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Oslavy konce velké války - vyhlášení první republiky
V  letošním roce slaví naše republika 100 let 
od  svého vzniku. V  historii města Jindřichův 
Hradec se objevuje několik významných udá-
lostí spojených se stoletým výročím, tedy ro-

kem 1918. Jednou z  nich je vzestup presti-
že Marie Hoppe Teinitzerové, která založila 
ve městě gobelínovou dílnu. Rok 1918 je také 
rokem úmrtí Tomáše Krýzy, punčochářského 

mistra a  tvůrce největšího lidového mecha-
nického betlému na  světě, který je k  vidění 
v prostorách Muzea Jindřichohradecka. Další 
zajímavostí je, že v roce 1918 poprvé v Jindři-
chově Hradci koncertovala slavná operní pěv-
kyně Ema Destinnová.
Na  počest významného stoletého výro-
čí vzniku Československa uspořádá město 
Jindřichův Hradec 26. října 2018 celodenní 
oslavy, a že je na co se těšit, to vám ihned na-
stíníme. 
Páteční program zahájíme již v  9.15 hodin 
položením kytic u  Památníku letců, poté se 
přemístíme do Husovy ulice ke Gymnáziu Ví-
tězslava Nováka, abychom mohli jít společ-
ně průvodem směrem k  památníku prvního, 
druhého a třetího odboje, kde v 10.00 hodin 
za zpěvu Pěveckého sboru Nova Domus uctí-
me památku padlých. 
Odpolední program bude pro vás připra-
ven od 13.00 hodin na náměstí Míru. Může-
te se těšit na slavnostní ceremonii na počest 
první republiky a ukončení války, jejíž součástí 
bude prolog o konci války, příchod T. G. Masa-
ryka, generála PhDr. Milana Rastislava Štefáni-
ka, nástup čety vojáků z fronty, čtení deklara-
ce o  vyhlášení republiky, slavnostní vztyčení 
praporů, slavnostní salva a jiné.

(pokračování na str. 2)
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 �Oslavy konce velké války - vyhlášení první republiky  
(pokračování ze str. 1)

V  rámci doprovodného programu bude 
na  místě k  dispozici prvorepubliková pošta, 
kde si budete moci zakoupit staré pohlednice, 
dále fotokoutek s uniformami, šaty, klobouky 
a  staré písničky našich dědů a  babiček vám 
bude hrát živá pouliční kutálka s  akordeo-
nem. Přesně tak, jak se hrálo před sto lety. His-
torický program si pro vás připraví Společnost 
pro zachování kulturního dědictví. K  vidění 
také bude statická ukázka novodobé bojo-
vé a podpůrné techniky, jako je KBVP Pandur 
a LOV Iveco. Příslušníci 44. lehkého motorizo-

Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 
15. dne aktuálního kalendářního měsíce 
na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: In-
formační středisko Město Jindřichův Hradec, 
Panská 136/I, 377  01 Jindřichův Hradec. Ne-
zapomeňte připojit své jméno a příjmení a ta-
ké adresu, popř. telefonní číslo, na  kterých 
vás budeme moci v  případě výhry v  soutěži 
kontaktovat. Zapojením do  soutěže souhlasí 
účastník se zpracováním osobních údajů.
Správná odpověď z minulého čísla: 
Ke kostelu sv. Jana Křtitele byla ve 14. sto-
letí přistavěna kaple sv. Mikuláše, jež bývá 
označována za perlu vrcholné gotiky v již-
ních Čechách. 
Výherkyní se stává: Andrea Ondřasinová 
z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

15. poledník
Pokud by existovala soutěž o nejslavnější jind- 
řichohradeckou čáru, dozajista by vyhrála ta, 
kterou návštěvníci najdou v  samotném cen-
tru města. Dříve jen nenápadný pruh z  dla-
žebních kostek na  první pohled nevěstil nic 
převratného, přesto je už řadu let jednou 
z největších jindřichohradeckých atrakcí. Ona 
čára totiž vyznačuje místo, kterým prochází 
15. poledník východní délky. Odkdy je poled- 
ník u kostela vyznačen, tedy kdy naši předko-
vé vpravili do  dláždění obrubník, který tam 
byl původně, nikdo neví.

Poledník můžeme definovat jako pomyslnou 
čáru (kružnici) kolem zemského glóbu protí-
nající oba póly a dvakrát kolmo rovník, musí 
tedy držet přesně severojižní směr. 15. pole-
dník se nachází 15° východně od Greenwich-
ského poledníku. Od severního pólu prochá-
zí přes Severní ledový oceán, Evropu, Afriku, 
Atlantský oceán, Jižní oceán k  jižnímu pó-
lu. Sluneční čas 15. východního poledníku 
je středoevropským časem. S  nadsázkou, ale 
i docela vážně, by se tak dalo konstatovat, že 
Jindřichohradečáci znají odpověď na napros-
to přesný středoevropský čas. Mnohem více 
se nejen o 15. poledníku dozvíte na Hvězdár-
ně Františka Nušla, která v Jindřichově Hradci 
sídlí již od roku 1961 a která se těší stále větší-
mu zájmu návštěvníků.

Díky moderním technologiím, zvláště pak dí-
ky údajům z dostatečného počtu družic, do-
spěli odborníci k  závěru, že současné vyzna-
čení 15. poledníku je chybné, stejně jako jeho 
směr – orientace podle světových stran. Po-

ledník sice Jindřichovým Hradcem vede, ale 
mnohem blíže k řece Nežárce, kterou dokon-
ce na  Staré cestě přechází. Ať už návštěvník 
překročí 15. poledník v kterémkoliv místě, ur-
čitě by si měl něco přát. Neměnná totiž zůsta-
la legenda, podle níž se takové přání do roka 
a do dne splní.

Nás by zajímalo, u  nároží jakého kostela 
byste nejslavnější jindřichohradeckou čáru 
našli?

vaného praporu předvedou přípravu a distri-
buci stravy v „polních“ podmínkách s využitím 
prostředku PV3S POKA. Polévka od vojáků bu-
de podávána návštěvníkům akce, kteří ji bu-
dou moci ochutnat. Program na  náměstí 
Míru ukončíme v 17.00 hodin. Ale tím naše 
oslavy nekončí. V 19.00 ve společenském sá-
le Kulturního domu Střelnice ocení staros-
ta města Stanislav Mrvka křišťálovou růží 
významné občany, kteří se svou celoživot-
ní prací, nebo mimořádnými činy zasloužili 
o rozvoj Jindřichova Hradce. Jednotliví kan-

didáti byli navrhováni obyvateli našeho města 
v  kategoriích věda, kultura, sport, podnikání 
a sociální služby. Přijďte se podívat, které jind-
řichohradecké osobnosti budou oceněny. Ve-
čerem bude provázet Miroslav Mareš. V rámci 
slavnostního večera se uskuteční koncert Jind- 
řichohradeckého symfonického orchestru. 
Vstupné bude volné.
Jak jste se sami mohli dočíst, program bude 
opravdu bohatý, proto neváhejte a přijďte s ná-
mi oslavit těch krásných sto let.

Karolína Bartošková

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

před námi je krásný podzim, máme za sebou poslední 
zasedání nynějšího zastupitelstva města a čekáme, co 
přinesou volby, které se uskuteční 5. a 6. října. Volební 
místnosti se pro vás tradičně otevřou v pátek od 14.00 
do  22.00 hodin a  v  sobotu od  8.00 do  14.00 hodin. 
V těchto dnech si budete moci zvolit své městské zás- 
tupce pro další čtyřleté období. Já vám, a hlavně naše-
mu krásnému městu přeji šťastnou volbu!

V současné době mají již také naši úředníci plné ruce 
práce se zpracováním požadavků pro návrh rozpočtu 
města na  rok 2019. Harmonogram je stanoven tak, 
aby jako v  předchozích letech byl rozpočet schválený 
v prosinci letošního roku a nemuselo se přistoupit k roz-
počtovému provizoriu.

Ale abych jen neúředničil. Chtěl bych vás opravdu 
ze srdce pozvat na  akci, kterou bude město pořádat 
ke stému výročí vzniku samostatného Československa, 
a to v pátek 26. října. Novinkou v tento den bude slav-
nostní večer v Kulturním domě Střelnice, kde si dovolím 
ocenit významné občany města Cenou starosty – křiš-
ťálovou růží. Veškeré podrobnosti jste se již jistě dozvě-

děli na titulní straně tohoto čísla zpra-
vodaje. Věřím, že program celého dne 
bude důstojný, jak se patří na tak vý-
znamné výročí. 

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Ohlédnutí za závodem Okolo jižních Čech
V neděli 9. září 2018 skončil sedmý ročník eta-
pového závodu Okolo jižních Čech, který byl 
v  Jindřichově Hradci zahájen, ale také ukon-
čen. Od 5. do 9. září jste v různých městech Ji-
hočeského kraje mohli potkávat cyklisty, kteří 
právě jeli o druhý nejvýznamnější závod a zá-
roveň nejdelší etapový závod v  silniční cykli-
stice v  České republice. Ukončení závodu se 
konalo v Klášterské ulici v Jindřichově Hradci, 
kde byl připraven doprovodný program, a pro 
diváky byla přichystána tombola. Součástí dne 

UDÁLOSTI Z RADNICE

 � Starosta přivítal prvňáčky na 4. základní škole
Čtyřka skončila v  červnu o  týden dříve kvůli 
velké investiční akci. Vše se podařilo v termínu 
a na výbornou a děti tak 3. září mohly opět used-
nout do svých lavic. Ty, co přišly 3. září poprvé, 
přišel přivítat starosta města Stanislav Mrvka. 
Čtvrtá základní škola přivítala letos 35 prvňáčků. 
„Otevřeny jsou dvě třídy. V 1. A paní učitelky Heleny 
Hrubcové je devatenáct dětí a v 1. B paní učitelky 
Věry Cibulkové je šestnáct dětí,“ řekla paní ředitel-
ka Jana Šperlová. Přes prázdniny došlo ve škole 
k výměně oken v pavilonu prvního stupně a vý-
měně dlažby na chodbě v pavilonu. „Změna není 
jen estetická, ale v horkých dnech jsme si vyzkou-
šeli, že zde bylo pocitově o tři až čtyři stupně mé-
ně,“ uvedla ředitelka Šperlová. Nově si také děti 

mohou o velké přestávce odpočinout na chod-
bě v knihovnickém koutku. „Pravidla jsou taková, 

kdo nečte, nesedí,“ dodala s úsměvem paní ředi-
telka. Investice do této školy byly 5,5 milionu ko-
run. „Stejně, jako každý rok, jsme si s vedením měs-

 �Pátý ročník Her bez hranic místních částí vyhrál Děbolín
V sobotu 8. září 2018 se odpoledne v Děbolíně 
uskutečnily Hry bez hranic místních částí města 
Jindřichův Hradec, které se letos konaly již po-
páté. Zúčastnilo se šest smíšených družstev. Vy-
hrálo družstvo domácích z Děbolína. Pořadatelé 
si pro své kolegy z Horního Žďáru, Dolního Skrý-
chova, Dolní Radouně, Radouňky a  Otína při-
pravili sedm opravdu nápaditých, hravých, vtip-
ných, ale i  sportovně zaměřených soutěžních 
disciplín. Vítězem se stalo družstvo  domácích, 
to si také převzalo putovní pohár po  Horním 
Žďáru. Ten zůstal letos druhý, třetí byla Radouň-
ka, čtvrtý Otín, pátý Dolní Skrýchov a šestá Dol-

byl vložený závod handicapovaných, který ve-
dl ulicemi města Jindřichův Hradec. Na závěr 
se účastníkům závodu předávaly dresy po vzo-
ru Tour de France. Tedy žlutý pro  vedoucího 
jezdce, zelený pro vedoucího závodníka bo-
dovací (sprinterské) soutěže, bílý s červenými 
puntíky pro vedoucího muže vrchařské soutě-
že a bílý pro vedoucího jezdce do 23 let.

Foto: Jiří Vytiska
Karolína Bartošková

ta a  radními rozdělili jednotlivé školy a  navštívili 
tamní prvňáčky. Jsem rád, že jsem mohl navštívit 
právě čtvrtou základní školu a mohl jsem se sám 
přesvědčit na vlastní oči, jak skvěle škola vypadá 
po velké rekonstrukci. Chtěl bych poděkovat paní 
ředitelce, firmě, ale také zaměstnancům školy, kte-
ří udělali vše pro to, aby mohl být provoz školy za-
hájený v termínu. Dětem přeji, ať se jim ve škole líbí 
a rodičům přeji pevné nervy,“ řekl starosta města 
Stanislav Mrvka.
Na závěr starosta Mrvka společně s ředitelkou 
školy rozdali dětem balíčky se školními pomůc-
kami. V Jindřichově Hradci je letos 256 prvňáč-
ků. Město připravilo balíčky pro všechny školy 
v celkové hodnotě 35 tisíc korun.

 �První zářijový den jsme se rozloučili s prázdninami
V sobotu 1. září jsme se rozloučili s prázdnina-
mi tradiční akcí s názvem Město dětem. V jindři-
chohradeckém městském parku pro děti všech 
věkových kategorií byl připravený zábavný pro-
gram, který mimo jiné vytvořili členové divadel-
ní společnosti Chůdadlo. Ti, v přestrojení za su-
perhrdiny, v  průběhu celého odpoledne bavili 
děti i dospělé. Dění v parku doplnilo vystoupe-
ní pochodové kapely Bohemia Marching Band. 
Program pro děti začal již v  ranních hodinách 
dětskými rybářskými závody na  řece Nežárce 
u bývalé vojenské správy. Dětem byli k dispozici 
členové sportovních oddílů, organizací pracují-
cích s dětmi a mládeží a dalších společenských 
a  kulturních organizací. Tyto organizace před-
stavily svoji činnost a  nabídku volnočasových 
aktivit pro dětské návštěvníky i jejich rodiče. Dě-

ní Radouň. Pořadatelem letošního ročníku byl 
pod záštitou města Jindřichův Hradec Osadní 
výbor Děbolín a spolek Medvídek.

ti si také mohly nechat vytvořit malbu na obli-
čej nebo efektní „tetování“. Rozloučení s prázd-
ninami se odehrálo také na náměstí Míru, kde se 
uskutečnila série koncertních vystoupení něko-
lika kapel a v rámci připraveného programu se 
v kinosále Kulturního domu Střelnice v průběhu 
odpoledne promítaly filmy pro děti.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že v měsíci říjnu budou 
po městě a jeho místních částech přistavovány velkoobjemové kon-
tejnery na odpad. Přistaveny budou jak kontejnery na zeleň (tráva, listí, 
větve, květiny a jiný odpad ze zahrady), tak kontejnery na velkoobje-
mový odpad jako např. koberce, nábytek, vyřazené elektrospotřebiče 
a jiný podobný odpad, který nelze ukládat do nádoby na směsný ko-
munální odpad. Stanoviště kontejnerů, druh přistaveného kontejneru 
a čas přistavení jsou uvedeny v tabulce.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad

Každá právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž 
činnosti vznikají odpady, je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 
původcem odpadu a se vzniklým odpadem musí nakládat dle výše 
uvedeného zákona. Původce odpadu musí předávat vzniklé odpady 
pouze oprávněné osobě (svozová společnost), se kterou má uzavře-
nou smlouvu na odvoz odpadu. Drobní podnikatelé a původci, kteří 
produkují odpad podobný komunálnímu odpadu při nevýrobní čin-
nosti, mohou s městem uzavřít smlouvu o zapojení do systému zave-
deného obcí o nakládání s komunálním odpadem. V tomto případě 
pak získávají právo využívat i kontejnery na tříděný odpad rozmístěné 
po městě či přístup do sběrného dvora. Žádost o zapojení do systému 
lze vyplnit na MěÚ, Odbor správy majetku města.
Město Jindřichův Hradec upozorňuje právnické a  fyzické osoby 
oprávněné k podnikání působící na území města Jindřichův Hradec, 
jakožto původce odpadu, kteří nemají uzavřenou smlouvu s městem 
o zapojení do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním 
odpadem, že v případě vyhazování vzniklého odpadu do městských 
nádob na tříděný a směsný komunální odpad, porušují zákon o odpa-
dech č. 185/2001 Sb. a rovněž Obecně závaznou vyhlášku Města Jin-
dřichův Hradec č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území města Jindřichův Hradec, včetně systému nakládání se sta-
vebním odpadem.
Nakládání s odpady dle zákona je pravidelně kontrolováno odborem 
životního prostředí.

