na výběr bude zelí hlávkové i krouhané, a také můžete ochutnat zelné speciality v na-
ší restauraci.
a dva týdny na to, od 15. do 16. 10., se můžete těšit na tradiční Dýňové slavnosti. najděte si u nás pohádkovou bytost a vydlabejte si spolu dýni. 
Samozřejmě pro vás v restauraci vykouzlíme dýňové pochoutky.

František Vorhemus

Tři jindřichohradecké pěvecké sbory se sešly společně s Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem na půdě Muzea Jindři-
chohradecka, aby společnou akcí pomohl organizaci otevřená okna, z. ú. 
Mozartovo Requiem zazní na Benefičním koncertu pro Otevřená OKNA, z. ú. tentokrát v kostele sv. Jana Křtitele, 
a to v neděli 30. října od 19.00 hodin. 
Jindřichohradecký symfonický orchestr byl iniciátorem tohoto koncertu a bude hrát pod vedením dirigenta Petra Píši. Pozvá-
ní k účasti na koncertu přijali také sólisté eva kývalová/soprán, Jarmila kosinová/alt, kuba kubín/tenor, Martin Vodrážka /bas. 
dále zpívají jindřichohradecké pěvecké sbory: Smetana pod vedením Štěpána Štrupla, Ymca Jakoubek pod vedením Jaroslava hojného a chrá-
mový sbor adama Michny pod vedením Tomáše Petrů. Vstupné na koncert je 100 kč a výtěžek z koncertu předá ředitel Muzea Jindřichohradecka 
Phdr. Jaroslav Pikal přímo po jeho skončení ředitelce organizace otevřená okna, z. ú. Paeddr. drahomíře Blažkové.

Pavla Míchalová

 �Mozartovo Requiem zazní pro Okna
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 � Jindřichohradeckému publiku představí své hudební poselství Lubomír Müller
Lubomíra Müllera a jeho recitál “Mi-
luju” si můžete přijít poslechnout  
2. listopadu v 18.00 hodin do jind-
řichohradecké kavárny FotoCafé, 
Kostelní 20/I. Jako pozvání na kon-
cert může posloužit i následující roz-
hovor s Lubomírem Müllerem. 
Co Vás přivedlo k hudbě a skládá-
ní písní?
Pokud se člověk narodí s  umělec-
kým talentem, dá se říct, že ho te-
dy k  tvůrčí tvorbě přivedou geny. 
ale důležitější je, jak se dále s talen-
tem naloží, kdo jej podchytí a rozví-
jí. U mne to byla maminka a učitelé 
na hudebních školách.
Jakou roli hraje ve  Vašem životě 
hudba? Co pro Vás znamená hrát 
a tvořit?
hudba hraje roli v  životě každého 
člověka, pokud mu rodiče již v  út-
lém dětství zpívají nebo hrají na ně-
jaký hudební nástroj. Já osobně mo-
hu hudbou vyjádřit emoce, kterým 
porozumí každý, pokud se za ně ne-

stydí. Vytvářet hudbu a interpretovat ji tedy pro mne znamená žít bo-
hatým emocionálním životem a  neubližovat. hudbou nikdo nikomu 
nemůže ublížit, slovem ano.
Svůj recitál jste nazval “Miluju”. Co se pod tímto názvem skrývá? 
Slovo „miluji“, nebo také hovorověji „miluju“, má nejsilnější emocionální 
náboj ze všech slov. Je plné vážnosti, ale i humoru. Má obrovskou škálu 
významů, ačkoliv si ho spojujeme především s milostným životem. Pro 
mne „milovat“ znamená chápat, neodsuzovat, odpouštět, ale i bránit, 
bojovat a nevzdávat se. recitál jsem nazval podle jedné z písní, která se 
nazývá prostě „Miluju“. 
Na co se tedy mohou návštěvníci Vašeho recitálu těšit? 
na  písničky, které nejsou jen lechtivou popovou zábavou, ale přiná-
šejí jisté poselství mých slov a snad to mohu ve svých 61 letech říct, 
i určitou životní moudrost člověka milujícího život. některé písně jsou  
jazzově laděné, jiné „voní“ trochu po „koření folklóru“, nebo mají náznak 
muzikálové či šansonové dramatičnosti. Své písně doprovázím na kla-
vír i na kytaru.

Předprodej vstupenek na  recitál Lubomíra Müllera bude 
probíhat v  Informačním středisku města Jindřichův Hradec 
a v cestovní agentuře Invia, vstupné je 60 kč. Více informací na-
jdete na: http://lubomirmuller.wixsite.com/hudba

Jana Endrlová

 �Opera Libuše v Jindřichově Hradci byla fenomenálním zážitkem
Pokud hodlám vyjádřit míru nadšení diváků 
z představení Libuše na 3. zámeckém nádvo-
ří jindřichohradeckého zámku, musím začít 
od konce.
když zde utichly krásné závěrečné tóny ope-
ry a účinkující se na scéně klaněli, více než ti-
sícovka diváků povstala, všichni bouřlivě tles-
kali a volali „bravo“. Takový mohutný aplaus je 
málokdy slyšet, bylo to prostě fantastické. 
k  slavnostní atmosféře opery přispěla i  nád-
herná teplá letní noc, ale hlavně překrásná 
hudba Bedřicha Smetany, která zdůrazňova-
la silně emocionální historické momenty i po-
city našich předků, kteří velmi ctili přírodu 
a vzájemnou lásku.
opera Libuše, která je založena na  motivech 
českých bájí, zazněla poprvé v  roce 1881 při 
otevření národního divadla v Praze. od té do-

by se právem zapsala do  srdcí všech Čechů 
a stala se symbolem české národní kultury.
V rámci jindřichohradeckého představení vy-
tvořili hlavní role výborná pěvkyně eva Urba-
nová a nám všem v Jindřichově hradci známý 
a  oblíbený Vratislav kříž. Tato pěvecká dvoji-
ce společně s ostatními vytvořila báječnou at-
mosféru. Zasloužily se o to i nádherné světel-
né efekty různých barev na arkádách zámku, 
kde se pohybovaly i zpívající sbory.
na stěnách zámku se objevovaly obrazy se sym-
boly z  dávných časů podle kosmovy kroniky. 
různá vyprávění symbolizovala staré zvyky v lů-
ně přírody doprovázené zvonivými tóny hudby. 
Přemysl oráč opěvuje krásu Stadic, kde dosud 
žil. hudba zaznívá i  z  protějších arkád zámku. 
když se objevil krásný bílý kůň zvaný v opeře Bě-
louš, který doprovázel Přemysla oráče, všem se 

zatajil dech. Pak zazní slavnostní fanfáry, Přemysl 
vjíždí na Vyšehrad a bájná kněžna Libuše v ma-
gickém osvětlení věští Čechům skvělou budouc-
nost, avšak jen v hrdosti, odpouštění a laskavos-
ti všech. Vidí dokonce i siluetu Pražského hradu, 
českého krále Jiřího z Poděbrad a krále karla iV. 
a další historicky významné postavy a události. 
Proroctví končí slovy: „…můj národ neskoná, on 
pekla hrůzy slavně překoná…“. 
krásná hudba spolu s Libušiným zpěvem nás 
vyzývá, abychom se rozpomněli, kým jsme 
a  v  pokoře před našimi předky spolu s  nimi 
spojili své životy silným poutem lásky proti 
nenávisti a zlobě.
Za všechny diváky děkuji za krásný zážitek na jin-
dřichohradeckém zámku a těším se na příští rok.

Eva Kadlecová
Foto: Milan Havlík
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 �Váleční letci se po třiadvacáté sešli v Jindřichově Hradci
koncem srpna jsme si připomněli 72. výročí 
leteckého střetnutí mezi letci 15. USaaF a ně-
mecké Luftwaffe, které se nad naším regio-
nem odehrálo 24. 8. 1944. V rozmezí přibližně 
deseti minut krátce po poledni byly sestřele-
ny tři americké bombardovací letouny B-24 
Liberator a  jedenáct německých stíhaček ty-
pu Messerschmitt B-109 a Focke Wulf Fw-190. 
V  bitvě zahnulo celkem čtrnáct amerických 
letců. ostatky celkem devíti z nich byly poslé-
ze uloženy 26. srpna 1944 na hřbitově sv. on-
dřeje u Strmilova, dvou v Člunku a tří v Číměři. 
Letošní srpnové pietní oslavy této historic-
ké události byly směrovány do  dvou dnů. 
nejprve si ve  středu 24. srpna 2016 členo-
vé klubu historie letectví Jindřichův hradec, 
důstojníci 44. lehkého motorizovaného pra-
poru Jindřichův hradec, starosta města Str-
milov Jaromír krátký a další hosté akce, při-
pomněli položením kytic a  minutou ticha 
oběti sestřelené „vlčické“, „lomské“ a „číměř-
ské“ osádky. V sobotu 27. srpna 2016 pak při-
pravil klub historie letectví v pořadí již „XXiii. 
setkání čs. válečných a  poválečných letců 
v  Jindřichově hradci“. na  této společenské 
události se významně podílelo vedení měs-
ta Jindřichův hradec, Muzeum Jindřichohra-
decka, 44. lehký motorizovaný prapor Jind-
řichův hradec, aeroklub Jindřichův hradec, 
Ministerstvo obrany Čr a  řada dalších insti-
tucí a spolků. Záštitu nad celou akcí převzal 
starosta města Jindřichův hradec Stanislav 
Mrvka. Setkání se zúčastnili čs. váleční a po-

váleční letci, včetně jejich rodinných přísluš-
níků a fanoušků letectví z celé České repub-
liky a Slovenska. Mezi bezmála sty hosty byla 
také hana Ludikarová z Velké Británie, man-
želka čs. válečného letce 311. bombardova-
cí perutě raF generála Marcela Ludikara, se 
svým synem Petrem, žijícím v kanadě. 

celodenní akce byla zahájena v  10.00 hodin 
v  kostele sv. Jana křtitele. Přítomné přivítal 
předseda klubu Vladislav Burian, ředitel Mu-
zea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal a za měs-
to Jindřichův hradec místostarosta Bohumil 
komínek. následně zazněla krásná hudeb-
ní produkce v  podání Jh Swing bandu. Poté 
se v  kostele uskutečnila autogramiáda pří-
tomných letců. největší zájem byl bezesporu 
o podpisy válečných letců generála emila Boč-

ka a  plukovníka aloise dubce, ale také např. 
pilota - kosmonauta plukovníka oldřicha Pel-
čáka a dalších. 
Část hostů poté převezli v koloně historických 
automobilů bratři karel a radek duškovi k Pa-
mátníku letců. Zde se od  12.00 hodin usku-
tečnil pietní akt. Po  položení květin zazněla 
od  vojenského kaplana nadporučíka draho-
míra Frübauera a Vladislava Buriana jména té-
měř sedmi desítek československých a  ame-
rických válečných letců, kteří v  letech 1994 
až 2016 navštívili akce klubu historie letectví. 
Za všechny zesnulé byla držena minuta ticha, 
zazněla česká státní hymna. následoval průlet 
dvou letounů hradeckého aeroklubu, piloto-
vané alešem Ferrou a ivanem Schmeisterem. 
Ve  13.00 hodin se přesunuli generál Boček, 
plukovník dubec a  plukovník Pelčák na  hra-
decké letiště, kdy jim místní aeroklub umož-
nil vyhlídkový let nad zámek Červenou Lho-
tu a  město Jindřichův hradec. Všichni hosté 
akce poté přijali pozvání podplukovníka  
igora Jaška, velitele 44. lehkého motorizova-
ného praporu Jindřichův hradec, k  návštěvě 
hradeckého vojenského cvičiště. Zde proběh-
lo neformální setkání zpestřené vystoupením 
folklorního souboru krojová družina z Jarošo-
va nad nežárkou. celodenní akce byla zakon-
čena společnou fotografií a příslibem opětné-
ho setkání v srpnu 2017.  

Vladislav Burian
Foto: Vladislav Burian

Od  kostela sv. Jana Křtitele byla část hostů  
převezena historickými auty k Památníku letců. 
Zprava: K. Dušek, gen.  E. Boček, plk.  A. Dubec 
a R. Dušková.  

Příjemnou hudbu, zajímavá témata a  hosty, 
kteří mají co říct. To všechno - a mnohem víc 
- přináší svým posluchačům rádio Česká kana-
da. regionální stanice, která na  Jindřichohra-
decku vysílá od poloviny letošního června. na-
ladit se dá na Jindřichohradecku na frekvenci 
103,6 nebo na internetovém vysílání na strán-
kách www.radioceskakanada.cz.
„Zabýváme se každodenním životem na  úze-
mí našeho regionu a  jeho sousedních oblastí. 
Sledujeme témata, kterými se místní obyvatelé 
zabývají. Podstatnou součástí našeho vysílání 
jsou také kulturní a společenské přehledy. de-

 �Rádio Česká Kanada vysílá již tři měsíce
vizou naší stanice je fakt, že vysílání bez výjim-
ky připravují lidé, kteří na území České kanady 
doopravdy žijí a  posluchači je denně mohou 
potkávat v ulicích svých měst,“ uvádí produkč-
ní adam hudec.
Proč se rozhodli ke  vznikajícímu týmu rádia 
Česká kanada přidat, vysvětlují moderátoři. 
„Můj sen byl vždycky pracovat v rádiu, mode-
rovat a  komunikovat s  lidmi,“ říká moderátor 
Lukáš Pohůnek. Souhlasí s ním i jeho kolegyně 
Petra Jahodová: „Moderování je pro mě nová 
zkušenost a rozhodně i výzva.“
každodenní moderovaný čas, který ve  všední 

dny začíná v šest ráno a o víkendech pak o ho-
dinu později a končí v sedm večer, sestává ze 
zajímavých bloků a pořadů. Patří mezi ně napří-
klad svižné ranní vysílání plné aktuálních zpráv 
a například dopravních informací či zpráv o po-
časí nebo dva bloky se zajímavými hosty, které 
začínají denně od 9.00 a od 14.00 hodin. Pořad 
nazvaný Blešák pak denně od  jedné do dvou 
odpoledne přináší posluchačům možnost po-
ptat či prodat nejrůznější věci, které jim doma 
přebývají, nebo naopak chybí.

Adam Hudec

 �Děti by se měli ochraně přírody učit už od útlého věku
hamerský potok z.s. Jindřichův hradec ve spo-
lupráci s  Městskou knihovnou v  Jindřichově 
hradci si vás dovoluje pozvat na  přednášku 
rndr. Tomáše ditricha, Ph.d. Ochrana přírody 
z hlediska výchovy a vzdělávání, která se bu-
de konat 13. 10. 2016 v 17.30 hodin v Měst-
ské knihovně.
chceme-li brát ochranu přírody vážně, musí 
se dotýkat nejen motivovaných dobrovolníků 
a profesionálů z akademických, úředních, nezis-
kových i firemních sfér, ale (a především) nemo-
tivované široké veřejnosti. Teprve poučená veřej-
nost může podporovat (či naopak komplikovat) 

leckdy nepopulární rozhodnutí úřadů a politiků, 
akce neziskových organizací či základní výzkum 
akademiků. Poučení veřejnosti přitom spočívá 
na  bedrech nejdůležitějších vzdělávacích insti-
tucí – na základních školách. To jsou ty poslední 
instituce, kterými projdou bez rozdílu všichni bu-
doucí biologové, stavební inženýři, lékaři, úřední-
ci, řidiči, zámečníci, bankovní úředníci i  truhláři. 
Poznatky, které si ze škol odnesou, je v drtivé vět-
šině doprovázejí po celý zbytek života. 
Situace na školách však není z hlediska ochra-
ny přírody příliš radostná. ochrana přírody 
je často omezena pouze na  třídění odpadu 

a učitelé nemají čas se tomuto tématu věno-
vat. když už na  ochranu přírody v  hodinách 
dojde, jsou učitelé často v  zajetí zastaralých, 
překonaných představ a přispívají tak k další-
mu upevnění řady mýtů. V  přednášce se mi-
mo jiné podíváme právě na mylné představy 
široké veřejnosti, dnešních žáků a  studentů 
na ochranu přírody a nástin možností, jak tuto 
neradostnou situaci řešit. 
akci podpořil Jihočeský kraj v  rámci granto-
vých projektů. Za podporu velmi děkujeme.

Hana Krejčová
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ChCete náS?
Terence, kříženec no, pes, 2,5 roku, kastrovaný
Tery je krásný a chytrý pes, který bude při správ-
ném vedení skvělým parťákem pro život. Je velmi 
akční, a proto by byl vhodný na jakýkoli psí sport. 
nejlépe by mu bylo v domě se zahradou, který do-
káže i ohlídat. S ostatními psy se většinou snese, 
ale je vhodnější jako jedináček, kočky ani jiná do-
mácí zvířata mu nevadí. Je zvyklý na děti, na vodít-
ku chodí hezky a má také hygienické návyky. hle-
dáme pouze vážné zájemce!
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lara, kříženka, fena, 4-5 let, kastrovaná
Lara je fenka středního vzrůstu (30 kg). 
ke svým lidem je velice hodná, od cizích si 
však drží odstup. Je ostřejší povahy, na no-
vé lidi si nejprve musí zvyknout, než je při-
jme. Je zvyklá žít venku a perfektně hlídá. 
ostatní psy nemusí, ale zvykla by si. ovlá-
dá základní povely. na vodítku chodí hezky, na volno chodí také bez 
problémů a na přivolání přijde. Vhodná jen pro zkušené chovatele.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk, kříženec jezevčíka, pes, 9 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Má 
rád společnost lidí. S  fenkami vychází dobře, ale 
vhodnější bude jako jedináček. Byl zvyklý žít celo-
ročně venku, nyní je však v bytě a zvládá to skvěle 
- je čistotný a neštěká. na vodítku trochu tahá. ne-
ní vhodný ke slepicím či kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Charlie, kříženec chrta, pes, 2 roky, 
kastrovaný
charlie je obrovské zlatíčko. na  svůj věk 
je velice mírný a klidný. S ostatními pejsky 
vychází většinou dobře. Miluje společnost 
lidí, hodný je i k dětem. Byl zvyklý žít ven-
ku, ale nyní si zvyká i v bytě. Vhodný bude 
do  domku se zahrádkou, nejlépe k  další-
mu pejskovi či fence. Potřebuje klidný pří-
stup, zprvu se trochu bojí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Demík, kříženec, pes, cca 1 rok, kastrovaný
demík je odrostlé štěně plné energie. Základní vý-
chova ho obešla obloukem a tak je nutné vše do-
hnat. Je nevycválaný, ale hodný a velice kontaktní. 
Je to statný pes, potřebuje pevnou ruku. Vhodný 
na zahradu. S ostatními psy si chce prozatím hrát. 
Vhodný i k dětem, ale odrostlejším. Miluje hračky, 
aporty, bude vhodný na psí sporty.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Max, kříženec no a labradora, pes, 1 rok, 
kastrovaný 
Maxík je milé, hravé zvíře. Je to prostě odrostlé 
štěně, přátelské ke komukoli. Má rád lidi i ostatní 
psy. Byl odmala zvyklý venku, a  jelikož nezvládá 
hygienu, je vhodný k trvalému pobytu na zahrád-
ku. není uštěkaný. na vodítku trochu táhne, ale to 
brzy doladíme. na volno chodí perfektně, krásně 
reaguje na přivolání. Je to aktivní zvíře, uvítá dlou-
hé procházky nebo další psí aktivity. Prostě skvělý 
parťák pro aktivnější lidi a hlavně neskutečný do-
brák a mazel. Takže rodinný pes, jak se sluší a patří.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

 �V rámci projektu Listování se bude tento-
krát doučovat definice neuspořádanosti
říjnové představení v rámci cyklu „LiSToVani.cZ“ se uskuteční ve čtvr-
tek 20. října od 20.00 hodin v prostorách kavárny FotoCafé v areálu 
MF a MOM v J. Hradci. Protagonisty scénického čtení tentokrát budou 
herci Věra hollá a Pavel oubram, případně v alternaci Gustav hašek.
na  programu bude kniha s  názvem Straka v  říši entropie. napsala ji 
Markéta Baňková, jež se stala objevem roku 2010 ceny Magnesia Lite-
ra. V bajkách pro dospělé se pokouší o uspořádání neformovatelného, 
uvádí na pravou míru definici entropie, fyzikální veličiny zmatku. Tak-
že ti, co fyzice nerozumě-
li, nerozumí, by měli dora-
zit na doučování. Pochopí, 
proč se hroch udrží na hla-
dině, proč samečci nepohrdnou samičkou z igelitu. dostane se jim po-
učení, že není vhodné bojovat proti nepořádku a  také vysvětlení, co 
kdekoho vede k tomu, aby si myslel, že je ideálem krásy. kniha a Listo-
vání nejsou vyloženě pouze pro dospělou populaci, bavit se s nimi ur-
čitě budou i děti a teenageři. 
V rámci scénického čtení bude možné zakoupit knihy Maličkost a Stra-
ka v říši entropie, obě podepsané autorkou Markétou Baňkovou. Před-
prodej vstupenek na představení je od pátku 7. října v kuchyňském 
studiu Monzo v J. hradci – růžové ulici 4/ii (naproti sv. Floriánu).

Roman Pišný

Týden knihoven je celostátní akce, která je vyhlašována SkiPem na pod-
poru a propagaci knihoven, knihovnických činností, zvýšení zájmu o čte-
ní a  dění v  knihovnách. každoročně se do  ní zapojuje také Městská 
knihovna Jindřichův hradec.
knihovna nabídne v  rámci Týdne knihoven 3. - 9. 10. 2016 a  dále 
v průběhu měsíce října svým čtenářům a návštěvníkům spoustu zají-
mavých akcí v nově modernizovaném poslechovém sále:
•	 4. 10. bude v dětském oddělení zahájeno pravidelné čtení pohádek. 
•	 5. 10. si velkou pozornost zaslouží setkání se spisovatelkou kateřinou 

Tučkovou, jejíž romány „Vyhnání Gerty Schnirch“ a „Žítkovské bohyně“ 
se dočkaly nejen prestižních literárních ocenění, ale také velkého čte-
nářského zájmu.

•	 6. 10. pozve knihovna cestovatelku, novinářku a spisovatelku hanku 
hosnedlovou. Součástí besedy bude i promítání fotografií z ameriky, 
kanady, aljašky, austrálie, Thajska.

•	 13. 10. se chystá ve spolupráci s občanským sdružením hamerský po-
tok přednáška rndr. Tomáše ditricha „ochrana přírody z hlediska vý-
chovy a vzdělání“.

•	 Lákadlem pro příznivce cestopisů bude jistě setkání s  cestovatelem 
Šimonem hellerem, který absolvoval značný počet expedic po  ce-
lém světě. 19. 10. nám povypráví o africe včetně osobních zkušeností 
z gambijské věznice.

•	 V alternativním duchu proběhne 26. 10. přednáška dionýze Bezáka, 
který se 16 let aktivně věnuje čínské a alternativní medicíně. Tématem 
bude akupunktura, baňkování či moxování.

•	 cestovatelská beseda a multimediální show kateřiny karáskové „kde 
ženy vládnou“ obrátí váš svět vzhůru nohama. 27. 10. se vydáme 
na výpravu do míst, kde jsou za slabší pohlaví považováni muži!