Blanka Slavíková

Upozornění pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Uplynulá hlavní letní sezóna je bilancí náv- 
štěvnosti srovnatelná s dosud rekordním lé-
tem roku 2015. Zejména díky zvýšenému zá-
jmu o  vnitřní bazény a  díky vyšším tržbám 
za  občerstvení lze uplynulou prázdninovou 
sezónu hodnotit z  pohledu ekonomiky ja-
ko historicky nejúspěšnější. Průměrná denní 
návštěva bazénu a  venkovního aquaparku 
v červenci a srpnu představovala 977 osob. 
Večerní plavání
Vedení bazénu zavedlo od září „Večerní pla-
vání pro veřejnost“. Podobu novinky schváli-
la i rada města. V časech „večerního plavání“ 
je garantováno, že veřejnost má k  dispozici 
všech 6 drah sportovního bazénu 25 metrů, 
a  navíc samozřejmě i  možnost využívat Re-
laxační bazén s  divokou řekou, tobogánem 

Bazén s aquaparkem navštěvovalo denně tisíc lidí
a  parní kabinou. A  kdy si můžete přijít bez 
omezení zaplavat? Úterý: 19.30 – 20.45 ho-
din, středa až pátek: 19.00 – 20.45 hodin, so-
bota, neděle: 18.00 – 19.45 hodin. 
Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu oznámení společnosti E.ON o pře-
rušení dodávky elektrické energie bude pla-
vecký bazén v  pondělí 1. října od  6.30 
do  12.30 hodin uzavřen. Bazén nebude 
moci využívat veřejnost a zrušeny budou ta-
ké všechny dopolední plánované kurzy, tré-
ninky a výuka plavání. K obnovení plnohod-
notného provozu v bazénu dojde v pondělí 
1. října opět od 12.30 hodin.  
Uzavření bazénu – závody
Z  důvodu konání závodů sportovního Pla-
veckého klubu Jindřichův Hradec bude v so-

botu 6. října plavecký bazén i  Relaxač-
ní bazén pro veřejnost celý den uzavřen. 
Zrušeno musí být i pravidelné „Sobotní kou-
pání pro rodiče s dětmi do 1 roku“ v dětských 
bazénech. V  neděli 7. října bude opět ba-
zén veřejnosti k dispozici bez omezení, a to 
od 10.00 do 20.00 hodin.
Sauna zahajuje v říjnu
Denní provoz saun v  suterénu plaveckého 
bazénu bude zahájen 1. října, a to v tradič-
ním režimu. Prvním otevíracím dnem se tak 
stane pondělí 1. října – od 14.30 do 21.00 ho-
din (muži). Sauna pojede 7 dní v týdnu, a to 
i v sobotu 6. října (14.30 – 20.00 hodin, režim 
„společné“), kdy se v  bazénu konají závody 
v plavání. Díky oddělení saun však provoz ne-
musí být přerušen.

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

6. 10. 2018 sobota Tomek Adam Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 384 391 774
7. 10. 2018 neděle Slezáček Bořek Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 796

13. 10. 2018 sobota Slezáčková Eva Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 796
14. 10. 2018 neděle Soldánová Milada Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 750
20. 10. 2018 sobota Škodová Dagmar Hradecká 265, Nová Bystřice, 378 33 739 264 379
21. 10. 2018 neděle Šmíd Pavel Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 903
27. 10. 2018 sobota Slanina Oldřich nám. Míru 175, Jindřichův Hradec, 377 01 777 180 860
28. 10. 2018 svátek Trpáková Romana Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 603 107 991

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

VOLEBNÍ OKRSKY A UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH 
MÍSTNOSTÍ  V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Volební okrsky jsou od  roku 1994 ze záko-
na stálé a v Jindřichově Hradci jich bylo sta-
noveno 30 tak, že pokrývají rovnoměrně 
územní obvod města včetně  místních čás-
tí. Měnit je lze pouze ve výjimečných přípa-
dech, kdy se podstatně změní počet voli-
čů v okrsku nebo v případě územní změny 
města. Volební místnosti zůstanou zachová-
ny ve stejných objektech jako při volbě pre-
zidenta republiky v  lednu letošního roku. 
Voliči se o svých volebních okrscích a umís-
tění volebních místností dozvědí v  dosta-
tečném předstihu na  „Oznámení starosty 
města o době a místě konání voleb“.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve  volbách do  zastupitelstva města může 
volič hlasovat pouze ve  volební místnosti 
pro volební okrsek, kde je přihlášen k trva-
lému pobytu, neboť tam je zapsán do  stá-
lého seznamu voličů. V těchto volbách není 
tedy umožněno hlasovat v jiných volebních 
místnostech na  voličský průkaz. Volební 
místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 
hodin. Po  prokázání totožnosti a  státního 
občanství obdrží volič úřední obálku. Poté 
v  prostoru určeném k  úpravě hlasovacích 
lístků vloží do úřední obálky upravený hlaso-
vací lístek a úřední obálku vhodí před okrs-
kovou volební komisí do volební schránky. 
Zde je nutné připomenout, že volič musí vo-
lit osobně a až na výjimečné a závažné dů-
vody dané zákonem samostatně.
HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VOLBY DO ZASTU-
PITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Volby do  zastupitelstev obcí jsou jediný-
mi volbami, v kterých jsou všechny volební 
strany a všichni kandidáti uvedeni na jedi-
ném hlasovacím lístku. Pro volby do zastu-
pitelstva města Jindřichův Hradec jsou 
volební strany na  hlasovacím lístku ve  vy-
losovaném pořadí uvedeny takto: PATRIOTI 
Jindřichův Hradec, SNK ED a nezávislý kan-

didát STAN, ANO 2011, Komunistická stra-
na Čech a Moravy, Česká strana sociálně de-
mokratická, Svoboda a  přímá demokracie 
– Tomio Okamura, Hradec srdcem a  rozu-
mem + Svobodní, Lidovci a Zelení PRO Jind- 
řichův Hradec, Česká pirátská strana a Ob-
čanská demokratická strana. Za každou vo-
lební stranu kandiduje 27 kandidátů, což 
odpovídá počtu členů zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec stanovenému pro před-
chozí volební období. Celkově se tedy o pří-
zeň voličů pro volby do zastupitelstva měs-
ta Jindřichův Hradec uchází 270 kandidátů.
ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE  VOLBÁCH 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Volič má možnost uplatnit nejvíce tolik hla-
sů, kolik členů má volené zastupitelstvo pří-
slušné obce. Pro město Jindřichův Hradec 
představuje ve  volebním období 2018–
2022 možnost uplatnění až 27 hlasů. Pokud 
dá volič hlas určenému kandidátovi, dává 
volič hlas zároveň volební straně, na  jejíž 
kandidátní listině je daný kandidát uveden. 
A  rovněž pokud volič volí volební stranu, 
dává volič zároveň hlasy jednotlivým kan-
didátům na kandidátní listině dané voleb-
ní strany. Ve volbách do zastupitelstev obcí 
může volič využít jeden ze tří možných způ-
sobu hlasování:
1.  Volič může volit volební stranu. Volič 
na hlasovacím lístku označí v rámečku před 
volební stranou křížkem tu volební stranu, 
pro kterou hlasuje. Takto může označit pou-
ze jednu volební stranu. Když volič volí vo-
lební stranu, dává tímto jeden hlas každému 
kandidátovi na této kandidátní listině. Má-li 
volební strana zcela naplněnou kandidátní 
listinu, uplatní takto volič všech 27 hlasů pro 
celou volební stranu. Pokud by volič označil 
křížkem více volebních stran, byl by hlasova-
cí lístek neplatný. Pokud volič dá hlas volební 
straně, respektuje pořadí kandidátů tak, jak 
ho volební strana navrhla.
2.  Volič může volit jednotlivé kandidáty. 
Ve volbách do zastupitelstev obcí má volič 
možnost volit jednotlivé kandidáty z  více 

volebních stran, které nabízí daný hlasovací 
lístek. Volič na hlasovacím lístku označí kříž-
kem v  rámečku před jménem kandidáta, 
pro kterého hlasuje. Takto může volič ozna-
čit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů za-
stupitelstva má být zvoleno, tzn., že v Jind- 
řichově Hradci může označit až 27 kandidá-
tů. Potom volební strana získá tolik hlasů, 
kolik kandidátů volič označil na  kandidát-
ní listině dané volební strany. Označí-li volič 
méně kandidátů, je hlasovací lístek platný, 
pouze volič nevyužil zcela všechny své hla-
sy. Pokud by ovšem volič označil více kandi-
dátů, byl by hlasovací lístek neplatný.
3. Volič může volit kombinaci volební stra-
ny a  jednotlivých kandidátů. Volič má te-
dy možnost zkombinovat oba výše uvedené 
způsoby volby. Volič může na hlasovacím líst-
ku označit v  rámečku před volební stranou 
křížkem tu volební stranu, pro kterou hlasuje, 
a dále může označit další kandidáty z jiných 
volebních stran křížkem v rámečku před jmé-
ny kandidátů. Hlasy jsou pak započítány pro 
každého označeného kandidáta z ostatních 
volebních stran. A dále jsou započítány hlasy 
pro kandidáty označené volební strany v po-
řadí tak, jak jsou uvedeni na  kandidátní lis-
tině dané volební strany do celkového poč- 
tu členů zastupitelstva. Při označení většího 
počtu volebních stran nebo kandidátů by byl 
hlasovací lístek neplatný.
JAKÝM ZPŮSOBEM OBDRŽÍ VOLIČI HLA-
SOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky musí být ze zákona doručeny 
voličům nejpozději tři dny před volbami. Měs-
to Jindřichův Hradec se bude snažit doručit 
hlasovací lístky všem voličům nejpozději o ví-
kendu týden před konáním voleb. Pokud se 
volič z nějakého důvodu k hlasovacímu lístku 
nedostane nebo ho nějakým způsobem zne-
hodnotí, pak si bude moci vyzvednout hlaso-
vací lístek před volbami na podatelně Měst-
ského úřadu Jindřichův Hradec a  ve  dnech 
voleb přímo ve volební místnosti, kde budou 
v dostatečném počtu k dispozici.

Karel Přibyl

 � VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
v platném znění, volby do zastupitelstva města Jindřichův Hradec.

str. 5

ŘÍJEN 2018

www.jh.cz



 � Výpis z událostí
30. srpna
Z  přestupku proti veřejnému pořádku se 
bude zpovídat majitelka cirkusu, který v září 
dorazil do našeho města. Poté, co měla v zá-
věru měsíce odstranit neoprávněně vylepe-
né poutače na plánovaná přestavení, bude 
věc dořešena v příkazním řízení pokutou.
2. září
Více než pokažené časné ráno měli tři muži 
z východního Slovenska, kteří ze zcela zišt-
ných důvodů dorazili v  otřískaném Passa-
tu a ukryli jej ve stromoví areálu místního 
letiště, kde momentálně probíhal Evropský 
šampionát v akrobatickém létání. K vidění 
tam toho bylo opravdu hodně. Vozidla, ka-
ravany, zcela přístupné stany s vybavením, 
přístřešky… Jejich nevítaná návštěva a po-
hyb po  letištních prostorách však neunikl 
pozornosti členů aeroklubu a  ti požádali 
o vyslání hlídky městské policie. Následná 
důkladná kontrola prostor zřejmě Slováky 
polekala natolik, že zdrhli přes všudypří-
tomné porosty do  města a  vrátili se zpět 
taxíkem po  páté ráno netušíc, že na  ně 
měla celou dobu políčeno ukrytá hlídka 
strážníků. Překvapení se nakonec odehrá-
lo na  obou stranách, protože na Volkswa- 

genu záhadně vypustily duši obě přední 
pneumatiky, zmizela i  přední registrační 
značka, klíčky ponechané na přední pneu-
matice byly také fuč, a  tak byla povedená 
trojice po ztotožnění poučena o možnosti 
oznámit změnu stavu jejich vozidla Policii 
ČR, která má zákonné oprávnění provádět 
ve věci dokazování.
5. září
Ve  středu odpoledne málem doplatil 
na  svou spořivost zemědělec z  Drahýš-
ky. Dvě stračeny se svými potomky hná-
ny pudem sebezáchovy protrhly elektrický 
ohradník a zkřížily cestu dvěma cykloturis-
tům, kteří vše oznámili na  tísňovou linku. 
Vyslaná hlídka se na místě oznámení setka-
la s ošetřovatelkou, která svěřenkyně ode-
hnala z  komunikace a  po  chvíli dorazivší 
majitel skotu vysvětlil situaci tak, že krav-
ky nemají díky suchu ve výběhu vodu, a tak 
chodí po překonání ohradníku do přilehlé-
ho sadu zahnat žízeň jablky. 
6. září
O tom, že není Tuzemáček jako Tuzemáček, 
se přesvědčil mladík (20 let) z  Blažejova, 
již velmi dobře známá tvář  místního okra-
je společnosti. Toho ve  čtvrtek odpoledne 

objevil ležícího u  základní školy na  sídlišti 
Vajgar kolemjdoucí, a  protože se mu mlá-
denec nejevil zrovna v nejlepší kondici, při-
volal první pomoc v  podobě uniformova-
ného strážnictva. Jelikož si chlapec stěžoval 
na stále se opakující silné břišní křeče a vel-
kou bolest hlavy, byla na  místo povolána 
odborná pomoc zdravotní záchranné služ-
by, která pacienta převezla na nemocniční 
urgent. Jak se hoši před jeho odjezdem do-
zvěděli, popíjel ve Slavíkově lesíku s přáteli 
právě Tuzemáček.
8. září
Nezáviděníhodnou spoluobyvatelku mají 
na sídlišti Vajgar v domě č.p. 576. Ta občas 
vytrčí růžky, či spíše rohy, a to se pak nikdo 
nevyspí. Tak tomu bylo i z pátku na sobotu, 
a když řádění slečny (30 let) sousedé nevy-
drželi, přivolali pomoc. Hlídce strážníků se 
sice podařilo dámu po chvíli přimět k otev- 
ření bytu, ovšem stav, ve kterém se nachá-
zela, vyžadoval k návratu do reálu mnohem 
delší čas. Jak velké si vezme ponaučení 
v  podobě pokuty, která bude pro přestu-
pek rušení nočního klidu následovat, nech-
me již na ní.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR  

 � ZEBRA se za tebe nerozhlédne
Policisté na jihu Čech připomněli začátkem 
měsíce září chodcům, jak správně přechá-
zet vozovku. Na Jindřichohradecku se do-

pravní policisté i  policisté z  obvodních 
oddělení cíleně zaměřují na  přechody 
pro chodce. V  rámci celorepublikové do-

pravní akce „Zebra se za  tebe nerozhléd-
ne“ zvýšili dohled nejen nad dětmi, které 
přes frekventované komunikace přicháze-
jí do škol, ale i nad všemi dospělými. Cílem 
akce je připomenout chodcům, ale i  řidi-
čům, pravidla bezpečnosti silničního provo-
zu v této oblasti. Na vybraných školách pak 
policisté se žáky na  toto téma pobesedo-
vali. Vedle bezpečnosti na  přechodech se 
zaměřili i na problematiku jízdy na kolech. 
S  dětmi dopravní policisté prověřili jejich 
znalost dopravních značek, řešení doprav-
ních situací a  znalost základních pravidel 
silničního provozu.
V  Jindřichově Hradci proběhla „ZEBRA“ 
v pátek 7. září 2018 od 7.00 do 8.00 hodin 
na křižovatce U Trojice. Preventivní akce se 
zúčastnili dopravní policisté společně s tis-
kovou mluvčí jindřichohradeckých policis-
tů. Následně policisté navštívili žáky 1. tříd 
ve 3. ZŠ v Jarošovské ulici, kde se žáčky po-
besedovali na téma BESIPu. Školáci od poli-
cistů obdrželi též reflexní pásky, omalován-
ky a skládačky s logem policie.     
Preventivní akce Zebra je zaměřena 
na  kontrolu dodržování pravidel pro pře-
cházení pozemních komunikací, na  od-
bourání mýtu o  absolutní přednosti 
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 8. 2018 do 12. 9. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Anežka SIVOKOVÁ, Otín 6. 7. 1937 12. 8. 2018
Bohumil ŠIMEK, Jindřichův Hradec 27. 11. 1934 10. 8. 2018
Lidmila KOPŘIVOVÁ, Annovice 4. 10. 1932 10. 8. 2018
Božena MIKULÁŠOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 4. 1947 10. 8. 2018
Václav VODRÁŽKA, Nebahovy 5. 6. 1985 10. 8. 2018
Ľubomír PERENČAI, Oldřiš 13. 10. 1947 20. 8. 2018
Marie KITLIČKOVÁ, Jindřichův Hradec 9. 3. 1948 22. 8. 2018
Eva KLUSKOVÁ, Jindřichův Hradec 13. 12. 1953 22. 8. 2018
Jozef BALGA, Horní Pěna 14. 3. 1936 23. 8. 2018
Josef BEČKA, Blato u Nové Bystřice 5. 12. 1949 24. 8. 2018
Ladislav WOLF, Jindřichův Hradec 14. 7. 1952 27. 8. 2018
Vlasta LORENCOVÁ, Plavsko 22. 7. 1939 27. 8. 2018

Ivo KOLÁŘ, Lomy 4. 8. 1962 29. 8. 2018
Blažena HOFMANOVÁ, Deštná 2. 6. 1929 30. 8. 2018
Marie POSPÍCHALOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 10. 1935 31. 8. 2018
Drahuše BARVÍNKOVÁ, Nekrasín 16. 7. 1964 4. 9. 2018
Růžena REŠLOVÁ, Roseč 25. 2. 1934 4. 9. 2018
Růžena TRDLOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 14. 8. 1940 5. 9. 2018
Ivan MOTOŠKA, Okrouhlá Radouň 15. 12. 1946 6. 9. 2018
Jana VRBOVÁ, Nová Bystřice 30. 4. 1964 6. 9. 2018
Marta ŠMÍDOVÁ, Buk 15. 9. 1941 7. 9. 2018
Bohumír MITISKA, Jindřichův Hradec 25. 10. 1931 8. 9. 2018
Hana BRIŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 4. 2. 1950 10. 9. 2018
Marie LEHKÁ, Horní Pěna 31. 8. 1928 12. 9. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Kontroly honů začínají 
Jelikož je myslivecká  sezóna na  samém za-
čátku, začnou policisté z  Územního  odbo-
ru Jindřichův Hradec, z Oddělení služby pro 
zbraně a bezpečnostní materiál, kontrolovat 
myslivce před započetím honu.  
Jelikož prevence není nikdy dost, kont-
rolují policisté,  zda myslivci nepožili alko-
hol,  zda  mají v  pořádku potřebné  doklady, 
jako zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lovec-
ký  lístek a  pojištění.  Rovněž kontrolují,  zda 
nejsou na honu přítomny děti do 15 let věku. 
Z  preventivních důvodů je vhodný reflexní 
oděv tzv. honců, kdy samozřejmě není vůbec 

žádoucí, aby si někdo z účastníků honu ob-
lékl maskáčový oděv, jelikož poté může sply-
nout s přírodou a být snadným terčem mož-
ného úrazu. 
Je zakázáno střílet zvěř z  poloautomatic-
kých nebo automatických zbraní se zásobní-
kem schopným pojmout více než dva nábo-
je! V průběhu honu je velmi důležitá správná 
manipulace se zbraní,  střílet je vždy nut-
no z leče ven, nikoli dovnitř. Po ukončení ho-
nu je opět  potřeba dodržet správné ulože-
ní  zbraně. V  dnešní době by měl mít  každý 
myslivec doma zbraň vhodně zabezpečenou, 
nejlépe v trezoru. Rozhodně nelze zbraň po-

Prevence:
věsit například doma na věšák přímo v před-
síni a nechat ji tak svému osudu.
Na kontrolu honů se specializují právě poli-
cisté z Oddělení služby pro zbraně a bezpeč-
nostní materiál, kteří zkontrolovali v loňském 
roce 2017 celkem 23 honů. V jednom případě 
nadýchal držitel zbrojního průkazu, myslivec, 
alkohol do jedné promile. Věc byla policisty 
z OSZBM vyřešena příkazem na místě. Příka-
zem na místě mohou policisté přestupci ulo-
žit pokutu až do výše 5 000 korun. Ve správ-
ním řízení je pak pokuta mnohem vyšší. 

Hana Millerová

chodců na  přechodech. Slogan „Zebra se 
za tebe nerozhlédne“ má připomenout, že 
vstupem na  silnici bez rozhlédnutí  člověk 
riskuje vlastní život. 
Příčinou mnoha tragických nehod je také 
nedostatečná viditelnost chodců. Viditel-
nost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení 
a doplňky z reflexních materiálů, které od-
rážejí dopadající světlo až na  vzdálenost 
200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost 
za tmy a za snížené viditelnosti.
Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
1. používejte reflexní a  fluorescenční 

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

2. reflexní předměty umístěte nejlé-
pe na  konci rukávů, blízko kolenům 
a do úrovně pasu (cyklisté také na při-
lbu a kolo)

3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny 
a  doplňky opatřené reflexními a  fluo-
rescenčními bezpečnostními prvky.
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V pátek 7. září 2018 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blíži-
lovou. Přivítány byly tyto děti: Demeter Matyáš, Anežka Dvořáková, Filip Janda, Magdalena Jiráková, Dominik Kandl, Štěpán Karaffa, Eliáš Klobás, 
Emma Krebsová, Martin Novotný, Bára Opičková, Yasmine Pálková a Lucie Tripesová.

 � Přivítali jsme nové občánky

Další vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou se v  refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií konalo v  pátek 
21. září 2018. Přivítány byly tyto děti: Michaela Hulíková, Adam Srnka, Max Hochmuth, Jonáš Chalupa, Adéla Kukačková, Viktorie Luková, Theo-
dor Matuszek, Jan Mikeš, Ludmila Mikšová, Mikoláš Müller, Natálie Nováková, Mikuláš Pech a Petr Řežábek, Alice Matějů, Elena Nováková, Tobias 
Hartman, Rosalie Schmeister, Matěj Schöner, Barnabáš Slavík, Bedřich Rod, Barbora Svobodová, Gita Špinglová, Valerie Trogrličová, Oskar Vodička, 
Aglaia Vojtíšková, Adam Zedníček, Dominik Zwicker a Matěj Gurka.

Karolína Bartošková
Foto: Jindřichohradecký deník
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a školy jsou těžce epidemií tou postiženy a málo- 
která rodina může se pochlubiti, že nevítaným tím 
hostem navštívena nebyla. Že k rozšíření nemoce 
té valně přispívají taneční zábavy a valná shromáž-
dění není pochyby, a proto by v nynější době měly 
býti zakázány, prvé již z toho ohledu, že na podob-
ná veselí dnešní doba právě příhodnou není.

25. října 1918
Mým věrným národům rakouským!
Od té doby, co nastoupil jsem na trůn, jest Mou 
nezdolnou snahou, vymoci veškerým Mým ná-
rodům vytoužený mír, jakož i ukázati národům 
rakouským cestu, na níž by bez překážek a tře-
nic dali požehnaně rozvinouti svým národním si-
lám a využitkovali jich úspěšně k svému dušev-
nímu a  hmotnému blahobytu. Nyní nutno bez 
váhání přikročiti k  novému vybudování vlasti 
na jejich přirozených, a  tudíž nejspolehlivějších 
základech. Jsem odhodlán provésti toto dílo 
za svobodné součinnosti Mých národů v duchu 
oněch zásad, které za své přijali spojení mocná-
řové v nabídce mírové. Rakousko má se státi, jak 
tomu chtějí jeho národové, státem spolkovým, 
v  němž každý národní kmen tvoří svůj vlastní 
státní útvar na  území, jež obývá. Ve Vídni, dne 
16. října 1918. Karel v.r., Hussarek v.r.
Zemřel okresní starosta notář Ant. Maděra
V minulém čísle, kdy toto bylo již ve stroji, mohli 
jsme pouze zaznamenati úmrtí tohoto zaslouži-
lého muže, dnes poukazujeme na článek pod ča-
rou, památce zesnulého věnovaný a psaný jedním 
z  nejlepších přátel jeho, v  němž vypočteny jsou 
všecky zásluhy, jichž zesnulý o okres a obec naši si 
za svého neúnavného života získal a které mu na-
vždy zachovají nejlepší vzpomínku nás všech.
-------------------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna ka-
ždé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

4. října 1918
Úmrtí
V několika málo týdnech opětně, již po třetí, jest 
nám zaznamenati z  dálné ciziny došlou sem 
zprávu o  ztrátě mladistvého života. Hartmana 
a Gebharta následoval pan Vojtěch Poláček, abi-
turient zdejšího gymnasia, t. č. kadet aspirant 
střel. pluku, v italském zajetí se nacházející, jedi-
ný nadějný syn všeobecně váženého obvodní-
ho lékaře pana Dra. Ot. Poláčka. Hrozná zpráva 
o  úmrtí jeho došla zdrcené rodině teprve kon-
cem minulého měsíce, když se cestou soukro-
mou jim dozvěděti bylo, že jich drahý, nade vše 
milovaný syn, teprve 20 let čítající, již v červenci 
v nehostinné cizině vypustil svou šlechetnou du-
ši a byl svými dobrými kamarády pochován. Ka-
ždý, kdo znal vlídného, něžně, až úzkostlivě peč-
livě vychovaného Bertíčka Poláčků, v němž tak 
těžce zkoušení rodiče spatřovali vše, byl zprávou 
tou hluboce dojat a spousta nelíčených projevů 
soustrasti, váženou rodinu docházejících, může jí 
býti jedinou útěchou v tom velkém bolu a pře-
svědčením, že zesnulý nebyl jen od svých, ale kaž- 
dým, kdo jej znal, milován.

Velká krádež na zámku ve Stráži
Majitelka zámku ve Stráži, naše populární uměl-
kyně, sl. Ema Destinnová okradena byla tyto dny 
neznámými dosud pachateli. Ukradeno bylo 
mnoho skvostů a šatstva. Cena odcizeného páčí 
se na mnoho tisíc. V podezření jest zajatec Ferdi-
nand Riotti, na kterého slavná pěvkyně vypisuje 
odměnu 500 K.
11. října 1918
Resoluce Národního výboru 
ze dne 29. m. m., kterou teprve nyní dovole-
no otisknouti, zní: „Ve  vážných chvílích národa 
shromažďuje se Národní výbor, Český svaz po-
slanecký a  občanští členové panské sněmovny 
dne 29. září 1918 v Praze. V plném vědomí zod-
povědnosti pokládají za svou povinnost prohlá-
siti jménem celého národa v  zastoupení všech 
jeho vrstev: Národ náš znovu s největší vážností 
zdůrazňuje, že pevně a neoblomně trvá na his-

torických projevech svých zvolených zástupců, 
naplněn jsa nezvratným přesvědčením, že do-
jde svých nejvyšších cílů v nich vyslovených, své 
plné samostatnosti a plné svobody. Na všechny 
dnešní pokusy a změnu ústavy nemá umlčovaný 
a deptaný národ náš jiné odpovědi, nežli chlad-
né, rozhodné odmítnutí, poněvadž ví, že nejsou 
ničím jiným, než produktem stoupající tísně, be-
zradnosti a rozvratu… Národ náš nemůže nikdy 
spoléhati, že by svobody dosáhl od  těch, kte-
ří po celou dobu války neviděli v něm ničeho ji-
ného, než předmět bezohledného vykořisťová-
ní a kteří do poslední chvíle nelekali se žádných 
prostředků, aby národ náš ponížili, vyhladověli 
a vybíjeli a svémocnými aktu nejhrubšího útisku 
ranili ho v jeho nejsvětějších citech. 