•	 Velkému zájmu se mezi veřejností těší kurzy tréninku paměti. od října 
se otevírají kurzy pro nové zájemce.

•	 Připravena bude registrace nových čtenářů zdarma a  proběhne též 
oblíbený prodej vyřazených knih.

•	 Čtenáři si také mohou vyzkoušet novou verzi vyhledávacího on-line 
katalogu carMen. 

informace o  přednáškách a  akcích naleznete na  letáčcích, v  knihovně 
a na našem webu www.knihjh.cz.

Simona Pavlišová, Tomáš Dosbaba

 �Týden knihoven je pořádán již dvě desetiletí
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PřI DDM V J. HRADCI
ÚKAZy NA OBLOZE V říJNU 2016:

Merkur najdeme v první polovině měsíce ráno nad východním obzorem, planety Venuše, Mars a Saturn uvidíme večer, nízko nad jihozápadem. 
Jupiter se objeví ve druhé polovině měsíce ráno nízko nad východním obzorem, Uran bude pozorovatelný po celou noc a Neptun po většinu no-
ci, kromě rána. 
Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je velice lákavá. Slunce v tu dobu osvětluje Měsíc z pravé strany, a proto vidíme jen pravou polovinu 
přivrácené strany. krátery, moře a jiné povrchové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části vrhají do měsíční krajiny stíny. Měsíc si tak lze lépe 
představit trojrozměrně a obraz v dalekohledu je působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. 
Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 1. října novem, 9. října první čtvrtí, 16. října 
úplňkem a 22. října poslední čtvrtí. 30. října nastane opět nov. 4. října je Měsíc v odzemí (406 120 km), 17. října v přízemí (357 854 km) 
a 31. října opět projde odzemím (406 669 km). 
Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa, mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvr-
ny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
Letní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: 
například množství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 

•	3.	10.	ve 23.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Venuší	(Měsíc	4,2°	severně)
•	6.	10.	v 8.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	3,3°	severně)
•	8.	10.	v 11.00	hodin	–	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	6,4°	severně)v
•	11.	10.	v 11.00	hodin	-	Merkur	v konjunkci	s Jupiterem	(Merkur	0,8˚	severně)
•	15.	10.	ve 12.00	hodin	-	Uran	v opozici	se	Sluncem
•	16.	10.	ve 2.00	hodiny	-	trpasličí	planeta	(136 199)	Eris	v opozici	se	Sluncem
•	19.	10.	v 9.00	hodin	- Měsíc	v konjunkci	s α	Tau	(Aldebaran	0,3˚	severně;	těsná	konjunk-
ce	nad	naším	obzorem	ve dne,	ráno	pozorovatelné	přibližování	Měsíce	k Aldebaranu)

•	21.	10.	-	maximum	meteorického	roje	Orionid	(ZHR	15)
•	21.	10.	v 6.00	hodin	-	trpasličí	planeta	(1)	Ceres	v opozici	se	Sluncem
•	23.	10.	v 0.45	hodin	-	Slunce	vstupuje	do znamení	Štíra
•	25.	10.	v 5.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Leo	(Regulus	2,1˚	severně)
•	27.	10.	v 17.00	hodin	-	Merkur	v horní	konjunkci	se	Sluncem
•	28.	10.	ve 12.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	0,6°	severně;	přiblížení	
pozorovatelné	ráno)
•	30.	10.	ve 2.00	hodiny	-	Venuše	v konjunkci	se	Saturnem	(Venuše	3,0˚	jižně)

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

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

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 20.00 
hodin a jako náhradní program nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, pro-
jekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem.

Členové ČAS mají po předložení přísl. platného členského průkazu vstup volný

Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s mini-
málně třídenním předstihem!!!

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

další zajímavosti oblohy v říjnu 2016:

Návštěvní hodiny pro veřejnost 
v říjnu 2016:

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 13.00 – 15.00 hodin 
úterý a čtvrtek večer: 19.00 – 21.00 hodin

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

 �Ruku v ruce s MESADOU
MeSada, občanské sdružení působí v Jindři-
chově hradci třináct let. Pro někoho je MeSa-
da neznámou organizací, 
jiní ji znají jako poskyto-
vatele sociálních služeb, 
a to osobní asistence, so-
ciální rehabilitace a  soci-
álně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením („aktivní senior“).
Pod názvy služeb je často těžké si představit, co 
je jejich obsahem. co MeSada nabízí a v čem 
mohou být jednotlivé služby užitečné obča-
nům Jindřichova hradce a jeho okolí? 
Lidé mají zkušenost, potká-li je v životě nějaká pře-
kážka, překonat ji vlastními silami nebo s pomocí 
rodiny a přátel. Jsou však situace, kdy je člověk bez- 
radný a řešení „samo“ nepřichází. V takových pří-
padech může pomoci právě sociální služba. 
Osobní asistence nabízí pomoc lidem se zdravot-
ním postižením a seniorům, pro které je náročné 
zvládat každodenní činnosti, péči o sebe, ale i na-
příklad podnikat své oblíbené aktivity. Služba je 
terénní. osobní asistent přichází nejčastěji do do-
mácnosti klienta a stává se jeho „další rukou“.

další poskytovanou službou MeSadY je so-
ciální rehabilitace. Tu mohou vyhledat lidé 
se zdravotním omezením či dlouhodobým 
onemocněním, kteří potřebují podporu k zís-
kání větší samostatnosti v různých oblastech 
života, jako je hledání práce, jednání s úřady, 
řešení bytové situace, péče o domácnost, hos-
podaření s financemi apod.
Žádanou službou je také „Aktivní senior“. 
Uživatelé služby se pravidelně scházejí v pro-
storách organizace, aby udržovali nebo roz-
víjeli své schopnosti a dovednosti, byli v kon-

taktu se svými vrstevníky, aktivně trávili volný 
čas, ale také snáze zvládli překonat nepříznivé 
období v jejich životě.
Máte i Vy zájem o služby MeSadY? neváhejte 
nás kontaktovat:
MESADA, občanské sdružení
Růžová 30/II, Jindřichův Hradec
e-mail: jhradec@mesada.eu, 
tel.: 384 321 513, 382 222 246
Služby jsou spolufinancovány z  Jihočeského 
kraje a města Jindřichův hradec.

Anna Kohoutová
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kUltUrní servis

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla, na koncert a cestovatelskou diashow
Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadelní 
komedii Jiřího Hubače „STARÁ DOBRÁ KAPE-
LA“ dne 4. října 2016 od 19.00 hodin do diva-
delního sálu. Divadlo Palace. Divadelní před-
platné skupiny A.
V režii Petra hrušky hrají: Václav Postránecký, Sva-
topluk Skopal, rené Přibil, Zdeněk Maryška/ka-
rel Vlček, Václav helšus, Johanna Tesařová/Zdena 
herfortová, naďa konvalinková. 
Bývalý repetent Beďar touží ve svém nicotném 
životě udělat „něco velkého“. rozhodne se pro-
to uspořádat sraz spolužáků z gymnázia po pa-
desáti letech, jehož vrcholem má být vystoupení 
jejich tehdejší studentské kapely. Při zkouškách 
na toto vystoupení se potkají dva tehdy neroz-
luční přátelé Šáňa a Pinďas, jejichž přátelství  ne-
návratně rozbila láska ke  spolužačce. Posled-
ní člen kapely, pábitel Áda neustále prchá před 
svou ženou hermínkou. S přibližujícím se datem 
domluveného večírku se zkoušky mění v bitevní 
pole a příjezd spolužačky anduly vše ještě více 
zkomplikuje. křehká a něžná romantická kome-
die o stáří, lásce, snech a síle přátelství.

Kulturní dům Střelnice vás zve na cestovatel-
skou diashow Martina Loewa AMERICKÝ SE-
VEROZÁPAD dne 18. října 2016 v 19.00 hodin 
v kinosále.
Velký okruh státem Washington, z  velkoměs-
ta Seattle přes deštné pralesy národního parku 
olympic ke štítům severního kaskádového po-
hoří. od velkolepých kaňonů řek ve vnitrozemí 
k zasněženým sopkám St. helens, rainier i Baker. 
Bonus: Jak se cestuje s dvouletým klukem?
Více na www.promitani.cz.

kromě koncertní činnosti pravidelně nahrá-
vá pro Český rozhlas a TV. V zahraničí vždy vy-
hovělo zájmu rozhlasových a televizních spo-
lečností a natáčelo vybrané části repertoáru, 
především českého, v rozhlasových stanicích 
rakouska, německa, dánska, Švédska, nor-
ska, Švýcarska. Gramofonové snímky realizo-
val soubor ve studiu Pantonu, ve slovenském 
opusu, pro firmu edit, dále u  německých fi-
rem da camera a Lippmann, u americké firmy 
Serenus a rakouské aricord. 
repertoár souboru obsahuje v  prvé řadě 
kvartetní dílo Smetanovo, dvořákovo, Janáč-
kovo a  Martinů, většinu velkých klasických 
a  romantických kvartetů a  také mnoho vý-
znamných děl moderních i současných. 
Program: František kramář-krommer, Leopold 
Mozart, Tomaso albinono, antonín dvořák.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve na  kon-
cert v  rámci abonentních koncertů KPH, 
na  kterém zahraje KVARTETO MĚSTA BR-
NA dne 11. října 2016 v 19.00 hodin v kapli  
sv. M. Magdaleny.
Účinkují: Vlastimil Bialas – trubka piccolo, Lu-
bomír Čermák, Pavel kyncl, Bohuslav Fišer, 
Martin Švajda.
Vlastimil Bialas studoval trubku na  konzer-
vatoři v Brně u Bedřicha dvořáčka a na JaMU 
u Václava Paříka. Sólově spolupracuje s  mno-
ha tuzemskými i zahraničními orchestry (např. 
komorní orchestr Bohuslava Martinů, Česká 
komorní filharmonie, Münchener kammero-
rchester a  další). Se svým bratrem, klavíristou 
Milanem Bialasem, často vystupuje na komor-
ních koncertech v České republice i v zahrani-
čí. Má mnoho sólových nahrávek v Českém roz-
hlase a několik cd s koncertními skladbami pro 
trubku a klavír nebo s doprovodem orchestru. 

kvarteto města Brna vzniklo v roce 1969 na br-
něnské JaMU, kde se dostávalo do  blízkého 
kontaktu s pedagogy, kteří byli zkušenými ko-
morními interprety. od roku 1972, kdy kvarte-
to města Brna podniklo první koncertní cesty 

v  rakousku a  ve  Spolkové republice němec-
ko, hrálo ve všech zemích evropy, do nichž se 
pravidelně vrací, i  v  USa, a  na  velkých mezi-
národních festivalech ve Vídni, Varně, Berlíně, 
na Pražském jaru, v Trondheimu. 

 �Přednáška v muzeu překvapí zajímavostmi o módních doplňcích a historii pokrývek hlavy
Muzeum Jindřichohradecka pořádá přednášku 
Phdr. Ludmily růženecké, emeritní etnografky 
Muzea města Brna. Přednáška navazuje na vý-
stavu Svět dámy, na  které se paní růženecká 
podílí a kterou uvede při její slavnostní vernisáži 
společně s kurátorkou výstavy Mgr. alexandrou 
Zvonařovou.
Obě tyto akce se konají ve čtvrtek 13. října: 
vernisáž výstavy Svět dámy v  16.00 hodin 
v jezuitském semináři na Balbínově náměstí 
a přednáška od 18.00 hodin v konferenčním 
sále muzea ve Štítného ulici. Přednášku paní 
růženecká zaměří na  módní doplňky, ke  kte-
rým patří vějíře, kabelky a klobouky.
Používání vějířů patří spíš do minulosti, alespoň 

v  našich končinách. návštěvníci přednášky se 
dozvědí, jak obvykle vějíře vypadaly, jaké měly 
tvary, z jakých byly mate-
riálů, odkud pochází a jak 
se dostaly do evropy.
kabelky, tašky, taštičky 
jsou nezbytným doplň-
kem i  dnes, skutečným 
fenoménem se staly však 
až ve 20. století, i když se 
jejich obliba projevila už 
na konci století předcho-
zího. Už od roku 1890 se například začaly vyrá-
bět kožené kabelky s uchem do ruky. historic-
ké kabelky jsou častým sběratelským artiklem.

Žádné odvětví módních doplňků nedosáh-
lo během věků takové kreativity jako pokrýv-
ky hlavy. na začátku se uplatňovala především 
funkce ochranná, třeba proti počasí, či účasti 
v bitvě. Později to byl odznak příslušnosti k urči-
té společenské skupině - po celá staletí bylo té-
měř nemyslitelné obejít se bez něčeho na hla-
vě. Zvláštní označení, jakými jsou: bikorny, 
trikorny, montera, fedora  nebo hamburk, bu-
dou posluchačům přednášky obrazově dolože-
na a náležitě objasněna. dozví se také o půvo-
du a významu slova klobouk.

Ludmila Růženecká, 
Pavla Míchalová  
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 �Říjen se v Domě gobelínů ponese v duchu vietnamské kultury
V říjnu bychom vás rádi pozvali na výstavu Tra-
diční vietnamský textil. Výstavu pořádáme 
ve spolupráci s vietnamskou komunitou v Jindři-
chově hradci a s klubem hanoi. Vedle výstavy tra-
dičních textilií uvidíte i výstavu fotografií. autoři 
fotografií - vietnamistka eva Laurinová a Miroslav 
Pech pobývali dlouhodobě ve Vietnamu. Výsta-
va nabízí základní povědomí o etnické a kulturní 
pestrosti tohoto zeměpisného prostoru. Snímky 
se soustředí hlavně na národnosti hmong, Thai, 
Tay, Lo Lo, San chi a dao, které se navzájem liší 
způsobem života, jazykem, náboženstvím i  ob-
lečením. Momentky, vytvořené mezi roky 2002 
a 2005 v provinciích Lai chau, hoa Binh, Son La, 
Lao cai a cao Bang, by měly divákům přinést zá-
kladní představu o každodenním rodinném i pra-
covním životě menšin, jejich kultech a nábožen-
stvích, o tom, jak tráví volný čas a jak se jejich život 
v současnosti mění. autorem komentářů k foto-
grafiím je vietnamista Petr komers, jehož tematic-
ká přednáška se uskuteční po slavnostní vernisáži.

Klub Hanoi založili v roce 2002 někdejší studenti 
oboru vietnamistika FF Uk. Původně jej zamýšle-
li jako neformální studentskou organizaci. V prů-
běhu 14 let se klub hanoi a jeho činnost velmi 
proměnily, i když hlavní cíle v oblasti seznamo-

vání české majority s vietnamskou kulturou a inte-
grace Vietnamců do české společnosti s důrazem 
na zachování jejich kulturní identity zůstaly.
říjnové sobotní odpoledne věnované vietnam-
ské kultuře volně navazuje na úspěšnou akci Jin-
dřichohradecké kulturní společnosti v roce 2013 
kořenÍ VieTnaMU.
Vernisáž výstavy Tradiční vietnamský textil 
proběhne v sobotu 15. října 2016 v 15.00 ho-
din, součástí nabízeného programu bude i před-
náška vietnamisty Petra komerse.
Zároveň V domě gobelínů probíhá výstava „Josef 
Müller/Tapiserie“. rádi bychom vás také upozor-
nili na dvoudenní říjnový kurz ZÁKLADy TKA-
Ní NA STAVU, který se koná 29. – 30. 10. 2016. 
kulturní program domu gobelínů je podporován 
z grantového programu Jihočeského kraje.
dům gobelínů je otevřen od  úterý do  neděle 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Rita Škodová 

 �Muzeum fotografie a MOM zve na Neznámý Bangladéš i výstavu pro nevidomé
Muzeum fotografie a moderních obrazových mé-
dií obmění v říjnu dosavadní skladbu výstavního 
programu dvěma novými výstavami. Pod názvem 
„Neznámý Bangladéš“ ukáže snímky pořízené 
v této zemi fotografy a cestovateli Garikem ava-
nesianem, Michalem Blažkem, Miroslavem Fran-
tou, Soňou chlumeckou, Pavlem ochonským, 
Zdeňkem reischigem, Ladislavem Steinhause-
rem a romanem Šudomou. aktuální záběry při-
bližují především život obyvatel pro nás exotic-
kého Bangladéše, těžce pracujících v  loděnicích, 
koželužnách či kamenolomech, kteří si však sou-
časně umí užívat po práci také nespoutané zába-

vy. Vernisáž proběhne 4. 10. 2016 od 17.00 ho-
din za účasti většiny autorů.      
druhá výstava, sestávající ze souboru dřevěných 
reliéfních obrázků světců od  výtvarnice Jarmi-
ly haldové, „Nechte maličkých přijíti ke mně“, 
je určená hlavně pro nevidomé a  slabozraké  
návštěvníky. iniciátorem této putovní výstavy je 
dnes již nevidomý bývalý umělecký fotograf Václav 
Fanta, který v minulosti fotografoval například pro 
Mladou frontu a a v 70. a 80. letech pořídil rozsáhlý 
cyklus snímků Mexika. Výběr z jeho tvorby zde v Jin-
dřichově hradci kolekci reliéfních obrázků doplňuje. 
Na vernisáži 15. 10. 2016 se začátkem ve 14.00 

hodin, jež je současně připomenutím Mezinárod-
ního dne bílé hole, vystoupí pěvecký sbor nevido-
mých Vokál klub SonS. Ve druhé polovině října se 
uskuteční beseda Václava Fanty s nevidomými a sla-
bozrakými věnovaná nejen tématu výstavy, jež je 
zájemcům k dispozici s volným vstupem.
obě výstavní prezentace jsou v  Muzeu foto-
grafie a moderních obrazových médií k vidění 
od 4. 10. 2016, první uvedená končí 30. 10. 
2016, druhá 2. 11. 2016. informace o dalších 
aktuálních programech a  službách muzea na-
leznou zájemci na www.mfmom.cz.        

Eva Florová 

 �Mimořádný koncert v proboštském kostele bude věnován Adamu Michnovi
(pokračování ze str. 1)

Provedení Michnova díla se ujme přední český sou-
bor enseble inégal. Toto těleso se svým dirigentem 
adamem Viktorou získalo v oblasti autentické in-
terpretace evropské renomé díky vysoce ceněným 
nahrávkám a vystoupením a stalo se synonymem 
pro objevy z odkazu jiného geniálního českého ba-
rokního skladatele Jana dismase Zelenky. 
koncertuje na  prestižních evropských festivalech 
jako Pražské jaro, Musica antiqua Brugy, oude Mu-

ziek Utrecht, aschaffenburger Bachtage, Bach Fes-
tival riga a mnoha dalších. Soubor realizoval již 13 
úspěšných cd ověnčených řadou významných 
ocenění, objevuje se pravidelně ve vysílání českých 
i zahraničních televizních a rozhlasových stanic.
díky podpoře spolku hudební lahůdky, města Jin-
dřichův hradec a jindřichohradecké římskokatolic-
ké farnosti - proboštství můžeme prožít v Jindřicho-
vě hradci nezapomenutelný hudební večer.

Jménem Společnosti přátel ZUŠ Vítězslava nováka 
všechny posluchače srdečně zveme do probošt-
ského kostela Nanebevzetí Panny Marie v ne-
děli 16. října od 19.00 hodin.
Vstupenky budou k dispozici v místě konání kon-
certu, nebo je možné je zakoupit v  předprode-
ji v kanceláři Základní umělecké školy V. nováka 
v Janderově ulici.

Marián Mikula
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ 
18. - 22. 10. 2016
Jazz jde městem/Jazz Goes to Town 
hudební sály, kluby, centrum města. Prestižní 
hudební přehlídka, která pravidelně v říjnových 
dnech přináší do hudebních sálů i na méně ob-
vyklá místa hradce králové jazz ve  všech jeho 
podobách. Špičkoví tuzemští a zahraniční uměl-
ci, nové jazzové projekty i začínající hudebníci.

CHEB
15. 10. 2016
 Jazz Jam
kc Svoboda, tradiční jazzový festival letos napří-
klad s ondřejem rumlem nebo Jiřím Stivínem.

KUTNÁ HORA
29. 10. 2016
Slavnosti Malínského křenu 
Trh zaměřený na tradiční ruční výrobky v kombi-
naci s food festivalem a jídly s malínským křenem.

LITOMyŠL
30. 9. - 3. 10. 2016
ArchiMyšl 2016
různá místa v Litomyšli. Program při příležitos-
ti Světového dne architektury. komentované 
prohlídky a projížďky, besedy nejen s architek-
ty, výstavy.

POLIČKA
28. - 29. 10. 2016
Svojanovské stíny 
hrad Svojanov u  Poličky. Záviš z  Falkenštejna 
bude návštěvníkům vyprávět příběh tajem-
ných duší hradu. Podvečerní a  večerní pro-
hlídky hradu Svojanova o  tajemných úkazech 
a událostech.

TELČ
28. 10. 2016
Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hodin
Výlov rybníka z hráze na Baště před vstupem 
do historického centra, prodej živých ryb a ry-
bích specialit, hudba, občerstvení. 

TřEBOŇ
do 31. 10. 2016
Výstava inženýrů Miroslava Zikmunda 
a Jiřího Hanzelky
dům Štěpánka netolického. Fotografie a arte-
fakty z  výprav legendárních cestovatelů a  ex-
pozice současného afrického umění 
Bližší informace a  mnohem více tipů na  výlet 
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice
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 � VYBRANÉ ŘíJNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
BEZVA žENSKÁ NA KRKU
Komedie / ČR / CinemArt
Bezva ženská na krku je komedie o ženské odvaze 
najít samu sebe, o hrdosti, odhodlání a nesnázích, 
se kterými se i  ta nejbezvadnější ženská může se-
tkat na cestě za samostatností a láskou.