Tak zvaná španělská chřipka,
která z počátku jevila se jako lehká choroba, před 
níž netřeba míti obav, stala se postrachem oby-
vatelstva, neboť řádí zle v městech i na venkově 
a vyžaduje denně množství obětí. Jest množství 
případů, že lidé touto nemocí zachvácení umírají 
ve třech dnech. V městě našem, hlavně mezi školní 
mládeží, rozšířila se nemoc ta tou měrou, že muse-
ly býti školy a t. č. zde jediný stávající zábavní pod-
nik biograf, uzavřeny. Léku vyzkoušeného proti té 
nové nemoci není, nejlepší medikament jest klid 
na lůžku v teple a pocení. Vše snad až by šlo, až 
na to teplo, když mnohý nemá uhlí ani dřeva.

18. října 1918
Španělská chřipka
zuří u nás v míře netušené. Tabule na věži jest stá-
le popsána a zvuk umíráčku slyšeti co chvíli. Úřady 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Zatímco v září 1918 žilo město přípravou a uskutečněním slavnosti Českého srdce, která se stala i národní ma-
nifestací, v říjnu se již zprávy v Ohlase, a především se všichni obyvatelé města soustředili na konec války a nové 
poválečné uspořádání. V čísle 43 z 18. října se tehdy objevil pod názvem Radostná nálada pouze prázdný prostor 
po textu vyřazeném cenzurou, stejně jako v předchozím měsíci u slavnostního proslovu poslance Jana Vacka. In-

formace o dění v Praze tak vlastně na stranách Ohlasu chyběly a ještě 25. října otiskl týdeník na titulní straně prohlášení císaře Karla z 16. října s vizí 
nového uspořádání Rakouska jako spolkového státu. Říjen se však nesl i ve znamení válečných ztrát na životě, hned na počátku měsíce oznamoval 
Ohlas úmrtí abiturienta zdejšího gymnázia Vojtěcha Poláčka. Ve městě propukla španělská chřipka a byly uzavřeny školy i biograf. 
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 � Významné výročí si v letošním roce připomíná také Českobratrská církev evangelická
V  neděli 28. října oslaví evangelický sbor 
v  Jindřichově Hradci 100 let od  založení 
Českobratrské církve evangelické. Toleranč-
ní patent umožnil roku 1781 vznik evange-

lické církve augsburského vyznání (luteráni) 
a  helvetského vyznání (reformovaní nebo-
li kalvinisté). Návrat k  domácí České a  Bra-
trské konfesi císař Josef II. nepovolil. Tepr-

ve po zániku Rakousko-Uherska bylo možné 
tyto proudy spojit v  jednu církev a  vrátit se 
k domácím konfesím. Rozhodl o tom společ-
ný sněm obou církví ve dnech 17. - 18. pro-
since 1918 ve Smetanově síni Obecního do-
mu v Praze. Tak vznikla dnešní Českobratrská 
církev evangelická. Až do současnosti je do-
kladem toho, že se křesťané nejen štěpí, ale 
také spojují a při dobré vůli dokáží domluvit. 
Zveme veřejnost v  roce oslav Českosloven-
ské republiky k vděčnému připomenutí také 
tohoto výročí. Akce se budou konat v evan-
gelickém kostele v  Bratrské ulici 129/IV 
v  Jindřichově Hradci (u  Mertových sadů). 
Ve 13.00 hodin bude přednášet farář sboru 
Michal Kitta. Pro děti je připravena výtvarná 
dílna. Ve 14.00 hodin slavnostně rozkrojíme 
jubilantčin dort, zazní přání k  narozeninám 
a  ve  14.30 hodin zazpívá pěvecký sbor Ja-
koubek. Vstupné dobrovolné.

Michal Kitta

 � Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci slaví třicáté narozeniny
1. září 2018 uplynulo třicet let od  založení 
Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hrad-
ci. Tato škola navázala na tradici vyšší zdravot-
nické školy, která zde působila v letech 1949–
1957. Třicet let je v  životě školy doba, která 
si zaslouží ohlédnutí zpět. Za  tuto dobu pro-
šla několika změnami oborů vzdělávání, a  to 
od oboru všeobecná sestra, přes obory zdra-
votnický asistent a  sociální činnost po  nový 
zdravotnický obor praktická sestra, zavede-
ný od  tohoto školního roku počínaje prvním 
ročníkem. Škola neprošla pouze změnami 
oborů. Pozornosti určitě neunikne nová fasá-

lií věnovaných vojenské tématice, každoden-
nímu životu nejen na  frontě, se návštěvníci 
mohou seznámit i s řadou textů, které vznikly 
na nápěv naší státní hymny, a dokonce si zazpí-
vat i Jindřichohradecký Kde domov můj.

 � Státní okresní archiv zve na zajímavou výstavu
K  připomínce 100. výročí Československé re-
publiky se připojí Státní okresní archiv Jind-
řichův Hradec ve dnech 23. října až 16. lis-
topadu 2018 výstavou umístěnou jako již 
tradičně v  prostorách haly. Kromě archivá-

Součástí výstavy budou i obrázky žáků z jindři-
chohradeckých základních škol, které se připo-
jily k archivní výzvě o zpracování tématu výročí 
samostatného státu dětskýma očima.

Marta Leblová

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

bude nejprospěšnější (např. pro napojení na TV, 
pro běžný život mezi lidmi, kombinace zvukové-
ho a světelného signálu při zazvonění venkovního 
zvonku atd.). Zodpověděl všechny otázky přítom-
ných, hlavně tu nejčetnější: důvody, proč to v na-
slouchátku může pískat. Účastníci dostali cenné 
rady, jak se o naslouchadla starat a kam s nimi v pří-
padě potřeby zajít, aby byl docílen co nejčistší pří-
jem zvuku. Pro sluchově postižené byl díky panu 
Kašparovi odveden kus záslužné práce. V Mesadě 
se budou sluchově postiženým dále věnovat v úte-

 �Po úspěšné přednášce pro osoby se sluchovým postižením budou v Mesadě následovat další 
Velmi dobře proběhla v úterý 17. září přednáška 
pro osoby se sluchovým postižením. Společenská 
místnost v  Mesadě v  Růžové ulici byla zaplněna 
do posledního místa, přednášející Zdeněk Kašpar 
z Audiohelpu Plzeň pohovořil o momentálně dos- 
tupných kompenzačních pomůckách pro nedo-
slýchavé a neslyšící, některé z  nich předvedl na 
místě a nechal kolovat. Informoval, jakým způso-
bem žádat o úhradu nebo částečnou úhradu přís- 
pěvku na tyto pomůcky, co musí klient doložit, če-
ho se může dožadovat a co mu v jakém prostředí 

rý 27. listopadu 2018 v čase 9.30 – 11.00 hodin 
ještě pracovnice z Poradenského centra při Sva-
zu neslyšících a nedoslýchavých z Tábora, a to 
jak osobním poradenstvím, tak zprostředkováním 
kontaktů na firmy, zajišťující kompenzační pomůc-
ky nebo jejich opravy, drobnými úpravami hadiček 
a koncovek naslouchadel. Na místě si můžete za-
koupit baterie do sluchadel, tvarovky a další příslu-
šenství. Pokud podobnou pomoc či službu potře-
bujete, bude tu pro vás připravena.

Eliška Macurová

da budovy, výměna oken, vchodových dve-
ří. Rekonstruováno bylo sociální zařízení. Tří-
dy jsou vybaveny novým nábytkem. Některé 
byly zcela rekonstruované, například jazyko-
vá učebna, učebny psychologie, fyziky a che-
mie. V  souvislosti s  oslavami třicátého výročí 
založení naší školy srdečně zveme všechny ab-
solventy, bývalé zaměstnance a příznivce ško-
ly na Den otevřených dveří, který proběhne 
26. října 2018 v době od 10.00 do 17.00 ho- 
din. Rádi se s  vámi setkáme a  představíme 
vám současnou podobu školy.

Hana Medová
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kytici se stuhami s  nápisem „Na  věčnou pa-
mátku 75. pěšímu pluku“ a  uskutečnili zde 
pietní akt. Vzpomněli jsme tak na  příslušní-
ky tohoto pluku, kteří zahynuli v  boji o  Sta-
rý Martinov, svedeném od večera 23. června 
do večera 24. června 1915 s ruskými jednot-
kami, jež se opevnily v  obci a  chtěly využít 
řeku Dněstr jako přirozenou překážku k zas- 
tavení dalšího postupu rakousko-uherských 
vojsk na  východ. V  této tragické bitvě utr-
pěl 75. pluk drastické ztráty – měl dohro-
mady několik set zajatých, pohřešovaných, 
raněných a  padlých. Mrtví, tyto nedobro-

volné oběti 1. světové války, byli pochováni 
právě na  místním hřbitově. Po  pietním aktu 
jsme zahájili průzkum bojiště v místech, kde 
překonával 75. pěší pluk Dněstr a  pustili se 
i  do  terénních průzkumů bývalých ruských 

 � Expedice Hodov 2018 pod drobnohledem
V  srpnovém čísle JH zpravodaje jsem se 
stručně zmínil o Expedici Hodov 2018, kte-
rá si dala za cíl prozkoumat některá z mno-
hých bojišť, jimiž musel projít jindřicho-
hradecký 75. pěší pluk na východní frontě 
během 1. světové války. Soustředili jsme se 
zejména na  prostor u  Starého Martinova 
a Hodova, obcí ležících na západní Ukraji-
ně, tehdejší Haliči. Právě tam svedl 75. pěší 
pluk jedny ze svých nejtěžších bitev. 
Expedice ve složení Josef Šmahaj, Pavel Kal-
ma a Miloslav Sviták vyrazila na cestu 3. čer-
vence. Druhý den dopoledne jsme přijeli 

do  Starého Martinova, kde  nás přivítalo ve-
dení obce v  čele se starostkou Olgou Cha-
riv. Naše první kroky pak směřovaly na místní 
hřbitov. Zde se nachází mohyla padlých přís- 
lušníků 75. pěšího pluku, k  níž jsme položili 

pozic. Všechna naše činnost byla konzulto-
vána s vedením obce, zejména se starostkou 
Olgou Chariv, která byla našim snahám velmi 
nakloněna. 
Dne 5. července jsme se zaměřili na hlavní cíl, 
na prostor u obce Hodov, podle níž byla na-
še expedice pojmenována. V této oblasti pů-
sobil 75. pěší pluk od  léta 1916 do  léta 1917 
a  zúčastnil se i  legendární bitvy u  Zborova. 
V  úvodu jsme nejprve provedli menší piet-
ní akt v Kalynivce u mohyly padlých legioná-
řů, kteří v bitvě u Zborova položili své životy 
za  vznik československého státu. Poté už se 
naše expedice opět věnovala 75. pluku. V ma-
lé a chudé obci Josefovka, do které nevede ani 
silnice, ale jen rozbitá polní cesta, se na míst-
ním hřbitově nachází kamenná mohyla. Ta by-
la zcela náhodně objevena již během minulé 
Expedice Hodov 2017, kdy nás na ni upozor-
nili místní obyvatelé. Údajně se jedná o hro-
madný hrob, v  němž je pochováno zhruba 
300 rakousko-uherských a ruských vojáků. Jak 
se mi podařilo v archivu zjistit, leží zde vojáci 
75. pěšího pluku, kteří tu padli v polovině srp-
na 1916. Umístili jsme proto k mohyle tabulku 
informující o  této skutečnosti a  položili kyti-
ci se stuhami. Pak už nás čekal vlastní průz- 
kum bojiště u  Hodova, kde jsme za  pomoci 
dobových vojenských map zdokumentova-
li několik řad zákopů, které se tu i  po  sto le-
tech táhnou krajinou. Hodov byl pro 75. pluk 
významným místem – nacházelo se tu velitel-
ství brigády a v bývalém lihovaru i velitelství 
samotného pluku.
V dalších dnech, až do 9. července, který byl 
dnem našeho návratu domů, bylo pokračo-
váno v průzkumech bojišť u Starého a Nové-
ho Martinova, v sousední obci Sivka a pátrá-
no bylo i přímo na břehu Dněstru. Uskutečnili 
jsme řadu nálezů – všechny byly odevzdány 
obecnímu úřadu ve Starém Martinově. Expe-
dice, která přinesla nové poznatky z činnosti 
75. pěšího pluku na východní frontě v letech 
1915–1917, se završila v  neděli 8. července 
v řeckokatolickém kostele ve Starém Martino-
vě, kde byla místním farářem Michaelem Ko-
lyankem sloužena mše za  padlé příslušníky 
75. pěšího pluku.

Miloslav Sviták

Na hřbitově ve Starém Martinově u mohyly padlých příslušníků 75. pěšího pluku jsou zachyceni: Pavel Kalma, Miloslav Svi-
ták a Josef Šmahaj.

• besedu Miloslava Svitáka - Plukovník Jiří Švec 
(25. 10. od 16.30 hodin) či besedu Petra Tola-
ra - Československé legie (31. 10. od 16.30 ho- 
din); akce pořádané k 100. výročí založení čs. 
státu

• Virtuální univerzitu 3. věku – téma cestování, 
genealogie (od 4. 10.)

• kurzy trénování paměti (od 9. 10.)
• registraci zdarma novým čtenářům (1. - 6. 10.)
• amnestii pro zapomětlivé čtenáře (1. - 6. 10.)
• prodej vyřazených knih za symbolické ceny
• výstavy Spisovatelé před objektivem  

 � V rámci Týdne knihoven se můžete těšit na besedy, kurzy nebo autorské čtení
Týden knihoven (22. ročník) je celostátní akce 
vyhlašovaná SKIPem na  podporu a  propaga-
ci knihoven, zvýšení zájmu o čtení a čtenářství 
a dění v knihovnách. Každoročně se připojuje 
také Městská knihovna Jindřichův Hradec.
V  Týdnu knihoven 1. - 7. 10. a  následně 
v měsíci říjnu nabídneme:
• autorské čtení Sabiny Langerové z knihy Sva-

tá pole a Simony Bohaté z knihy Máňa a my 
druzí (4. 10. od 16.30 hodin)

• besedu Tomáše Jajtnera - Británie po Brexitu 
(11. 10. od 16.30 hodin)

(Richard Klíčník), Obrazy pro radost (Naďa Riši-
cová) či Krásy Podkarpatské Rusi (Jiří Vetýška). 