Sympatická eliška (Petra hřebíčková) je na plný úva-
zek milující manželkou charismatického a bohaté-
ho Pavla (Jiří Langmajer). ovšem jen do té doby, než 
ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem 
požádá o rozvod.
když nový život, tak od  základů! eliška se rozhod-
ne začít od  nuly jako učitelka v  malé středočeské 
vesničce. rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav 
Táborský) nastěhuje elišku do jednoho domu s ne-
rudným  Božíčkem (ondřej Vetchý), který díky svým 
vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma de-
finitivně skončil“. Jeho jízlivost a  hulvátství může 
trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje 
ve vesnici jako hrobník. eliška má ovšem na chlapy 
také momentálně spadeno, takže si rozhodně nene-
chá nic líbit… 
Hrají: Ondřej Vetchý, Petra Hřebíčková, Václav Postrá-
necký, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer 
Režie: Tomáš Hoffman
Hrajeme: 13. až 16. 10.           ve 2D, vždy od 20:00

INFERNO (inferno)
Mysteriózní, Thriller / USA / Falcon
držitel oscara ron howard se vrací, aby se ujal re-
žie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové sé-
rie spisovatele dana Browna (Šifra mistra Leonar-
da) o robertu Langdonovi, která utržila po světě 
přes miliardu dolarů. Ve snímku inferno se známý 

symbololog (opět v podání Toma hankse) pouští 
do pátrání po stopách, které souvisí se samotným 
dantem. když se Langdon probouzí se ztrátou pa-
měti v italské nemocnici, spojí své síly se Siennou 
Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do  které 
Langdon vkládá naděje, že mu pomůže ztrace-
né vzpomínky znovu získat. Společně se pouští 
do závodu s časem, který je provede napříč celou 
evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu 
spiknutí.
Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Ben Foster, 
Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Ana Ularu
Režie: Ron Howard
Hrajeme: 22. a 23. 10.              ve 2D, vždy od 20:00

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

1. - 2. 10. 17:30
deepWater HorizoN: MoŘe v plaMeNeCH
akční, Thriller / USa / 2d
1. - 2. 10.  20:00
SMrt ve tMě
Thriller, horor / USa / 2d
6. - 9. 10. 17:00
SirotČiNeC SleČNY pereGriNovÉ pro 
podivNÉ děti
Fantasy / USa / 3d + 2d
6. - 9. 10.  20:00
prázdNiNY v proveNCe 
komedie / Čr, Francie / 2d
12. 10.   19:00
tHe BeatleS: eiGHt daYS a WeeK 
- tHe toUriNG YearS
dokument / V.Británie / 2d
13. - 14. 10. 17:30
tajNÝ Život MazlÍČKŮ
animovaný, rodinný / USa / 2d
13. - 16. 10.  20:00
Bezva ŽeNSKá Na KrKU
komedie / Čr / 2d
15. - 16. 10. 17:00
SedM StateČNÝCH
dobrodružný / USa / 2d
19. 10.   19:00
rodiNNÉ ŠtěStÍ  (arT kino)
drama / Maďarsko / 2d
20. - 21. 10. 17:30
iNStalatÉr z tUCHloviC
komedie / Čr / 2d
20. - 21. 10.  20:00
dÍvKa ve vlaKU
Thriller / USa / 2d
22. - 23. 10. 17:30
ČapÍ doBrodrUŽStvÍ
animovaný / USa / 3d+2d
22. - 23. 10.  20:00
iNFerNo
Thriller, Mysteriózní / USa / 2d
25. - 27. 10. 17:30, 20:00
Xiv. MeziNárodNÍ FeStival 
oUtdoorovÝCH FilMŮ
outdoor dokumenty / 2d
28. 10.  17:30, 20:00
aNtHropoid
historický, Thriller / V. Británie, Čr / 2d
29. - 30. 10. 17:30
KUBo a KoUzelNÝ MeČ
animovaný / USa / 3d+2d
29. - 30. 10.  20:00
KrUHY
horor / USa / 2d
3. - 4. 11. 17:30
oStravaK oStravSKi
komedie / Čr / 2d
3. - 4. 11.  20:00
jaCK reaCHer: NevraCej Se
akční / USa / 2d

Představení pro děti (vždy od 15:00 hodin)

2. 10.
pohádková škola
Pásmo pohádek/Čr/2d
9. 10.
o hloupém peciválovi
Pásmo pohádek/Čr/35mm
16. 10.
za kamarády z televize ii.
Pásmo pohádek/Čr/35mm
23. 10.
do pohádky za zvířátky i.
Pásmo pohádek/Čr/35mm
30. 10.
o mašince
Pásmo pohádek/Čr/2d

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz 
prostřednictvím mobilní aplikace Cool Ticket 

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

Volejbal – TJ Slovan JH A – ženy krajský přebor I. třídy
kolo 1. JH A – Písek A po 3. 10. 17:00
kolo 2. Tábor A – JH A po 10. 10. 17:00
kolo 3. JH A – Meteor ČB A po 17. 10. 17:00
kolo 4. Lokomotiva ČB A – JH A po 24. 10. 17:00
kolo 5. JH A – Slavia PF ČB B po 31. 10. 17:00
Kuželky – TJ Slovan JH – družstva divize JIH
kolo 5. JH – Častrov pá 14. 10. 17:30

kolo 6. Tábor B – JH pá 21. 10. 17:30
Kuželky – TJ Slovan JH B – družstva okresní přebor
kolo 2. JH B – Kunžak D čt 6. 10. 17:30
kolo 3. JH B – Třeboň čt 13. 10. 17:30
kolo 4. Slavonice D – JH B pá 21. 10. 17:00
Stolní tenis – SK JH 1930 A – krajský přebor, skupina B
kolo 4. JH A – Dačice A pá 14. 10. 19:00
kolo 3. JH A – Studená so 15. 10. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 B – krajská soutěž, skupina C
kolo 3. Orel ČB C – JH B so 15. 10. 15:00
kolo 4. Sokol ČB B – JH B ne 16. 10. 10:30
kolo 5. Soběslav B – JH B so 29. 10. 15:00
Stolní tenis – SK JH 1930 C – okresní přebor I. třídy
kolo 2. JH C – Lomnice A st 5. 10. 19:00
kolo 3. Novosedly A – JH C pá 14. 10. 20:00
kolo 4. Č. Velenice B – JH C čt 20. 10. 19:00
kolo 5. JH C – Lodhéřov A st 26. 10. 19:00
Stolní tenis – SK JH 1930 D, Jitka JH – okresní přebor II. třídy
kolo 1. JH D – Majdalena A so 1. 10. 10:00
kolo 2. JH D – Č. Rudolec A so 8. 10. 10:00
kolo 2. Jitka JH – Lodhéřov B so 8. 10. 10:00
kolo 3. Studená E – JH D st 12. 10. 19:00
kolo 3. K. Řečice B – Jitka JH pá 14. 10. 19:00
kolo 4. Jitka JH – Chlum A so 22. 10. 10:00
kolo 4. JH D – Lodhéřov B so 22. 10. 10:00
kolo 5. K. Řečice B – JH D pá 28. 10. 19:00
kolo 5. Č. Velenice C – Jitka JH so 29. 10. 10:00
Stolní tenis – SK JH 1930 E – okresní přebor III. třídy
kolo 2. JH E – Chlum B so 8. 10. 10:00
kolo 3. Novosedly B – JH E pá 14. 10. 17:00
kolo 4. Kunžak B – JH E pá 21. 10. 18:00
kolo 5. JH E – Dírná B so 29. 10. 10:00
kolo 6. Třeboň D – JH E po 31. 10. 19:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší dorost extraliga, 
skupina B
kolo 3. Pedagog ČB – JH ne 2. 10. 11:00
kolo 4. Suchdol – JH ne 9. 10. 9:30
kolo 5. JH – Hostivař so 15. 10. 16:30
kolo 6. JH – Kovo Praha ne 16. 10. 11:30
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. liga
kolo 7. JH – Brno ne 9. 10. 14:00
kolo 8. JH – Chlumec n./C. so 15. 10. 13:00
kolo 10. Jihlava – JH ne 23. 10. 14:00
kolo 6. Karviná – JH so 29. 10. 15:00
kolo 11. Opava – JH ne 30. 10. 11:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – mladší žactvo přebor Čechy 
– JIH
kolo 3. Prachatice – JH so 1. 10. 14:00
kolo 4. JH – Prachatice so 8. 10. 11:00
kolo 5. JH – Stříbro so 22. 10. 13:00
kolo 6. Prachatice – JH pá 28. 10. 11:00
Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL
kolo 3. Děčín – JH so 1. 10. 18:00

kolo 4. JH – Opava st 5. 10. 18:00
kolo 5. Svitavy – JH so 8. 10. 17:00
kolo 6. JH – Prostějov st 12. 10. 18:00
kolo 7. Kolín – JH so 15. 10. 18:00
kolo 8. JH – Pardubice so 22. 10. 18:00
kolo 9. Ústí nad Labem – JH ne 30. 10. 17:00
Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga, skupina B
kolo 2. JH B – Kutná Hora so 1. 10. 16:00
kolo 3. JH B – Poděbrady ne 2. 10.
kolo 4. Vysoká n./L. – JH B so 15. 10.
kolo 5. Trutnov – JH B ne 16. 10.
kolo 6. JH B – Chrudim so 29. 10. 16:00
kolo 7. JH B – Přelouč ne 30. 10. 9:30
Basketbal – BK Lions JH – junioři U19 liga, skupina B
kolo 2. JH – Kolín so 8. 10. 16:00
kolo 3. JH – Brandýs n./L. ne 9. 10. 9:00
kolo 4. JH – Hradec Králové so 22. 10. 15:00
kolo 5. JH – Josefov ne 23. 10. 9:30
Basketbal – BK Lions JH – kadeti U17 liga, skupina A
kolo 2. Tigers ČB – JH so 1. 10.
kolo 3. Klatovy – JH ne 2. 10. 13:30
kolo 4. JH – USK Praha B so 15. 10.
kolo 5. JH – Benešov ne 16. 10.
kolo 6. Modřany – JH so 29. 10. 17:15
kolo 7. Kladno – JH ne 30. 10.
Basketbal – BK Lions JH – žáci U15 liga, skupina B
kolo 4. JH – Hradec Králové II. so 8. 10. 14:00
kolo 5. JH – Pardubice ne 9. 10. 11:00
kolo 6. Liberec – JH so 22. 10.
kolo 7. USK Praha – JH ne 23. 10.
kolo 1. JH – Vyšehrad pá 28. 10. 15:00
Basketbal – BK Lions JH M – starší mini žactvo U13 KP, 
skupina A
kolo 3. Tigers ČB M – JH M so 22. 10.
kolo 3. JH M – Tábor H so 22. 10.
Basketbal – BK Lions JH M – mladší mini žactvo U12 KP, sku-
pina A
kolo 1. JH M – Pelhřimov H so 1. 10.
kolo 1. Písek H B – JH M so 1. 10.
kolo 3. Strakonice D – JH M so 29. 10.
kolo 3. JH M – Písek H B so 29. 10.
Basketbal – BK Lions JH M – nejmladší žactvo U11 KP, 
skupina B
kolo 1. D. Bukovsko – JH M ne 9. 10.
kolo 1. JH M – Pelhřimov D ne 9. 10.
kolo 2. JH M – Pelhřimov D ne 23. 10.
kolo 2. Tábor M – JH M ne 23. 10.
Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži II. liga – Střed
kolo 5. M. Budějovice – JH so 1. 10. 18:00
kolo 6. JH – Písek so 8. 10. 18:00
kolo 7. Pelhřimov – JH st 12. 10. 18:00
kolo 8. David servis ČB – JH. so 15. 10. 18:00
kolo 9. JH – Kolín so 22. 10. 18:00
kolo 10. JH – Tábor st 26. 10. 18:00
kolo 11. H. Brod – JH so 29. 10. 18:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga junioři, skupina Střed
kolo 4. JH – Tábor ne 2. 10. 16:30
kolo 5. Krkonoše – JH pá 7. 10.
kolo 6. JH – Chrudim ne 9. 10. 16:30
kolo 7. V. Popovice – JH pá 14. 10. 18:30
kolo 8. Žďár n./S. – JH ne 16. 10.