Pro děti knihovna připravila oblíbená Knížko-
hraní s elektronickou tužkou (1. - 5. 10., cent-
rální pracoviště i pobočka Vajgar, v provozní do-
bě knihovny). A dětské oddělení centrálního 
pracoviště nabídne také povídání o myslivos-
ti pod názvem Myslivecká kronika (2. 10. od 
16.00 hodin). Informace o  akcích nalezne-
te na letáčcích, v knihovně a na našem webu: 
www.knihjh.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Dosbaba
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 � Čtvrtstoletí s válečnými letci v Jindřichově Hradci 
Je téměř k nevíře, že od prvního setkání s vá-
lečnými a  poválečnými letci v  Jindřichově 
Hradci uběhlo již 25 let. Klub historie letectví 
uskutečnil tuto akci poprvé v roce 1994 a jeho 
členové mají dnes velkou radost z pokračují-
cí tradice, která do města každoročně přivádí 
hrdiny válečného nebe i jejich následovníky.
Letošní jubilejní „XXV. setkání čs. válečných 
a poválečných letců v Jindřichově Hradci“ se 

uskutečnilo v sobotu 25. srpna. Zahájení pro-
běhlo v  deset hodin v  kostele sv. Jana Křti-
tele, kde hosty přivítal starosta města Stani-
slav Mrvka a ředitel Muzea Jindřichohradecka 
Jaroslav Pikal. Již tradičně akci po  celý den 
moderoval Vladislav Burian. Za  válečné let-
ce promluvil čestný host generál Emil Boček 
z  Brna, poté oslovil téměř devadesát hostů 

pilot a  kosmonaut/náhradník plukovník Old- 
řich Pelčák z  Prahy. Součástí programu byl 
slavnostní křest pamětní medaile, vydané 
jindřichohradeckým Klubem historie letec-
tví za podpory Nadačního fondu města Jind- 
řichův Hradec. Medaile, kterou pokřtil ge-
nerál Emil Boček, Stanislav Mrvka, plukovník 
Oldřich Pelčák a  zástupce velitele místního 
44. lehkého motorizovaného praporu Mjr. Pře-

mysl Tuček, je věnována 100. výročí vzniku 
Československa a československého letectva. 
Slavnostní okamžiky křtu podbarvovaly me-
lodie českých lidových písní hrané na  dudy 
v podání herce a hudebníka Radka Švece. Za-
zněla také známá Ach synku, synku, jež byla 
nejoblíbenější písní našeho prvního preziden-
ta Tomáše G. Masaryka.     

Slavnostní křest pamětní medaile „leteckým“ rumem provádí plukovník Oldřich Pelčák, přihlíží Stanislav Mrvka, generál Emil 
Boček a Vladislav Burian.                                                                                                                                                            Foto: Josef Böhm

V půl dvanácté představil na promítacím plát-
ně konferenčního sálu v  Muzeu Jindřicho-
hradecka Vladislav Burian společně s  Pavlem 
Kofroněm z  Jindřichohradecké televize uply-
nulých dvacet čtyři ročníků místních setká-
vání s letci. Diváci tak mohli opět vidět čs. le-
gendy válečného nebe, jako byli generálové 
František Fajtl, Alois Šiška, František Peřina, Jan 
Irving, Miroslav Štandera, Pavel Vranský, plu-
kovníci Petr Uruba, Antonín Zajíc, Jan Říha, An-
tonín Vendl, Jaroslav Hofrichter, Pavel Taubrt 
a mnozí další. Na záběrech byla vidět i čtveři-
ce amerických válečných letců, přímých akté-
rů bitvy nad Jindřichohradeckem z  24. srpna 
1944, a  John Elliott, účastník vzdušných bojů 
proti Japoncům v Tichomoří. 
O  hodinu později proběhl u  Památníku letců 
na  nábřeží Ladislava Stehny pietní akt. Po  po-
ložení kytic vzpomenul vojenský kaplan, nad-
poručík Drahomír Frübauer a  Vladislav Burian 
jména téměř sedmi desítek čs. válečných i  za-
hraničních letců, kteří se v  minulosti zúčastnili 
akcí pořádaných místním Klubem historie letec-
tví. Po  tónech české národní hymny vzdali zú-
častnění čest památce zesnulým spojeneckým 
letcům minutou ticha. Nato pozdravili přítom-
né piloti místního Aeroklubu Aleš Ferra st. a Ivan 
Schmeister skupinovým průletem nad památ-
níkem, následovala vzdušná show španělského 
mistra letecké akrobacie Castora Fantoby, kte-
rá se zrcadlila na hladině rybníku Vajgar. Pietní 
akt u památníku zakončil jindřichohradecký pís-
ničkář Josef Nejedlý skladbami Hradecká a Ang-
lická křídla ze své autorské produkce.    
Akci uspořádal místní Klub historie letectví 
ve  spolupráci s  městem Jindřichův Hradec, 
Muzeem Jindřichohradecka, 44. lehkým mo-
torizovaným praporem za  podpory Aeroklu-
bu Jindřichův Hradec, místního Klubu výsad-
kových veteránů a Čs. obce legionářské. 
Všem účastníkům děkujeme za důstojné při-
pomenutí čtvrtstoletí setkání letců v  Jindři-
chově Hradci, která jsou již tradiční součástí 
společenského dění v našem krásném městě.

Vladislav Burian

 � Světlo světa spatřila čtvrtá pamětní medaile jindřichohradeckého Klubu historie letectví
Medaili vydal klub za  podpory Nadačního 
fondu města Jindřichův Hradec a stejně jako 
její předchůdkyně je věnována konkrétnímu 
významnému výročí vztahujícímu se k uve-
denému městu, jeho regionu či k  celé na-
ší vlasti. První medaile byla vydána v srpnu 
2014 u  příležitosti 70. výročí letecké bitvy 
nad Jindřichohradeckem z  24. srpna 1944. 
Následovala medaile k  70. výročí ukonče-
ní 2.  světové války a  osvobození Jindřicho-
va Hradce 9. května 1945 Rudou armádou. 
V loňském roce připomněla medaile 100. vý-
ročí bitvy u  Zborova, právě tato historická 
událost z  2. července 1917 se stala důleži-

tým milníkem na  dlouhé cestě k  naší státní 
samostatnosti. 
V letošním roce si 28. října 2018 připomene-
me 100. výročí vyhlášení samostatného Čes-
koslovenska a související 100. výročí vzniku 
československého letectva. Jednou z mnoha 
slavnostních akcí, jež se k těmto historickým 
událostem vztahuje, byl v  sobotu 25. srp- 
na 2018 křest nové pamětní medaile. Pro-
běhl v kostele sv. Jana Křtitele při jubilejním 
„XXV. setkání čs. válečných a  poválečných 
letců v  Jindřichově Hradci“. Role kmotrů se 
ujali český válečný letec RAF generál Emil 
Boček, bývalý stíhací pilot 310. čs. stíhací pe-

rutě RAF ve Velké Británii, dále starosta měs-
ta Stanislav Mrvka, pilot kosmonaut/náhrad-
ník a předseda Svazu letců České republiky 
plukovník Oldřich Pelčák a zástupce velitele 
jindřichohradeckého 44. lehkého motorizo-
vaného praporu Mjr. Přemysl Tuček. 
Avers medaile vznikl podle návrhu Vladislava 
Buriana z místního Klubu historie letectví, gra-
ficky jej zpracovala Helena Svobodová z Jind-
řichova Hradce a finální podobu mu dal grafik 
Zdeněk Nožička z Náměště nad Oslavou. Hlav-
ním motivem čelní stěny medaile je obrys ma-
py Československa, včetně Podkarpatské Rusi 
připojené roku 1919. Nad republikou letí je-
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Avers a revers medaile

den z  nejslavnějších československých před-
válečných strojů, vojenský stíhací dvouploš-
ník Avia B-534. Plochu doplňuje znak města 
Jindřichův Hradec, datace a  opis po  obvodu 
medaile. Revers představuje jako vždy znak 
Klubu historie letectví Jindřichův Hradec. 
Medaili obdrželi darem, vedle jejích čtyř kmo-
trů, také čestní hosté srpnového „XXV. setká-
ní čs. válečných a poválečných letců“. V září ji 
členové Klubu historie letectví předali dvěma 
českým reprezentantům nedávného Mistrov-
ství Evropy v  letecké akrobacii v  Jindřichově 
Hradci Martinu Šonkovi, Marku Hykovi a  ta-
ké dvojnásobnému mistru světa a Evropy v le-
tecké akrobacii Petru Jirmusovi. Medaile bude 
představena veřejnosti na přednáškách Klubu 
historie letectví v závěru roku 2018.

Vladislav Burian

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V ŘÍJNU 2018

Planety Merkur a Venuše jsou nepozorovatelné, Mars uvidíme v první polovině noci. Jupiter lze zachytit ještě počátkem měsíce velmi 
nízko nad západem a Saturn také večer, nad jihozápadem. Uran bude pozorovatelný po celou noc a Neptun po většinu noci, 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. Mě-
síc 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 2. října posled-
ní čtvrtí, 9. října novem, 16. října první čtvrtí a 24. října úplňkem. 31. října nastane opět poslední čtvrť. 5. října je Měsíc v přízemí 
(366 367 km), 17. října v odzemí (404 267 km) a 31. října opět projde přízemím (370 167 km). 

Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa, mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční 
skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance.

Podzimní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: 
například množství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 

• 5. 10. ve 23.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo  
(Regulus 1,1° jižně; Měsíc v blízkosti Regulu pozorovatelný  
6. 10. ráno nad východním obzorem)

• 7. 10. v 11.00 hodin – trpasličí planeta (1) Ceres v konjunkci  
se Sluncem

• 9. 10. v 1.00 hodinu – maximum meteorického roje Drakonid 
(ZHR >10)

• 12. 10. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem  
(Měsíc 3,3° severně)

• 15. 10. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,4° severně)
• 17. 10. v 0.00 hodin - trpasličí planeta (136 199) Eris v opozici se Sluncem
• 18. 10. ve 12.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 1,2° severně)
• 23. 10. ve 12.22 hodin - Slunce vstupuje do znamení Štíra
• 23. 10. ve 13.00 hodin - Uran nejblíže Zemi (2 823,7 miliónu km),  

24. 10. ve 2 h v opozici se Sluncem
• 26. 10. v 15.00 hodin - Venuše v dolní konjunkci se Sluncem
• 27. 10. ve 14.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,7° jižně; 

Měsíc v blízkosti Aldebaranu pozorovatelný na večerní obloze)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy na: www.ddmjh.cz v sekci „Hvězdárna“. Vstupné: (není-li uvedeno jinak) 40 Kč, děti 20 Kč  
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: ve všední den - dospělí 60 Kč, děti 30 Kč, soboty, neděle a svátky - dospělí 80 Kč, 
děti 40 Kč. Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako ná-
hradní program nabízíme prohlídku dalekohledů a  optiky, projekci pořadů s  astronomickou té-
matikou s ústním komentářem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS 
vstup volný, členové kroužků DDM mají rovněž vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat 
na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

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

Další zajímavosti oblohy v říjnu 2018:

čtvrtek a pátek večer: 
20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v říjnu 2018 na Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:
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 �Nebojte se! Aneb Halloween na Fakultě managementu
Přijďte si ve  středu 31. října v  16.30 ho-
din vyřezat nejstrašidelnější dýni, zamlsat si 
na  dýňových pochoutkách a  zabavit se při 
soutěžích. Jediné, co potřebujete, jsou po-
můcky na  vyřezávání (nůž, lžíce a  podobně) 
a  pekelně dobrou náladu. Na  své si přijdou 
nejen studenti a  rodiče, ale především děti. 
Pro ty nejmenší je připravena soutěž o  nej-
hezčí dýni a nejstrašidelnější kostým. Ve vol-
ném čase se mohou zabavit v kouzelně stra-
šidelném světě, kde po  splnění úkolu nebo 
uhodnutí hádanky získají sladké odměny. Pro 
studenty a dospělé je připravena speciální ka-
tegorie o nejlepší dýni a soutěž o super ceny. 
Kreativitu v podobě masky u vás také ocení-
me. Vstupné je dobrovolné a poputuje nezis-
kové organizaci Otevřená OKNA, z. ú. Bližší 
informace o  celé akci budou postupně zve-
řejňovány na  Facebook události: Nebojte se! 
Aneb Halloween na  Fakultě managementu 
2018. Každý si zde přijde na své, tak neváhej-
te a dorazte!

Denisa Pernicová

řování repertoáru. Protože polovinu souboru 
tvoří muzikanti ze Soběslavi, nácvik skladeb 
probíhá odděleně a společná souhra orchest-
ru se odehrává na  občasných víkendových 
soustředěních. Jindřichohradecká část sou-
boru se prezentovala na  letošním happenin-
gu ZUŠ Open a  závěrečném koncertu žáků 
hudebního oboru ZUŠ V. Nováka, ale celý or-
chestr má za  sebou zatím pouze jedno vys- 
toupení v  soběslavské Galerii sv. Marka spo-
lečně s pěveckým sborem Anonym Voice. 
V  repertoáru souboru jsou díla Cacciniho, 
Schickhardta, Bacha, Vivaldiho, soudobých 
skladatelů Zdeňka Lukáše a  Otmara Máchy, 
ale i známé filmové melodie.

 � Zámecké prostory rozezní příčné flétny
Zvuk fléten nebo znějící flétny, tak lze z italšti-
ny přeložit název netradičního orchestru Flau-
ti sonori sestaveného čistě z  příčných fléten. 
Toto poměrně mladé těleso tvoří žáci, učitelé 
a bývalí absolventi ZUŠ Soběslav a ZUŠ Vítěz-
slava Nováka Jindřichův Hradec. 
Zvuk fléten můžou slyšet návštěvníci říjnové-
ho koncertu, který se bude konat v Malém di-
vadelním sále jindřichohradeckého Státní-
ho hradu a zámku. Soubor Flauti sonori zde 
vystoupí v  neděli 14. října od  17.00 hodin 
společně s  Kytarovým orchestrem žáků ZUŠ  
V. Nováka pod vedením Jany Musilové.
Orchestr Flauti sonori vznikl na  jaře letošní-
ho roku a momentálně stále pracuje na rozši-

K  říjnovému koncertu přizvali Flauti sonori 
Kytarový orchestr žáků ZUŠ V. Nováka, který 
od  minulého školního roku vede Jana Musi-
lová. Obě tělesa se představí v samostatných 
blocích a na závěr zahrají společně.
Pořadatelé, kterými jsou ZUŠ Soběslav, ZUŠ 
Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec a  Spo-
lečnost přátel ZUŠ V. Nováka, z.s. věří, že oba 
netradiční orchestry budou pro posluchače 
zajímavým lákadlem a  těší se na  výjimečný 
hudební podvečer. 
Vstupné na  koncert je dobrovolné, akce je 
podpořena z grantu Jihočeského kraje.