kolo 9. JH – Třebíč pá 21. 10. 17:00
kolo 10. JH – Písek pá 28. 10. 19:30
kolo 11. Zbraslav – JH ne 30. 10.
Lední hokej – KLH Vajgar JH – ELIOD liga mladší dorost, 
skupina Střed
kolo 6. Jihlava B – JH ne 2. 10. 12:00
kolo 7. JH – Písek ne 9. 10.
kolo 8. JH – Tábor B so 15. 10.
kolo 10. Třebíč – JH ne 23. 10. 17:00
kolo 11. JH – Motor ČB B čt 27. 10. 18:00
kolo 12. H. Brod – JH ne 30. 10.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH A+B – liga mladší žáci D (H+I)
kolo 6. JH A – Sušice so 1. 10.
kolo 6. Tábor – JH B so 1. 10. 9:00
kolo 7. JH B – Písek B ne 2. 10.
kolo 7. Tábor B – JH A ne 2. 10.
kolo 8. Lvi ČB – JH B so 8. 10. 10:45
kolo 9. Žebrák – JH B so 15. 10. 9:00
kolo 9. Plzeň – JH A so 15. 10. 14:00
kolo 10. JH A – Žebrák ne 16. 10.
kolo 10. JH B – Č. Krumlov ne 16. 10.
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga
kolo 3. JH – Olomouc so 1. 10. 16:00
kolo 4. Zlín – JH so 15. 10. 10:30
kolo 5. JH – Háje ne 23. 10. 18:00
kolo 6. Ivančice – JH ne 30. 10. 11:30
Házená – Házená JH – ženy II. liga – Západ
kolo 3. JH – Cheb so 1. 10. 18:00
kolo 4. Milevsko – JH ne 16. 10. 16:00
kolo 5. JH – Zahradní Město so 22. 10. 11:00
kolo 6. Turnov – JH so 29. 10. 16:00
Házená – Házená JH – starší žákyně krajský přebor
kolo 3. JH – Písek B so 1. 10.
kolo 5. JH – Písek A so 8. 10.
kolo 4. Strakonice – JH so 15. 10. 16:00
kolo 8. Písek B – JH so 29. 10. 16:00
Házená – Házená JH – mladší žákyně krajský přebor
kolo 3. Třeboň A – JH so 1. 10.
kolo 4. Třeboň B – JH so 15. 10. 16:00
kolo 5. JH – Písek B so 22. 10.
kolo 6. Strakonice – JH so 29. 10.
Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 6+1
kolo 3. Třeboň – JH so 1. 10. 10:00
kolo 4. Strakonice B – JH so 15. 10. 11:00
kolo 5. JH – Písek B so 22. 10. 9:00
kolo 6. Strakonice A – JH so 29. 10. 9:00
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D – Čechy
kolo 6. JH – Blatná so 1. 10. 16:00
kolo 7. Mokré – JH ne 9. 10. 13:00
kolo 8. JH – Příbram so 15. 10. 15:30
kolo 9. VS Plzeň – JH so 22. 10. 14:00
Kopaná – FK JH 1910 – muži krajský přebor Ondrášovka
kolo 8. JH – Rudolfov so 1. 10. 10:30
kolo 9. Hluboká – JH ne 9. 10. 16:00
kolo 10. JH – Olešník so 15. 10. 10:30
kolo 11. Želeč – JH so 22. 10. 15:30
kolo12. JH – Ševětín so 29. 10. 10:30
Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 8. JH – Č. Krumlov ne 2. 10. 10:00
kolo 9. Třeboň – JH ne 9. 10. 10:00
kolo 10. JH – Prachatice ne 16. 10. 10:00



kolo 11. Strakonice – JH so 22. 10. 10:00
kolo12. JH – Slavia ČB ne 30. 10. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 8. JH – Č. Krumlov ne 2. 10. 12:15
kolo 9. Dobrá Voda – JH ne 9. 10. 12:15
kolo 10. JH – Prachatice ne 16. 10. 12:15
kolo 11. Strakonice – JH so 22. 10. 12:15
kolo12. JH – Slavia ČB ne 30. 10. 12:15
Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 8. JH – Milevsko so 1. 10. 10:00
kolo 9. Roudné – JH ne 9. 10. 9:00
kolo 10. JH – SKP ČB so 15. 10. 10:00
kolo 11. Č. Krumlov – JH so 22. 10. 10:00
kolo 12. JH – Čtyři Dvory so 29. 10. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 8. JH – Milevsko so 1. 10. 11:45
kolo 9. Roudné – JH ne 9. 10. 10:45
kolo 10. JH – SKP ČB so 15. 10. 11:45
kolo 11. Č. Krumlov – JH so 22. 10. 11:45
kolo 12. JH – Čtyři Dvory so 29. 10. 11:45
Kopaná – Sokol JH – starší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 4. JH – Milevsko ne 2. 10. 15:00
kolo 4. JH – Písek U10 B ne 2. 10. 17:00
kolo 5. JH – Loko ČB ne 9. 10. 14:00
kolo 5. JH – Meteor Tábor ne 9. 10. 15:00
kolo 6. JH – SKP ČB U10 B ne 16. 10. 10:00
kolo 6. JH – Veselí n./L. ne 16. 10. 12:00
kolo 7. Prachatice – JH ne 23. 10. 11:00
kolo 7. Třeboň – JH ne 23. 10. 12:00
kolo 7. Dynamo ČB – JH ne 23. 10. 15:30
kolo 7. Písek U11 A – JH ne 23. 10. 17:30
kolo 8. JH – Táborsko U10 B pá 28. 10. 15:00
kolo 8. JH – Č. Krumlov pá 28. 10. 16:00
Kopaná – Sokol JH – mladší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 4. JH – Milevsko ne 2. 10. 15:00
kolo 4. JH – Písek U8 B ne 2. 10. 17:00
kolo 5. JH – Loko ČB ne 9. 10. 14:00
kolo 5. JH – Meteor Tábor ne 9. 10. 15:00
kolo 6. JH – SKP ČB U8 B ne 16. 10. 10:00
kolo 6. JH – Veselí n./L. ne 16. 10. 12:00
kolo 7. Prachatice – JH ne 23. 10. 11:00
kolo 7. Třeboň – JH ne 23. 10. 12:00
kolo 7. Dynamo ČB – JH ne 23. 10. 15:30
kolo 7. Písek U9 A – JH ne 23. 10. 17:30
kolo 8. JH – Táborsko U8 B pá 28. 10. 15:00
kolo 8. JH – Č. Krumlov pá 28. 10. 16:00

Kopaná – FK JH 1910 B – muži I. A třída, skupina B
kolo 8. JH B – Veselí n./L. so 1. 10. 14:30
kolo 9. N. Včelnice – JH B so 8. 10. 12:30
kolo 10. JH B – Čtyři Dvory so 15. 10. 14:30
kolo 11. Velešín – JH B so 22. 10. 15:30
kolo 12. JH B – Nemanice so 29. 10. 14:30
Kopaná – FK JH 1910 B – starší žáci I. A třída ČEZ, skupina A
kolo 7. Trhové Sviny – JH B ne 9. 10. 10:00
kolo 8. Kaplice – JH B ne 16. 10. 10:00
kolo 9. JH B – Meteor Tábor B ne 23. 10. 13:00
kolo 1. Č. Velenice – JH B ne 30. 10. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 B – mladší žáci I. A třída ČEZ, 
skupina A
kolo 7. Trhové Sviny – JH B ne 9. 10. 11:45
kolo 8. Kaplice – JH B ne 16. 10. 11:45
kolo 9. JH B – Meteor Tábor B ne 23. 10. 14:45
kolo 1. Suchdol – JH B ne 30. 10. 11:45
Kopaná – Sokol JH B – starší přípravka okresní přebor, 
skupina A
kolo 4. JH B – Č. Velenice st 5. 10. 16:30
kolo 5. Lomnice – JH B pá 21. 10. 16:00
Kopaná – SK Horní Žďár, AC Buk – muži okresní soutěž, 
skupina A
kolo 6. Buk – Lásenice so 1. 10. 16:00
kolo 6. H. Žďár – Lomnice B so 1. 10. 16:00
kolo 7. Majdalena – H. Žďár so 8. 10. 16:00
kolo 8. Buk – Deštná so 15. 10. 15:30
kolo 8. H. Žďár – Lásenice so 15. 10. 15:30
kolo 9. Lodhéřov – Buk so 22. 10. 15:30
kolo 10. H. Žďár – Deštná so 29. 10. 14:30
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga, skupina C
kolo 4. JH – Předměřice n./L. ne 9. 10.
kolo 4. Hradec Králové A – JH ne 9. 10.
kolo 6. Jaroměř – JH ne 30. 10.
kolo 6. JH – Nové Město n./M. ne 30. 10.
Florbal – FK Slovan JH – muži divize, skupina C
kolo 3. JH – Náchod so 8. 10.
kolo 4. JH – Hradec Králové ne 9. 10.

kolo 5. JH – Rtyně so 22. 10.
kolo 6. JH – Trutnov ne 23. 10.
Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga, skupina 5
kolo 3. JH – Světlá n./S. so 22. 10. 10:30
kolo 3. Žďár n./S. – JH so 22. 10. 13:00
Florbal – FK Slovan JH – junioři III. liga, skupina 5
kolo 1. Třeboň – JH ne 9. 10. 12:30
kolo 2. JH – Strakonice ne 9. 10. 15:30

kolo 4. Písek – JH so 29. 10.
kolo 4. Kaplice – JH so 29. 10.
Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga, skupina 5
kolo 2. JH – Světlá n./S. so 8. 10. 9:00
kolo 2. FBŠ Jihlava – JH so 8. 10. 13:30
kolo 4. Meťák ČB – JH ne 23. 10. 10:15
kolo 4. JH – Štíři ČB ne 23. 10. 13:30
Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga
kolo 3. Štíři ČB B – JH B so 8. 10. 10:30
kolo 3. JH B – Cosa Nostra ČB so 8. 10. 13:30
kolo 6. JH B – Vimperk so 22. 10.
kolo 6. Soběslav – JH B so 22. 10.
Florbal – FK Slovan JH – starší žáci Jihočeská liga
kolo 1. Kaplice – JH ne 9. 10. 10:15
kolo 1. JH – Písek ne 9. 10. 14:00
kolo 4. JH – Č. Krumlov ne 23. 10. 12:00
kolo 4. Milevsko – JH ne 23. 10. 15:30
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci Jihočeská liga 5+1
kolo 3. Lišáci Písek – JH ne 16. 10.
kolo 3. JH – Draci Písek ne 16. 10.
kolo 3. Č. Krumlov – JH ne 16. 10.
kolo 4. Kaplice – JH so 29. 10. 9:00
kolo 4. Č. Krumlov – JH so 29. 10. 10:30
kolo 4. JH – Tábor so 29. 10. 12:00
Florbal – FK Slovan JH Blue – mladší žáci Jihočeská liga 3+1
kolo 2. Dačice – JH ne 16. 10.
kolo 2. JH – Žraloci Milevsko ne 16. 10.
kolo 2. JH – Panteři Milevsko ne 16. 10.
Florbal – FK Slovan JH žlutí, bílí, blue 
– elévové Jihočeská liga
kolo 3. Dačice – JH žlutí ne 23. 10.
kolo 3. JH bílí – JH blue ne 23. 10.
kolo 3. JH žlutí – JH bílí ne 23. 10.
kolo 3. JH blue – Dačice ne 23. 10.
kolo 3. JH žlutí – JH blue ne 23. 10.
kolo 3. Dačice – JH bílí ne 23. 10.
kolo 3. JH bílí – JH blue ne 23. 10.
kolo 3. Dačice – JH žlutí ne 23. 10.
kolo 3. JH žlutí – JH bílí ne 23. 10.
kolo 3. JH blue – Dačice ne 23. 10.
kolo 3. Dačice – JH bílí ne 23. 10.
kolo 3. JH žlutí – JH blue ne 23. 10.