Marián Mikula
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CHCETE NÁS?
Broček
kříženec jezevčíka, pes, cca 2-3 roky
Broček byl nalezen 15. 8. 2018 v obci Zborov na Čes-
kobudějovicku. Je to hodný, mladý pes, je dost hu-
bený, ale postavu má samý sval. Miluje společnost li-
dí (je to velký mazel, miluje i děti) a zatím vypadá, že 
i s pejsky bude vycházet dobře, nicméně, jak by snášel druhého samce 
v rodině, si zatím netroufneme odhadnout. V bytě je čistotný, má tro-
chu tendence si vyštěkávat pozornost, ale jde dobře usměrnit. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

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

Jarča
fena, kříženka, cca 7-8 let, kastrovaná
Jájinka je naprosto vzorná, čistotná, klidná, veselá 
a velmi chytrá. Moc ráda je doma a pro celou svou 
„smečku“ je velká parťačka. S  pejsky, kočkami ne-
bo králíky vychází dobře. Samozřejmě, že potřebu-
je páníčka, který jí vysvětlí, kdo je „náš“. Je vhodná do bytu, ale uvítá 
i zahrádku, ale není to pejsek na ven. Hledáme pro ni stabilní páníčky, 
nejlépe se psím kamarádem a domečkem se zahrádkou. Není to ale 
podmínkou.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Dany
kříženec, pes, cca 10 let, kastrovaný 
Trochu paličatý pejsek menší velikosti (cca 15 kg). Ne-
ní úplně mazel, všímá si spíše svých zájmů a nevyža-
duje tolik kontaktu. Na vodítku chodí hezky. S fenka-
mi vychází bez problémů, pejsky si vybírá. Je vhodný 
do domku se zahrádkou, může být i celoročně venku. Je dobrý hlídač. 
Nedoporučujeme k dětem, vhodný pro zkušenější chovatele, u kterých 
se mu dostane pevného vedení. Hledáme pro něj domov na dožití, nej-
lépe někde na zahrádce, kde bude spokojený, když se po něm nebude 
zas až tak moc chtít a nebude se do ničeho nutit.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Eby
kočka, 9 let, kastrovaná
Eby je kočička zvyklá žít v bytě, je velmi čistotná. Prv-
ní majitelé ji dávali po 8 letech pryč kvůli alergii dítě-
te a druzí majitelé nám ji nyní vrátili ze zdravotních 
důvodů (majitelů, ne kočičky). Je to veliká mazlivka. 
Je velmi něžná i k dětem, zbytečně neblázní jako mladé kočky a  rá-
da se přitulí a pohoví v náruči. S ostatními kočičkami i pejsky vychá-
zí dobře.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

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

Motto: „O  milosrdenství Páně 
budu zpívat navěky…“ 

(Text mnoha kantát i chorálů)

Celý letošní rok je v Oknech za-
měřen na  oslavy 15. výročí or-
ganizace. Připomněli jsme se 
výstavou v  muzeu, benefičním 
plesem, sportovními závody či 
tábory. A v říjnu chystáme krás-
nou událost – slavnostní bene-
fiční koncert, kde vystoupí pě-
vecké sbory Smetana, Jakoubek 
a  Chrámový sbor Adama Mich-
ny, dvě společně interpretova-
né skladby doprovodí Komor-
ní soubor JHSO. Už mnoho let 

únavné šedivo v  mezilidských 
vztazích prozařuje schopnost 
těchto hudebních těles neje-
nom domluvit se, ale – a to hlav-
ně – realizovat společné projek-
ty. Je v tom veliká síla a naděje, 
protože tam, kde se ke  spolu-
práci dokáže sejít velká skupina 
lidí, domluvit se a něco společně 
vytvořit, vzniká ozdravné jád- 
ro pro další společenské bytí. 
Hudba léčí a spojuje. V Oknech 
s klienty muzicírujeme každý tý-
den, na  táborech i  na  různých 
akcích. Na  chvíle s  hudbou se 
všichni velice těší. Mají možnost 
zvolit si, co budeme zpívat, ma-
jí možnost přinášet do  hudeb-
ních chvilek svá přání. Stejnou 
možnost nyní dává i  Petr Mottl 
v  Prodejní galerii Okénko jejím 
návštěvníkům – mají možnost 
požádat Petra, aby jim zahrál 
na  klávesy jejich oblíbenou pí-
seň. Přítomnost živé hudby neu-
věřitelně prozářila bytí v galerii. 
Mnozí návštěvníci stojí i  venku 
a  naslouchají tónům linoucím 
se z otevřených dveří. Je to sdí-
lená radost. Radost o  to větší, 
o co složitější byla Petrova cesta 
k  pracovnímu uplatnění. A  prá-
vě i  s  tímto skvělým muzikan-
tem se setkáme na  Koncertě 
pro Okna dne 6. října v  chrá-
mu Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Proč zrovna tam? Před lety 

byl jedním z  prvních podporo-
vatelů Oken pan probošt Václav 
Habart. Nejenže povolil první 
sídlo organizace na „Gobelínce“ 
– měli jsme tam klubovnu pro 
dobrovolnický program. Pozdě-
ji nás i významně finančně pod-
pořil. A hlavně – dodával odva-
hu i ve chvílích pochyb a únavy. 
Tímto hudebním setkáním se 
tedy Okna s velikým díkem vra-
cí do  míst, kde byl povzbuzen 
jejich začátek. Skutečnost osla-
vy s duchovní hudbou může dát 
velký impuls do dalšího putová-
ní organizace. Těším se na  spo-
lečné skladby sborů i orchestru. 
Zazní Mozartovo Misericordias 
Domini a  Bachovo Jesu, ty jsi 
moje síla. Tato volba je oprav-
du velmi tématická. Milosrden-
ství je v  práci neziskové orga-
nizace opravdu velmi potřebné 
– bez něj by se některé osudy 
nemohly pohnout dál. A čerpat 
sílu pro práci opravdu potřebu-
jeme. Každý ji čerpá jinak a  jin-
de, nicméně jedním z  velkých 
a mohutných zdrojů je pro řadu 
z nás právě víra, mnohdy vyjád-
řená hudbou a zakončená vděč-
ným tichem.
Slavnostní benefiční koncert 
k 15. výročí působení organizace 
Otevřená OKNA, z. ú. se uskuteč-
ní dne 6. října 2018 v 18. 00 ho- 
din v chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Na  koncertě vystou-
pí: PĚVECKÝ SBOR SMETANA, PĚ-
VECKÝ SBOR YMCA - JAKOUBEK, 
CHRÁMOVÝ SBOR ADAMA MICH-
NY a KOMORNÍ SOUBOR JHSO. 
Výtěžek koncertu bude zdvoj-
násoben grantem Nadace Di-
voké Husy a  využit k  nákupu 
zařízení do  nových prostor or-
ganizace. Koncert podpořila 
Waldviertel Sparkasse Bank AG 
Jindřichův Hradec. 
A  ještě jedna pozvánka. V  rám-
ci Týdne sociálních služeb pořá-
dá organizace Otevřená OKNA, 
z. ú. DEN OTEVŘENÝCH OKEN. 
Zájemci o  naši práci jsou zváni 
na prohlídku Chráněných a sociál- 
ně terapeutických dílen Okén-
ko na  Pražské 104, Chráněného 
bydlení Okénko Na  Piketě 742 
a  Prodejní Galerie Okénko v  Rů-
žové ulici č. 41. Akce se usku-
teční dne 10. října od  9.00 do 
15. 00 hodin. Všichni jsou srdeč-
ně vítáni!

Drahomíra Blažková

 � SETKÁNÍ S HUDBOU A TĚMI,  
KDO JI MILUJÍ
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla, na koncert a diashow
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
komedii Evžena Bočka „POSLEDNÍ ARISTO-
KRATKA“ dne 11. října 2018 od 19.00 hodin 
do divadelního sálu. Divadlo Na Jezerce. Di-
vadelní předplatné skupiny A. 
V  režii Arnošta Goldflama hrají: Anna Polív-
ková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Libor 
Hruška, Denisa Pfauserová, Kristýna Hrušín-
ská, Martin Sitta, Jitka Sedláčková a další    

Co všechno je člověk schopen udělat, aby za-
chránil svůj hrad, tedy i svoji historii? 
Příběh rodiny hraběte Kostky, který se vrací 
z  emigrace, aby převzal rodinné sídlo. S  ním 
„zdědí“ i zpátečnického kastelána, hypochon-
drického zahradníka nebo kuchařku, která si 
ráda přihne.

Radim Staněk

Kulturní dům Střelnice vás zve na  koncert 
„PĚVECKÉHO SBORU SMETANA“ dne 20. říj-
na 2018 od  19.00 hodin do  kaple sv. Maří 
Magdaleny.
Jako host vystoupí smíšený komorní sbor „CAN- 
TICORUM IUBILO“. Sbor vznikl jako vokálně 
instrumentální těleso v  Praze roku 1971. Než 
se stal občanským sdružením, fungoval nej-
dříve pod Národní kulturní památkou Vyše-
hrad a v letech 1980–94 jako soubor pražské-
ho Ústředního kulturního domu železničářů. 
Zprvu se zaměřoval na starou hudbu, od roku 
1977 se repertoár rozšířil o skladby autorů dva-
cátého století. Sbor se účastnil řady domácích 
a  zahraničních sborových festivalů a  soutěží, 
např. roku 1985 v bulharské Varně a roku 1989 
ve švýcarském Neuchâtelu. V osmdesátých le-
tech podnikal výměnné zájezdy do  Švédska 
(1981), Itálie (1984) a Německa (1987). Od po-
čátku devadesátých let se sbor věnuje téměř 
výhradně oratorním a kantátovým dílům.
Program: J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, 
A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů, 
J. Ježek, P. Eben, Z. Pololáník.

Kulturní dům Střelnice vás zve na  zábav-
ný pořad Zdeňka Izera „NA PLNÝ COOLE!“ 
25. října 2018 v 19.00 hodin do divadelní-
ho sálu.
Těžký útok na  vaši bránici! Zábavný pořad, 
ve kterém se diváci budou moci setkat s jedi-
nečným a  nezaměnitelným humorem Zdeň-
ka Izera. Jako vždy přijdou na  řadu oblíbené 
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imi-
tování celé řady populárních českých i zahra-
ničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení  je opět obohacené videopro-
jekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a převleky a světelnými efekty.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve na diashow 
Martina Loewa „MADAGASKAR“ dne 29. říj-
na 2018 od 19.00 hodin do kinosálu.
Ostrov skotačivých lemurů, záhadných cha-
meleonů, věkovitých baobabů a  srdečných 
domorodců.
Dobrodružné putování přes hory, řeky, prale-
sy i savany, hliněné vesnice, zvědavé děti, stra-
šidelná skalní města i romantické pláže s pal-
mami. Více na: www.promitani.cz

Radim Staněk
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 �Muzeum fotografie a MOM nabídne výstavní, vzdělávací a kulturní program
V  říjnu 2018 si návštěvníci Muzea fotografie 
a  moderních obrazových médií prohlédnou 
kromě expozice Moc médií, rozšířené napří-
klad o  soubor stereoskopů, výstavy Český rok 
1918, Jazzparáda, My lidé jsme krásní, předsta-
vující výběr z tvorby světově uznávaného Jana 

Saudka, a rovněž na akt zaměřenou výstavu La-
byrint těla, kterou od 28. října vystřídá výsta-
va věnovaná osobnosti a tvorbě zakladate-
le české fotožurnalistiky Karla Hájka, rodáka 
z Lásenice; vernisáž proběhne 27. října 2018 
v 17.00 hodin. K vidění jsou též fotografie aktu 

od rakouského fotografa Johanna Fenze z Hor-
nu a výstava František II. Rákóczi, věnovaná ma-
ďarskému národnímu hrdinovi, který v  letech 
1688–1690 studoval na  jezuitském gymnáziu 
v bývalé jezuitské koleji, nynějším sídle Muzea 
fotografie a moderních obrazových médií.   
Z připravených vzdělávacích akcí mohou v říjnu 
zájemci navštívit především tradiční Fotoškolu 
Muzea fotografie a  MOM, vedenou Petrem 
Nagyem (13. a 27. října 2018), anebo oblíbe-
né skupinové fotografické kurzy pro děti a mlá-
dež, vhodné též pro školní třídy. 
O  víkendu 13. a  14. října 2018 se muzeum 
opět zapojí do známé akce DOA (Dny otevře-
ných ateliérů), během níž nabídne veřejnosti 
ateliérové fotografování v  historických kostý-
mech, komentované prohlídky či edukační pro-
gram pro děti. Více o kompletní činnosti a akti-
vitách muzejní instituce naleznou její příznivci 
na: www.mfmom.cz.

Eva Florová

 �Dokonalý diplomat bude i nadále provázet jindřichohradeckým zámkem
Unikátní výstava, nazvaná Dokonalý di-
plomat, s  podtitulem Černínové – vyslan-
ci, cestovatelé, sběratelé, která představuje 
v  nově zrekonstruovaném nejhořejším pod-
laží budovy Adamova stavení několik stovek 
jedinečných exponátů, připomínajících diplo-
matickou a vyslaneckou činnost členů rodiny 
Černínů, bude otevřena do konce listopadu. 
V příštím roce sice výstava bude pokračovat, 
ale rozloučíme se s některými cennými expo-
náty, zapůjčenými jen pro tento rok. V měsíci 
říjnu doplní výstavu cyklus přenášek, zabý-
vajících se blíže životy některých členů rodiny 
Černínů. Přednáška Doc.  Mgr.  Jiřího Kubeše, 
Ph.D. dne 10. října 2018 představí osudy hra-
běte Prokopa Vojtěcha Černína (1726-1777). 
Přenáška Mgr.  Petry Vokáčové, Ph.D.  17. říj-

na 2018 připomene životní dráhu Františka 
Josefa Černína (1697-1733). Poslední přenáš-
ka, která se uskuteční těsně před koncem do-
by trvání výstavy, dne 29. listopadu 2018, 
nese název „Dokonalý diplomat v  ikonogra-
fii a  literatuře 17. století“. Přednášející bu-
de hlavní kurátorka výstavy Mgr. Milena Haj-
ná, Ph.D. Všechny přednášky se budou konat 
vždy v  17.00 hodin v  Malém divadelním 
sále Španělského křídla na  III. zámeckém 
nádvoří a  jsou přístupné zdarma. Mimo 
uvedených přednášek se budou v dalších ter-
mínech pořádat speciální komentované pro-
hlídky výstavy Dokonalý diplomat, které pove-
dou kurátoři výstavy. Bližší informace získáte  
na: www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Tomáš Krajník

 �Dům gobelínů láká v říjnu na Dny otevřených ateliérů a další akce
V  říjnu má Dům gobelínů otevřeno kro-
mě pondělí každý den od  10.00 do  12.00 
a od 13.00 do 17.00 hodin. Návštěvníkům na-
bízíme komentované prohlídky s  průvodcem, 
jejichž součástí je i prohlídka dílny restaurová-
ní a také možnost tkaní. V kinosále muzea uvidí 
návštěvníci krátký film Příběh vlákna nebo film 
Jindřichův Hradec v animační zkratce. Děti rády 
tráví čas v dětském koutku, ten je plný překva-
pení a lákadel pro šikovné ruce.
Vedle toho se letos v říjnu Dům gobelínů opět 
připojuje k akci Dny otevřených ateliérů, v le-
tošním roce se koná již její 11. ročník. V  rámci 
Dnů otevřených ateliérů jsme pro vás na ví-
kend 13. – 14. října 2018 připravili komento-
vané prohlídky v každou celou hodinu. V rámci 
prohlídky budete mít možnost vidět zajíma-
vou výstavu tapiserií známé umělkyně Jaro-
slavy Pešicové. Výstava „Jaroslava Pešicová / 

Tapiserie“ potrvá do  9. prosince 2018. K  vý-
stavě byl vydán katalog, který je k  zakoupe-
ní na  pokladně muzea a  zároveň nabízíme 
výpravnou monografii Jaroslavy Pešicové. 

Na  výstavě můžete zhlédnout dokumentár-
ní film Pavly Slancové Týden Jaroslavy Pešico-
vé. Kromě toho se 13. – 14. října 2018 koná 

kurz Základy tkaní na stavu s lektorem Zdeň-
kem Kubákem. K zakoupení na pokladně mu-
zea je také nově nádherná publikace Jindři-
chohradecko z nebe. Kniha představuje město 
Jindřichův Hradec a  jeho nejbližší okolí z  pta-
čí perspektivy. Autor knihy Milan Paprčka na-
létal nad naším městem mnoho hodin a  sna-
žil se vybrat co nejpěknější pohledy na město 
i krajinu. Jedná se o první knihu tohoto druhu 
o  našem městě. Je krásným dárkem pro vaše 
blízké (nejen letce) pod vánočním stromečkem. 
Dny otevřených ateliérů v  Domě gobelínů 
13. – 14. října 2018
• 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
• v každou celou hodinu komentované pro-

hlídky s průvodcem
https://www.facebook.com/ateliery2018

Těšíme se na vaši návštěvu!
Rita Škodová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
9. – 13. 10. 2018
Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 
Hudební sály, kluby, centrum města. Tradiční 
mezinárodní jazzový festival představuje tu-
zemské i zahraniční umělce, nové jazzové pro-
jekty i začínající hudebníky. 
CHEB
20.10. 2018 - Grand Prix 2018 
– mezinárodní taneční soutěž
24. 10. 2018 - Sázíme Strom svobody
Oslavy 100. výročí republiky, odhalení pamět-
ní desky k účasti občanů Chebu na boji za de-
mokracii v letech 1918–2018.
KUTNÁ HORA
24. 10. 2018
David Koller Acoustic Tour 2018 
Od 19.00 hodin v Tylově divadle v Kutné Hoře.
LITOMYŠL
5. 10. 2018
Více Srdce pro Václava Havla
Zámecké sklepení. Autoři plastiky a autor in-
stalace se rozhodli připomenout Havlův od-
kaz. „Přáli bychom si, aby se prostor zámec-
kého sklepení v  Litomyšli stal obráceným 
krystalem, v jehož středu se bude odrážet Srd-
ce a  Člověk. Proto Vás prosíme, věnujte nám 
malé osobní zrcátko. Pokud se nám sejde do-
statečný počet, bude to znamenat, že Pravda 
a Láska má naději. Jestli se vše podaří, máme 
v plánu oživenou instalaci otevřít v říjnu 2018. 
Tedy v měsíci, kdy se narodil Václav Havel i náš 
samostatný stát“.
POLIČKA
14. 10. 2018
Václav Hudeček & Musici Boemi 
Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku repub-
liky. Velký sál Tylova domu v Poličce.
TELČ
27. 10. 2018
Výlov Štěpnického rybníka
Výlov rybníka z hráze Na Baště před vstupem 
do historického centra od 8.00 hodin, prodej 
živých ryb a rybích specialit, občerstvení. 
TŘEBOŇ
12. 10. 2018
Nezmaři a orchestr symfoniků
Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin. Skupina Ne-
zmaři letos slaví 40. narozeniny za doprovodu 
Sdružení symfoniků Symfonického orchest-
ru Českého rozhlasu. Spojením těchto dvou 
uskupení vzniká výjimečné hudební těleso, 
jehož koncert je skvělým zážitkem. 

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

říjen 2018 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ ŘÍJNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
TICHO PŘED BOUŘÍ (SERENITY)
Drama, Thriller / USA / Bontonfilm
Thriller plný zvratů a  vášní s  oscarovými herci 
Matthew McConaugheym a  Anne Hathaway má 
všechny předpoklady stát se jedním z diváckých zá-
žitků roku. Vedle napínavého příběhu, dusné atmo-
sféry a hereckého obsazení je jedním z lákadel filmu 
Ticho před bouří i jeho tvůrce. Režisér Mark Knight 
totiž napsal mimo jiné thrillery Špína Londýna či Vý-
chodní přísliby. 
Všechna tajem-
ství jednou vy-
plují na  povrch. 
Baker (Matthew 
McConaughey) 
toho má asi dost 
za  sebou. Svoje 
životni rány si lé-
čí v klidu a vedru rajského exotického ostrova kde-
si v Karibiku. Živí se tu jako rybářský průvodce, má 
svou loď s názvem Ticho před bouří, ve vesnici má 
domek i milenku (Diana Lane) a nehezkou minulost 
zapíjí v baru. Ticho jeho života rozčísne jako blesk bý-
valá žena Karen (Anne Hathaway). A přinese bouři. 
Zničehonic se objeví a zoufale požaduje po Bakero-
vi, aby zabil jejího současného násilnického manže-
la. Ve jménu jejich společného syna i ve jménu jed-
noho milionu dolarů jako odměny má vzít jejího 
manžela na rybářskou výpravu a uprostřed oceánu 
ho hodit žralokům. Baker nejprve odmítá, ale klidné 
vody karibského ráje jsou už nevratně zčeřené. Výčit-
ky a strach o syna ho začnou ještě více pronásledo-
vat a začne o návrhu přemýšlet. Následná vlna váš-
ní, událostí a zvratů odhalí i ta nejskrytější tajemství.
Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason 
Clarke, Djimon Hounsou, Diane Lane
Režie: Steven Knight
Hrajeme: 25. a 26. 10.  od 20:00 ve 2D

HOVORY S TGM
Historický, Drama / Česko / Bontonfilm
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. 
Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších 
rozhovorů naší historie. Filmové „Hovory s TGM“ při-
nášejí na plátna kin nečekané napětí, emoce a střet 
dvou významných mužů. Toho dne na podzim ro-
ku 1928 jsou dva symboly československé demo-
kracie na vrcholu, stejně jako celé Československo. 
Jejich kniha, která vznikala celý rok, je konečně ho-
tová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahra-
dě prezidenta Masaryka a chce mu nabídnout část 
honoráře za  kni-
hu jejich hovo-
rů, která vzniká 
k 10. výročí stále 
mladé republiky. 
Prezident ale ne-
ní v dobrém roz-
maru, jeho dcera 
mu totiž zakázala 
knihu vydat. Toto setkání nebude snadné. Čapek ne-
může nechat celou situaci bez odezvy a nechává se 
zatáhnout do vzrušené a dramatické debaty. Deba-
ty o světě, o politice i politicích, o Češích, i do osobní 
debaty o lásce, o ženách a zradách. Masaryk ukazu-
je, že není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona 
z učebnic, ale muž z masa a kostí. Vedle svých dějo-
tvorných myšlenek odhaluje schopnost intrik a ho-
voří i o svém mileneckém poměru a znovuobjeve-
né sexualitě. Střet dvou velikánů z různých generací 
má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbra-
ní jsou vycházkové hole a slova.
Hrají: Jan Budař, Martin Huba
Režie: Jakub Červenka
Hrajeme: 27. a 28. 10.  od 20:00 ve 2D

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

4. - 5. 10. 17:30
SPOLU TO DÁME
Komedie, Drama / Německo / 2D

4. - 7. 10.  20:00
VENOM
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / 3D+2D

6. - 7. 10. 17:00
TOMAN
Historický, Drama / ČR, SR / 2D

11. - 12. 10. 17:30
BEZE STOP
Drama / USA / 2D

11. - 12. 10.  20:00
ZRODILA SE HVĚZDA
Drama, Romantický, Hudební / USA / 2D

13. - 14. 10. 17:00
ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný / USA / 2D

13. - 14. 10.  20:00
PRVNÍ ČLOVĚK
Drama, Životopisný / USA / 2D

17. 10.   19:00
TVÁŘ (ART kino)
Drama / Polsko / 2D

18. - 19. 10. 17:30
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie / Česko / 2D

18. - 19. 10.  20:00
HELL FEST: PARK HRŮZY
Horor / USA / 2D

20. - 21. 10. 17:30
ČARODĚJOVY HODINY
Fantasy, Mysteriózní / USA / 2D

20. - 21. 10.  20:00
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Mysteriózní, Krimi, Thriller / USA / 2D

25. - 28. 10. 17:30
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka / Česko, Slovensko / 2D

25. - 26. 10.  20:00
TICHO PŘED BOUŘÍ
Drama, Thriller / USA / 2D

27. - 28. 10.  20:00
HOVORY S TGM
Historický, Drama / Česko / 2D

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

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

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(Vždy od 15:00 hodin)

7. 10.
POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

14. 10.
PŘÍRODOPIS V CYLINDRU
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

21. 10.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE III.
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

28. 10.
POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA
Pásmo pohádek / ČR / 2D

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT

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

kolo 5. JH – Kelti 2008 Nižbor so 6.10. 11.00

kolo 6. ALPIQ Kladno – JH ne 14.10. 11.00

kolo 7. JH – HBC Hostivař so 20.10. 14.00

kolo 8. SK Suchdol n./L. – JH ne 28.10. 15.00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH muži, I. liga

kolo 4. JH – SK Jihlava ne 7.10. 15.00

kolo 5. JH – TJ Snack Dobřany ne 21.10. 14.00

kolo 6. JH – Svítkov Stars Pardubice ne 28.10. 11.00

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

kolo 4. HBC Plzeň – JH so 13.10. 13.00

kolo 5. JH – TJ Snack Dobřany ne 21.10. 11.00

kolo 6. TJ Tatran Třemošná – JH so 27.10. 12.00

Házená – Házená JH ženy, I. liga

kolo 3. JH – Sokol Praha-Vršovice so 6.10. 18.00

kolo 4. SK UP Olomouc – JH ne 14.10. 17.00

kolo 5. JH – HK Hodonín so 20.10. 18.00

kolo 6. TJ Tatran Bohunice – JH so 27.10. 17.00

Házená – Házená JH starší dorostenky, I. liga

kolo 3. JH – SHK Veselí n. Moravou so 6.10. 14.00

kolo 4. DHC Sokol Poruba – JH ne 14.10. 11.00

kolo 5. TJ Sokol Písek – JH ne 21.10. 13.00

kolo 6. DHK Zora Olomouc – JH so 27.10. 15.00

Házená – Házená JH mladší dorostenky, I. liga

kolo 3. JH – Sokol Praha-Vršovice so 6.10. 16.00

kolo 4. DHC Sokol Poruba – JH ne 14.10. 13.00

kolo 5. JH – HC Háje JM Praha so 20.10. 16.00

kolo 6. DHK Zora Olomouc – JH ne 28.10. 11.00

Házená – Házená JH B ženy, krajský přebor

kolo 1. HC Milevsko – JH B so 13.10. 13.30

Házená – Házená JH starší žákyně, krajský přebor

kolo 2. JH – TJ Sokol Písek B ne 7.10.

kolo 3. JH – TJ Sokol Písek A ne 7.10.

kolo 4. HC Milevsko – JH so 13.10. 12.00

kolo 5. ČZ Strakonice 1921 – JH ne 28.10. 12.00

Házená – Házená JH mladší žákyně, krajský přebor

kolo 2. JH – TJ Sokol Písek A ne 7.10.

kolo 3. JH – TJ Sokol Písek B ne 7.10.

kolo 4. HC Milevsko – JH so 13.10. 10.00

kolo 5. ČZ Strakonice 1921 – JH ne 28.10. 10.00

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

kolo 2. JH – TJ Sokol Písek A ne 7.10. 9.00

kolo 3. JH – TJ Sokol Písek B ne 7.10. 11.00

kolo 4. HC Milevsko – JH so 13.10. 11.00

kolo 5. ČZ Strakonice 1921 A – JH ne 28.10. 9.00

kolo 6. ČZ Strakonice 1921 B – JH ne 28.10. 11.00

kolo 7. ČZ Strakonice 1921 A – JH ne 28.10. 13.00

Kopaná – FK JH 1910 muži, divize A – Fortuna

kolo 9. TJ Spartak Soběslav – JH so 6.10. 16.00

kolo 10. JH – MFK Dobříš so 13.10. 10.30

kolo 11. FK Tachov – JH so 20.10. 15.30

kolo 12. JH – TJ Sokol Čížová so 27.10. 10.30

Kopaná – TJ Sokol JH ženy, divize – skupina D

kolo 5. TJ Blatná – JH so 6.10. 13.00

kolo 6. JH – TJ VS Plzeň so 13.10. 15.30

kolo 7. TJ Platan Protivín – JH ne 21.10. 15.30

kolo 8. FK Spartak Kaplice – JH so 27.10. 13.30

Kopaná – FK JH 1910 starší žáci, krajský přebor

kolo 9. Roudné – JH ne 7.10. 9.30

kolo 10. JH – Vimperk ne 14.10. 10.00

kolo 11. Třeboň A/Dobrá Voda – JH so 20.10. 10.00

kolo 12. JH – SK Čtyři Dvory ne 28.10. 10.00

Kopaná – FK JH 1910 mladší žáci, krajský přebor

kolo 9. Roudné – JH ne 7.10. 11.15

kolo 10. JH – Vimperk ne 14.10. 11.45

kolo 11. Třeboň B/Dobrá Voda – JH so 20.10. 11.45

kolo 12. JH – SK Čtyři Dvory ne 28.10. 11.45

Kopaná – FK JH 1910 starší přípravka, krajský přebor

kolo 5. SKP ČB B – JH ne 7.10. 13.00

kolo 5. Milevsko – JH ne 7.10. 15.00

kolo 6. FC Písek – JH ne 14.10. 13.00

kolo 6. MAS Táborsko – JH ne 14.10. 15.00

kolo 7. JH – SK Dynamo ČB ne 21.10. 14.00

kolo 7. JH – TJ Jiskra Třeboň ne 21.10. 16.00

Kopaná – FK JH 1910 mladší přípravka, krajský přebor

kolo 5. SKP ČB B – JH ne 7.10. 13.00

kolo 5. Milevsko – JH ne 7.10. 15.00

kolo 6. FC Písek – JH ne 14.10. 13.00

kolo 6. MAS Táborsko – JH ne 14.10. 15.00

kolo 7. JH – SK Dynamo ČB ne 21.10. 14.00

kolo 7. JH – TJ Jiskra Třeboň ne 21.10. 16.00

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

kolo 7. Chotoviny/M. Vožice – JH ne 7.10. 10.00

kolo 8. JH – Sokol Sezimovo Ústí so 13.10. 10.00

kolo 9. N. Bystřice/Slavonice – JH ne 21.10. 10.00

kolo 10. JH – Dačice/Staré Hobzí so 27.10. 10.00

Kopaná – AC Buk muži, okresní přebor

kolo 9. FK Plavsko – Buk ne 7.10. 16.00

kolo 10. Buk – N. Bystřice B/Číměř so 13.10. 15.30

kolo 11. TJ Sokol Strmilov – Buk so 20.10. 15.30

kolo 12. Buk – FK Stará Hlína so 27.10. 14.30

Kopaná – FK JH 1910 B mladší žáci, okresní přebor

kolo 4. N. Bystřice/Chlum – JH B ne 7.10. 10.00

kolo 5. JH B – Nová Včelnice so 13.10. 13.30

kolo 6. Kunžak/Strmilov – JH B ne 21.10. 10.00

kolo 7. JH B – Dačice ne 28.10. 10.00

Kopaná – FK JH 1910 B starší přípravka, okresní přebor – skupina A

kolo 4. Kardašova Řečice – JH B út 2.10. 16.30

kolo 5. JH B – Novosedly/Stráž A st 10.10. 16.30

kolo 6. Novosedly/Stráž B – JH B st 17.10. 16.30

kolo 7. JH B – České Velenice st 24.10. 15.30

Kopaná – SK Horní Žďár muži, okresní soutěž – skupina A

kolo 7. Majdalena – Horní Žďár so 6.10. 16.00

kolo 8. Horní Žďár – Jiskra Chlum so 13.10. 15.30

kolo 9. Staňkov – Horní Žďár ne 21.10. 10.30

kolo 2. Rapšach – Horní Žďár so 27.10. 14.30

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

kolo 3. Slavoj Litoměřice – JH pá 5.10. 19.00

kolo 4. JH – GBA Praha pá 12.10. 19.00

kolo 5. BK Lokomotiva Plzeň – JH pá 19.10. 19.00

kolo 6. JH – USK Praha B pá 26.10. 19.00

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

kolo 2. JH – BK Sokol Chrudim so 6.10.