 � CYKLOTURISTIKA

občanské sdružení Bobeláček otín se letos vy-
dalo již na šestý ročník cyklistického výletu s ná-
zvem „Tour de Bobelovka 2016“. Tentokrát vyra-
zilo obdivovat krásy České kanady, peloton čítal 
26 dospělých i dětských cykloturistů.
Sraz účastníků byl na  zastávce Jindřichohra-
deckých místních drah u  Jindřišské pískárny, 
odkud všechny odvezla lokálka do  Senotína. 
okolo půl jedenácté dopoledne tam jezdci šlá-
pli do pedálů a vyjížďkovým tempem se vyda-
li na bizoní ranč do rožnova. „Některé děti si 
pohrály na tamním hřišti, ale zcela ohrome-
né byly těmi obrovskými zvířaty, a nejenom 
ony. Po chvilce odpočinku jsme pak pokračo-

Letošní vyjížď ka Tour de Bobelovka vedla po nové trase

vali dál,“ hovořila Věra neidrová, členka Bobe-
láčku. další zastávkou byla 40,7 metru vysoká 
rozhledna U Jakuba a její areál. „Podívali jsme 

se na Českou Kanadu z výšky, bylo vidět širo-
ko daleko, protože nám přálo počasí,“ uvádě-
li výletníci. následovala anabáze od Valtínova 
k Ďáblově Prdeli a poté k rybníku Zvůle. Tam 
si s chutí cyklisté dali pozdní oběd a plni no-
vých sil vyrazili na závěrečnou etapu, jež konči-
la na nádraží JhMd v Lomech. „Odtud jsme se 
vrátili po kolejích domů. Najeli jsme asi třicet 
kilometrů v  sedlech, další kilometry za  nás 
obstaral vláček. Trasa byla pro nás všechny 
úplně nová, takže jsme si to užili. Už nyní se 
těšíme na příští ročník výletu,“ spokojeně se 
usmívala neidrová.

Foto: o. s. Bobeláček Otín
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Tradiční „Běh kolem hejtmanu – Memoriál Ja-
roslava Sokolta“ se uskuteční v  sobotu 8. říj-
na v chlumu u Třeboně s centrem na stadiónu 
místní TJ Jiskra. hladké a krosové tratě jsou při-
pravené pro 20 hodnocených věkových kate-
gorií. Předškolní děti poběží 150 metrů, hlavní 
běh měří 10 450 m (start 10.50 hodin). Program 
bude zahájen v 8.30 hodin, přičemž prezence 
účastníků končí podle harmonogramu vždy 
30 minut před startem. Také letošní iL. roč-
ník je zařazen do  jednadvacetidílného seriálu 
„JBP – Jihočeský běžecký pohár 2016“ jako je-
ho patnáctý podnik. kategorie: předškolní děti 
– 5 let a méně; nejmladší žactvo – 6 až 7 roků; 
dívky 8 až 9 let; chlapci 8 až 9 let; dívky 10 až 
11 let; chlapci 10 až 11 let; mladší žákyně 12 až 
13 let; mladší žáci 12 až 13 let; starší žákyně 14 
až 15 roků; starší žáci 14 až 15 roků; dorosten-
ky 16 až 17 let; dorostenci 16 až 17 let; ženy 18 
až 39 let; muži 18 až 39 let; ženy 40 roků a star-
ší; muži 40 až 49 let; muži 50 až 59 let, veteráni 
60 roků a starší. informace a přihlášení předem: 
ing.  hana rücklová (hana.rucklova@seznam.
cz) a  Josef Švec (josefsvec.ch@seznam.cz;  
727 805 392).

ATLETIKA, CANICROSS
druhým závodem pokračuje ii. ročník čtyřdílné 
série „La Sportiva run Česká kanada 2016“. Bu-
de jím premiéra „krosu Jakuba krčína“ v nedě-
li 2. října, ten povede kolem jedenácti rybníků, 
přičemž start a cíl bude mít v kleci vedle penzi-
onu U kačerů. Start je ve 12.00 hodin, prezence 
bude zahájena v 10.00 hodin. Závodníci si mo-
hou vybrat z tří různě dlouhých distancí (8 km, 
12 km, 24 km) a pěti sportovních disciplín, jimiž 
jsou kros, canicross, MTB, scooterjöring a  bi-
kejöring. Více informací lze nalézt na webu sé-
rie: http://www.runceskakanada.cz/.

HASIČSKÝ SPORT
Jedenáctikolová „PLPÚ – Pelhřimovská hasič-
ská liga 2016“ v  požárním útoku bude zavr-
šena v  sobotu 1. října závěrečným závodem 
v  Markvarci, kde se „o  pohár starosty“ budou 
snažit družstva žen a  mužů, přičemž dám-
ské týmy čeká pouze jedno kolo, zatímco nej-
rychlejších pět mužstev půjde do finále. klání 
na travnaté dráze začne ve 13.00 hodin.

JEZDECTVí
dvoudenní oblastní mistrovství České jezdec-
ké federace Vysočina ve  všestrannosti dětí 
a  juniorů se koná o prvním říjnovém víkendu 
ve dvorečku u Blažejova. V závodu nazvaném 
„Podzimní všestrannost dvoreček“, který začne 
ve zdejším Mc – Military centru v sobotu 1. říj-
na drezurní zkouškou v 8.00 hodin a následo-
vat bude od 14.00 hodin kros, se ovšem před-
staví i špičkoví dospělí závodníci a koně, neboť 
proběhnou další rámcové závody. kupříkladu 
„cena Stanislava Šamala“ ve stupni cnc, „cena 
Města Jindřichova hradce“ stupně L, či „cena 
Budějovického pivovaru Samson“ stupně ZL. 
celkově bude na finančních prémiích vyplace-
no 31 000 kč, dalších 6 000 kč organizátor roz-
dělí ve věcných oceněních. Vyvrcholením akce 

bude v neděli 2. října od 12.30 hodin skoková 
zkouška na parkúru.

KARATE
Probíhají nábory do  klubu TJ Slovan okinawa 
karate do J. hradec. konat se budou po celý ří-
jen, přičemž na tréninky se lze přijít třeba pouze 
nezávazně podívat, aby se každý s karate mohl 
seznámit. klub cvičí v úterý 17.00 – 19.30 hodin 
v tělocvičně V. ZŠ na sídlišti Vajgar (17.00 – 18.00 
hodin děti, 18.00 – 19.30 hodin dospělí) a ve čtvr-
tek 16.45 – 18.00 hodin na  gymnáziu (děti)  
a 18.15 – 19.45 hodin ve fitku eden (dospělí). in-
formace o náborech podá instruktor Vlastislav 
Běhoun (behouni@seznam.cz; 775 921 701).

KUŽELKY
Sedmidílný seriál „Českého poháru dorostu – 
Bevar Tour 2016/2017“ pokračuje v  pátek 28. 
října druhým kolem na šesti hernách Čr. Jed-
nou z nich je i čtyřdráhu TJ Jiskra v nové Bys-
třici, kde se v disciplíně 120 hodů sdružených 
představí především kuželkáři z  oddílů Jindři-
chohradecka a  jihočeského regionu. házet se 
začne v  9.00 hodin. ostatní turnaje dne pro-
běhnou v Jihlavě, rokycanech, Jičínu, Vyškově 
a Valticích.

LEDNí HOKEJ
okresní přebor Jindřichohradecka 2016/2017 
bude hrát 8 mužstev. Přihlášenými týmy jsou 
hc Pušky J. hradec, hc aa Č. Velenice, ČPP J. 
hradec, Sk kámen J. hradec, hc Střížovice, hc 
Slavoj Žirovnice, hc n. Včelnice a  obhájce pr-
venství hc cannoners J. hradec. V základní čás-
ti se celky střetnou každý s  každým dvakrát. 
ke změně dochází u následného play-off, kde 
se ve  čtvrtfinále, semifinále i  finále bude hrát 
na dvě vítězství. ostatní střetnutí o umístění se 
hrají na  jednu výhru. celkově může program 
oP obsahovat až 82 utkání. na každé mužstvo 
čeká minimálně 18 a maximálně 23 zápasů.

PLAVÁNí
Plavecký bazén v jindřichohradecké Jáchymo-
vě ulici bude v sobotu 8. října hostitelem „Pod-
zimní ceny Jindřichova hradce“, kterou pořá-
dá místní Plavecký klub pro závodníky ve věku  
11 let a mladší.

SPORTOVNí GYMNASTIKA
každé pondělí a čtvrtek od 16.00 do 18.00 ho-
din se v  tělocvičně TJ Slovan v  Jarošovské uli-
ci v  J. hradci konají tréninky oddílu sportovní 
gymnastiky, který při nich přibírá do přípravky 
děti ročníku narození 2012, případně i výjimeč-
ně pohybově nadané jedince o rok starší. „Náš 
sport umožňuje dětem získat tělesnou zdatnost, 
obratnost a vytrvalost. Je nejvhodnější průpravou 
pro různá jiná sportovní odvětví, jelikož se zamě-
řuje všestranně na  rozvoj síly, pružnosti, kloub-
ní pohyblivosti a celkové motoriky. V přípravce se 
děti učí základům atletiky a gymnastiky, což jsou 
například správná technika běhu, šplh o tyči, ská-
kání přes švihadlo. Důraz je kladen na nácvik ob-
ratnosti a  silových schopností,“ představila dění 
trenérka Miroslava Belšánová (m.zadrapova@
atlas.cz; 606  887  032). na  náborový trénink se 

děti mají dostavit ve cvičebním úboru (legíny + 
tričko) a obuvi (cvičky, pevné bačkůrky). rodiče 
mohou být přítomni přezutí nebo bosí a na vše, 
co je zajímá, se ptát trenérů. Zápisné je 350 ko-
run na měsíc.

SPORT PRO VŠECHNY (PLAVÁNí)
Číslo 25 je tím stěžejním ve  sportovním pro-
jektu „PLaVeckÁ SoUTĚŽ MĚST 2016“, která se 
ve  středu 5. října poplave na  mnoha místech 
České republiky. Přihlášena je rovněž ŠTaFeTa 
JindřichoVa hradce, a to v kategorii B do 50 
tisíc obyvatel. akce, jíž letos poprvé pořádá 
ČaSPV – Česká asociace Sportu pro všechny, se 
uskuteční popětadvacáté, přičemž 25 let je ta-
ké od události, kdy byl otevřen plavecký bazén 
v Jindřichově hradci. Stačí uplavat jakýmkoliv 
způsobem a v jakémkoliv času 100 metrů, aby 
se účastník stal členem štafety a tím pádem též 
reprezentantem svého města (startovat mo-
hou samozřejmě i  přespolní). do  výsledkové 
listiny sice bude bodovat jenom nejlepších 500 
výkonů, ale to vůbec není tím hlavním cílem, 
i když vyhrát by bylo senzační. nutno připome-
nout, že 6letí a mladší plavci získávají za účast 
plný počet 28 bodů a stejně tak i 60letí a starší 
sportovci. BUĎMe PaTrioTY – PřiJĎMe PLaVaT 
Pro JindřichŮV hradec!

SPORTOVNí STŘELECTVí
klub vojáků v záloze Fruko J. hradec je pořada-
telem Vi. ročníku „Fruko cupu 2016“ ve střelbě 
z velkorážné pistole nebo velkorážného revol-
veru. Soutěž jednotlivců se uskuteční v sobotu 
8. října na střelnici Břeskáč v dolním Skrýchově 
u J. hradce.

VESLOVÁNí, DRAČí LODĚ
každým rokem se v úvodu podzimu koná tra-
diční mezinárodní regata s  názvem „chalupa 
cup“. rovněž letos se na  jindřichohradeckém 
rybníku Vajgar uskuteční, a sice v sobotu 1. říj-
na. V již XXiV. ročníku budou opětovně k vidě-
ní výkony veslařů ve věku přípravky až po vete-
rány, znovu se bude závodit také v atraktivním 
klání drakarů v čele s domácí Vajgarskou saní. 
Připraveny je celkem 24 veslařských disciplín, 
diváci se můžou těšit především na skify (mlad-
ší a  žákyně žáci 11 let, mladší žáci a  žákyně  
12 let, starší žáci a žákyně 13 let, starší žáci a žá-
kyně 14 let, dorostenky, dorostenci, juniorky, 
junioři, muži lehké váhy, muži masters, ženy 
a muži), dále na dvojskify (mix open, starší žá-
kyně, starší žáci, muži masters), dvojku bez kor-
midelníka mužů a párovou čtyřku veteránů.

VODÁCKÝ SPORT
na jeden západ bude v sobotu 1. října uzamče-
na řeka Lužnice, při jejím tradičním již 37. „Za-
mykání“. akce začne srazem v  10.00 hodin 
ve  vodácké základně v  Suchdolu nad Lužnicí, 
kde účastníkům k dobré náladě bude hrát čtyř-
členná kapela ruky F kapcách. Po rituálu se vo-
dáci vydají na  dvanáctikilometrové splouvání 
řeky od klikovského mostu k tábořišti u kostela 
Sv. Maří Magdaleny v Majdaleně, i když délku 
trasy si může každý zvolit libovolně.
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HYBNÁ
ČÁST TĚLA
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ODRŮDA
BOTAN.

POHÁR V RUSK. 
PROSTŘ.

CHEM. ZN
KYSLÍKU

 

3. ČÁST 
TAJENKY

SEDMNÁCTÉ STOLETí JE OBDOBíM
ROZVOJE JINDřICHOHRADECKÉHO

JEZUITSKÉHO GyMNÁZIA. 
DíKy TOMUTO ZAříZENí 
SE STALO MĚSTO JEDNíM 

Z NEJVÝZNAMNĚJŠíCH CENTER 
JIHOČESKÉ OBLASTI. 

V LETECH 1655 - 1661 TU PŮSOBIL...

NÁPOVĚDA: 
OMOA, Mí, HIERONyM, 

LAMAČ, AMARE, ÉTÉ,
MALM, SJ, OM, DEJE

daLŠÍ PoZVÁnkY ke SPorTU TakÉ na: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

VODNí SLALOM
osm závodů obsahuje v roce 2016 „Český po-
hár vodáků“. Tím posledním je tradičně „hame-
rák“, což platí rovněž letos, kdy se na něm ak-
ce uskuteční o  prvním víkendu v  říjnu. Její již 
LVi. ročník opět pořádá oVT Bohemians Praha 
s přispěním vodáků TJ Slovan J. hradec a zno-
vu se koná na hamerském potoce v úseku Ma-
lý ratmírov – Jindřiš. hlavní program proběh-
ne v sobotu 1. října, kdy první lodě odstartují 
v 9.30 hodin pod výpustí ratmírovského rybní-
ka. divácky nejzajímavější část tratě před dvo-
rečkem nese označení obtížnosti WW iii., což 
znamená, že se projíždí těžkými peřejemi s vyš-

šími nepravidelnými vlnami. Také proto je tento 
kus vynechán pro „Český pohár mládeže“ a děti 
tak startují až za mostem ve dvorečku od 14.00 
hodin. V neděli 2. října po ránu dojde k vyhlá-
šení výsledků sobotních závodů a mezi 9.00 až 
14.00 hodin budou moci zájemci vodní tok vy-
užít k volnému turistickému splouvání.

VOLEJBAL
Třetí říjnový víkend bude Městská sportovní 
hala v J. hradci zasvěcena volejbalovému umu 
věkově ostřílenějších sportovců. Uskuteční se 
v  ní totiž mistrovství České republiky v  kate-
goriích superseniorek a  superveteránů. Šam-
pionát pořádá Skok J. hradec, který slavnostní 

zahájení naplánoval na sobotu 15. října v 11.00 
hodin. První den se na 3 kurtech budou druž-
stva střídat až do sedmé hodiny večerní, poté 
si v grandhotelu Černý orel hráči a hráčky uži-
jí zábavný společenský večer. Boje o  mistrov-
ské tituly a medaile vyvrcholí v neděli od 9.00 
hodin. Slavnostní ukončení s  vyhlášením vý-
sledků je chystáno na 15.00 hodin. Supervete-
ráni jsou volejbalisté výhradně narození v roce 
1966 a později, to samé platí u superseniorek, 
i když v družstvu mohou nastoupit až dvě hráč-
ky ve věku 45 až 49 let.

Roman Pišný
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1. - 2. října
15. DADAINSPIRAČNí DNy
Festival student. a autorského divadla ZUŠ 
2. října, 9:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNí S BIOTRONIKOU
Beseda, GVn V. nováka
2. října, 12:30, 13:30 hod.
PřES KOPEC NA HRADEC ANEB 
JINDřICHOHRADECKÝ PEDÁL
dolní Skrýchov
3. října, 19:15 hod.
PODZIMNí OČISTA
na přednášce Českého zahrádkářského 
svazu č. 1 J. hradec vystoupí 
Zuzana kořínková
dům dětí a mládeže, růžová ulice
4. října, 15:00 hod.
VEřEJNÉ ČTENí DĚTEM
Městská knihovna
4. října, 17:00 hod.
NEZNÁMÝ BANGLADÉŠ
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MoM
4. října, 17:30 hod.
BESEDA A AUTOGRAMIÁDA 
ZUZANy ZIMMERMANNOVÉ
Fotocafé, kostelní ulice
4. října, 19:00 hod.
Jiří Hubač „STARÁ DOBRÁ KAPELA“
divadlo Palace. 
divadelní předplatné skupiny a.
kd Střelnice
5. října, 16:30 hod.
LITERÁRNí BESEDA SE SPISOVATEL-
KOU KATEřINOU TUČKOVOU
Městská knihovna
6. října, 16:30 hod.
S BÁGLEM PO SVĚTĚ
Beseda hanky hosnedlové
Městská knihovna
8. října
FOTOŠKOLA MUZEA FOTOGRAFIE 
A MOM
Muzeum fotografie a MoM
10. října, 18:30 hod.
MIMOřÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Spolek Přátelé starého Jindřichova hradce  
a následuje přednáška Proměna Jindřicho-
va hradce po požáru v roce 1801
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

divadelní pohádka v cyklu „děti s rodiči 
do divadla“, kd Střelnice
16. října, 19:00 hod.
ADAM VÁCLAV MICHNA 
- LOUTNA ČESKÁ
Účinkuje ensemble inégal
Proboštský chrám 
nanebevzetí Panny Marie
18. října, 19:00 hod.
Martin Loew 
„AMERICKÝ SEVEROZÁPAD“
cestovatelská diashow
kd Střelnice - kino
19. října, 16:30 hod.
EXPEDICE ZÁPADNí SAHARA
Beseda Šimona hellera
Městská knihovna
20. října, 20:00 hod.
STRAKA V říŠI ENTROPIE
Listování.cz, Fotocafé, kostelní ulice
21. října, 19:30 hod.
TUBLATANKA
koncert, kc Jitka
23. října, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci
kd Střelnice
23. října, 19:00 hod.
PODZIMNí KONCERT JHSO
Státní hrad a zámek J. hradec
24. října, 19:00 hod.
Patrik Hartl „VySAVAČ“
Benefiční divadelní představení pro 
oTeVřenÁ okna, z. ú.
kd Střelnice
25. října, 17:30 hod.
TERAPIE MANDALOU
Přednáška
Fotocafé, kostelní ulice
26. října, 15:00 hod.
VEřEJNÉ ČTENí DĚTEM
Městská knihovna - Vajgar
26. října, 16:30 hod.
DIAGNOSTIKA DLE ČíNSKÝCH 
A JAPONSKÝCH TRADIC
Beseda dionýze Bezáka
Městská knihovna
27. října, 16:30 hod.
KDE žENy VLÁDNOU
cestopisná projekce kateřiny karáskové
Městská knihovna

11. října, 19:00 hod.
KVARTETO MĚSTA BRNA
koncert kPh
kaple sv. M. Magdaleny
13. října, 16:00 hod.
JAK žíT S CUKROVKOU
Beseda klubu aktivního stáří
centrum sociálních služeb, Česká ulice
13. října, 16:00 hod.
SVĚT DÁMy
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí
13. října, 17:30 hod.
OCHRANA PříRODy Z HLEDISKA 
VÝCHOVy A VZDÉLÁVÁNí
Přednáška rndr. Tomáše ditricha, Ph.d.
Městská knihovna
13. října, 18:00 hod.
O MÓDNíCH DOPLŇCíCH 
A HISTORII POKRÝVEK HLAVy
Přednáška
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
13. října, 19:00 hod.
DAR Z NEBES
Léčivé divadlo Gabriely Filippi
kd Střelnice
14. října, 18:00 hod.
EPILEPSIE MÝTŮ ZBAVENÁ
Přednáška s Prof. MUdr. Pavlem krškem, 
Ph.d.
hotel Jelen, nová Včelnice
14. října, 19:30 hod.
ZPíVÁNí NA SCHODECH
host kapela Jauvajs, GVn V. nováka
14. října, 19:30 hod.
MANDRAGE
koncert, kc Jitka
15. října
FOTOŠKOLA MUZEA FOTOGRAFIE 
A MOM
Muzeum fotografie a MoM
15. října, 14:00 hod.
NECHTE MALIČKÝCH PřIJíTI KE MNĚ
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MoM
15. října, 15:00 hod.
TRADIČNí VIETNAMSKÝ TEXTIL
Vernisáž výstavy, dům gobelínů
16. října, 16:00 hod.
„O KOCOURU MIKEŠOVI“

28. října, 10:00 hod.
OSLAVy 98. VÝROČí ZRODU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKy
28. října, 20:00 hod.
PARKAN + INÉ KAFE
koncert
kc Jitka
28. října, 13:00  - 16:00 hod.
ZA ZVířÁTKy DO DDM
den otevřených dveří v oddělení přírody
dům dětí a mládeže
30. října, 9:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNí S BIOTRONIKOU
Beseda, GVn V. nováka
30. října, 19:00 hod.
BENEFIČNí KONCERT 
PRO OTEVřENÁ OKNA z. ú.
koncert
kostel sv. Jana křtitele

Probíhající výstavy:

2+1 JUBILANT 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 2. 10. 2016
SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁS 
- Městská knihovna Vajgar 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2016
FOTKy S VŮNí BENZíNU 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2016
KDE žENy VLÁDNOU 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2016
MANDALy TROCHU JINAK 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2016
OPERACE ANTHROPOID 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 26. 10. 2016
NEZRANITELNÁ ARMÁDA ZNAČKy BAŤA
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016
JOSEF MÜLLER/TAPISERIE 
- dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 25. 6. 2017
PRVNí SVĚTOVÁ VÁLKA 
- Muzeum Jindřichohradecka
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016

pozvánky na listopad
Městské akce: Ostatní akce:
•	   8. 11.  TRIO BEL CANTO – KONCERT KPH  
•	   9. 11.  „COMMEDIA FINITA“  
  – DIVADELNí PřEDPLATNÉ SKUPINy B
•	 13. 11.  SENIOR KLUB
•	 20. 11.  „TřI VETERÁNI“ – DIVADELNí POHÁDKA
•	 25. 11.  TřEBOŇŠTí PIŠTCI - KONCERT
•	 27. 11.  SLAVNOSTNí ROZSVíCENí VÁNOČNíHO  
  STROMU
•	 29. 11.  „MANžELSKÝ ČTyřÚHELNíK“  
  – DIVADELNí PřEDPLATNÉ SKUPINy A

•	   3. 11.  „PARTIČKA“ 
•	   4. 11.  SLZA – KONCERT
•	   5. 11.  TřI SESTRy - KONCERT
•	 11. 11.  SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNí
•	 11. 11.  MIG 21 – KONCERT
•	 12. 11.  AC/DC ŠPEJBLS - KONCERT
•	 17. 11.  25 LET PLAVECKÉHO BAZÉNU
•	 18. 11.  ARAKAIN + DyMyTRy - KONCERT
•	 19. 11.  BENEFIČNí KONCERT PRO ROSKU
•	 22. 11.  „HRDINA ZÁPADU“ – DS JABLONSKÝ
•	 26. – 27. 11.  JINDřICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKy
•	 26. 11.  VÁNOČNí OTEVřENÝ DVŮR V PLASNÉ