kolo 3. JH – Tesla Pardubice ne 7.10.

kolo 4. Sokol Kutná Hora – JH so 20.10.

kolo 5. Basket Poděbrady – JH ne 21.10.

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

kolo 4. BC Kolín – JH so 13.10.

kolo 5. BA Nymburk B – JH ne 14.10.

kolo 6. JH – Tesla Pardubice so 27.10.

kolo 7. JH – KS Hradec Králové ne 28.10.

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

kolo 6. BŠ Tygři Praha – JH so 13.10.

kolo 7. USK Praha – JH ne 14.10.

kolo 1. JH – Sokol Sršni Písek so 27.10.

kolo 8. Sokol Sršni Písek – JH ne 28.10. 12.00

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

kolo 2. Sokol Písek H B – JH M so 13.10. 9.00

kolo 2. JH M – BK Strakonice D so 13.10.
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kolo 3. JH M – BK Strakonice D so 27.10.

kolo 3. Sokol Písek H B – JH M so 27.10.

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

kolo 1. Sokol Písek H B – JH M so 6.10. 8.30

kolo 1. JH M – Sojky Pelhřimov M so 6.10.

kolo 3. Sokol Písek H B – JH M so 20.10.

kolo 3. JH M – Sojky Pelhřimov M so 20.10.

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

kolo 2. JH M – Sokol Sršni Písek H ne 14.10.

kolo 2. Tigers ČB M – JH M ne 14.10.

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

kolo 5. HC Strakonice – JH so 13.10.

kolo 7. JH – Motor Č. Budějovice so 27.10.

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

kolo 4. OLH Spartak Soběslav – JH út 2.10. 16.15

kolo 5. JH – HC Slavoj Č. Krumlov ne 7.10.

kolo 6. HC Lvi Č. Budějovice – JH so 13.10. 13.00

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

kolo 5. HC Strakonice – JH so 13.10.

kolo 7. JH – Motor Č. Budějovice so 27.10.

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

kolo 4. OLH Spartak Soběslav – JH so 6.10. 10.00

kolo 5. JH – HC Slavoj Č. Krumlov ne 7.10.

kolo 6. HC Lvi Č. Budějovice – JH so 13.10. 10.45

Lední hokej – HC Vajgar JH junioři, regionální liga

kolo 7. JH – HC Rytíři Vlašim ne 7.10.

kolo 8. HHK Velké Meziříčí – JH pá 12.10. 19.00

kolo 9. JH – Horácká Slavia Třebíč ne 14.10.

kolo 10. SKLH Žďár n./S. B – JH ne 21.10.

Lední hokej – HC Vajgar JH muži, krajská liga

kolo 3. JH – Knights Hluboká n./V. ne 7.10. 17.00

kolo 4. JH – Jiskra Humpolec ne 21.10. 17.00

kolo 5. SK Telč – JH so 27.10. 16.30

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

kolo 3. Strakonice + Veselí n./L. ne 21.10. 10.30

Kuželky – TJ Slovan JH A, divize JIH

kolo 5. Lokomotiva Tábor B – JH A pá 12.10. 17.30

kolo 6. JH A – TJ Sokol Častrov pá 19.10. 17.30

kolo 7. TJ Sokol Chotoviny – JH A pá 26.10. 17.30

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

kolo 1. SC Třebín C – JH pá 5.10. 18.00

kolo 2. JH – TJ ČZ Strakonice čt 11.10. 20.00

kolo 3. VSK Slavia JU ČB B – JH čt 18.10. 20.20

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

Volejbal – TJ Slovan JH starší žáci, krajský přebor

kolo 2. VSK Český Krumlov – JH so 20.10. 9.00

kolo 2. JH – VK Č. Budějovice C so 20.10. 10.00

kolo 2. VK Č. Budějovice A – JH so 20.10. 10.00

kolo 2. JH – VK Č. Budějovice B so 20.10. 10.00

Volejbal – TJ Slovan JH mladší žáci, krajský přebor

kolo 1. VSK Český Krumlov – JH ne 21.10. 9.00

kolo 1. VK Č. Budějovice B – JH ne 21.10. 9.00

kolo 1. JH – VK Č. Budějovice A ne 21.10. 9.00

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

kolo 4. Slovan Černý Dub A – JH A pá 12.10. 18.30

kolo 3. TJ Sokol N. Ves A – JH A so 13.10. 15.00

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

kolo 3. JH B – Majdalena st 3.10. 19.00

kolo 4. Suchdol C – JH B so 13.10. 10.00

kolo 5. JH B – Č. Rudolec A st 17.10. 19.00

kolo 6. N. Včelnice A – JH B po 22.10. 19.00

kolo 7. JH B – Č. Velenice A st 31.10. 19.00

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

kolo 3. Studená E – JH C čt 4.10. 18.30

kolo 3. Kunžak B – Jitka JH pá 5.10. 18.00

kolo 4. JH C – K. Řečice B so 13.10. 10.00

kolo 5. Jitka JH – Lodhéřov B pá 19.10. 19.00

kolo 5. Chlum A – JH C pá 19.10. 19.00

kolo 6. Dírná A – Jitka JH so 27.10. 10.00

kolo 6. JH C – Dačice B so 27.10. 10.00

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

kolo 3. Novosedly B – Old Boys JH pá 5.10. 17.00

kolo 3. JH E – N. Bystřice/Plíšek so 6.10. 10.00

kolo 3. Chlum C – JH D so 6.10. 10.00

kolo 4. Old Boys JH – JH D út 9.10. 17.30

kolo 4. JH E – K. Řečice C so 13.10. 10.00

kolo 5. Lomnice B – Old Boys JH st 17.10. 18.00

kolo 5. Chlum B – JH E pá 19.10. 19.00

kolo 5. JH D – Třeboň D so 20.10. 10.00

kolo 6. Old Boys JH – Dírná B út 23.10. 17.30

kolo 6. Studená F – JH D st 24.10. 18.00

kolo 6. JH E – Novosedly B so 27.10. 10.00

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

kolo 4. Santos Jiskra Třeboň – JH ne 7.10. 10.30

kolo 4. JH – FBC Sokol Písek ne 7.10. 13.30

kolo 5. FA Septa ČB – JH ne 21.10.

kolo 5. JH – PSKC Okříšky ne 21.10.

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

kolo 5. JH – SK Meťák ČB so 27.10. 10.30

kolo 5. JH – 1 FbK Tábor so 27.10. 15.00

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

kolo 3. FBC Spartak Kaplice – JH so 20.10. 9.00

kolo 3. JH – FBC Štíři ČB B so 20.10. 13.00

Florbal – FK Slovan JH B muži, Jihočeská liga

kolo 1. Došwich Milevsko – JH B so 15.9.

kolo 1. JH B – FBC Štíři ČB C so 15.9.

kolo 3. JH B – Č. Krumlov/Velešín so 29.9.

kolo 3. 1. FbK Tábor B – JH B so 29.9.

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

kolo 3. JH – FbC Strakonice so 6.10. 8.30

kolo 3. Sokol Divočáci Blatná – JH so 6.10. 13.00

kolo 5. FBC Štíři ČB modří – JH ne 21.10. 9.00

kolo 5. JH – SK Meťák ČB ne 21.10. 12.15

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

kolo 3. FBC Spartak Kaplice – JH so 13.10.

kolo 3. JH – SK Meťák Black ČB so 13.10.

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

kolo 1. Štíři ČB Z – Benjamins JH so 6.10. 9.00

kolo 1. FBC Spartak Kaplice – JH so 6.10. 9.15

kolo 1. Benjamins JH – Štíři ČB Ž so 6.10. 10.00

kolo 1. JH – Štíři ČB M so 6.10. 10.15

kolo 1. Kaplice – Benjamins JH so 6.10. 10.30

kolo 1. Štíři ČB Ž – JH so 6.10. 11.00

kolo 1. JH – Benjamins JH so 6.10. 11.30

kolo 1. Štíři ČB M – Benjamins JH so 6.10. 12.00

kolo 1. JH – Štíři ČB Z so 6.10. 12.30

kolo 7. Benjamins JH – Meťák Lvi ČB ne 21.10.

kolo 7. JH – Centropen Dačice ne 21.10.

kolo 7. Meťák Tygři ČB – Benjamins JH ne 21.10.

kolo 7. JH – Meťák Tygři ČB ne 21.10.

kolo 7. Benjamins JH – Dačice ne 21.10.

kolo 7. SK Meťák Lvi ČB – JH ne 21.10.

kolo 7. Benjamins JH – JH ne 21.10.

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

kolo 2. Pohodářky JH – Kosatky ČB st 10.10. 18.30

kolo 2. Do roka a dne JH – Dubičné st 10.10. 18.30

kolo 2. Angry Girls ČB – BD JH st 10.10. 18.30

kolo 3. Sousedky ČB – Do roka JH st 17.10. 18.30

kolo 3. Dubičné – Pohodářky JH st 17.10. 18.30

kolo 3. BD JH – Slavošovice st 17.10. 18.30

kolo 4. Slavošovice – Do roka JH st 24.10. 18.30

kolo 4. Pohodářky JH – Sousedky ČB st 24.10. 18.30

kolo 4. BD JH – Rajdy Štěpánovice st 24.10. 18.30

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

kolo 4. Cannabis Tábor – Páni JH ne 7.10. 16.00

kolo 5. Páni JH – Dolní Bukovsko so 20.10. 16.00

kolo 6. ŠK Pojbuky – Páni JH ne 28.10. 16.00

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

kolo 4. Ypsi JH – ŠK Rodvínov so 6.10. 15.00

kolo 4. Jiskra JH – Ratata Hospříz ne 7.10. 16.00

kolo 5. Ratata Hospříz – Ypsi JH so 20.10. 16.00

kolo 5. Gold Darts Studená – Páni JH ne 21.10. 16.00

kolo 6. Ypsi JH – GD Studená so 27.10. 15.00

kolo 6. Jiskra JH – Nová Včelnice ne 28.10. 16.00
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 � CYKLISTIKA

Pošesté byl odjet mezinárodní etapový cyklis-
tický závod s názvem Okolo jižních Čech. Opět 
měl centrum v  Jindřichově Hradci, kde se jel 
prolog a byl tady i cíl závěrečné etapy. Letošní 
ročník, jehož se zúčastnilo 117 jezdců z 16 stá-
tů, doznal i několika změn.
Tou asi největší bylo roz-
šíření akce mimo hranice 
České republiky, jelikož se 
start II. etapy uskutečnil 
v rakouském Litschau, kde 
byl také úvodní spurt o bo-
nifikační vteřiny a body do soutěže o zelený tri-
kot. V  Reingers pak byl první prémiový kopec 
ročníku, na  němž se cyklisté snažili o  bodový 
zisk do soutěže o bílý dres s červenými puntíky. 
Celkem peloton na silnicích Dolních Rakous na-
jezdil 51 kilometrů.
Další vydařenou novinkou bylo zařazení hor-
ské časovky. Byla sice dlouhá pouze 10,6 km, ale 
v jejím závěru na závodníky čekala stěna v podo-
bě vrcholu Kleť, nejvyššího bodu Blanského lesa 
(1084 m n.m.). Na cestě z Českého Krumlova jezd-
ci museli překonat převýšení 580 metrů, avšak té-
měř veškeré až v závěru jízdy proti chronometru. 
Vítězem časovky se stal Švýcar Patrick Schelling 
v úctyhodném rychlostním průměru 27,8 km/h.
Celkový triumf zůstal takzvaně doma, neboť 
lídrem závodu se stal třiadvacetiletý Čech Mi-
chael Kukrle. Stal se možná docela překvapi-

Závod Okolo jižních Čech začal i vyvrcholil v Jindřichově Hradci
vým vítězem, i když královéhradecká stáj Elkov 
– Author, jejímž je členem, byla favorizová-
na. Však také vyhrála hodnocení týmů. Na pie-
destalu se ale očekávala jiná jména. Kukrle ov-
šem potvrdil, že je v  závěrečné části silniční 
sezóny ve výtečné fazóně. Počínal si skvěle již 
na Kleti, kde skončil se čtyřsekundovou ztrátou 
druhý, a hlavně se v poslední etapě, jež finišo-
vala v jindřichohradecké Klášterské ulici, dostal 
do rozhodujícího pětičlenného úniku.
Novým počinem byl vložený závod osob s posti-
žením, jenž předcházel dojezdu poslední etapy. 
Na okruh ulicemi J. Hradce, který měřil 651 me-
trů, vyrazilo 15 závodníků z Prahy, Košumberku 
a J. Hradce. Nejprve si dali časovku na jedno ko-
lo, poté jeli na dvou okruzích hromadný závod. 
Dvojnásobným vítězem se stal Jaroslav Žáček 
z CSP Česká J. Hradec. „Tento ročník Okolo jižních 
Čech se opravdu vydařil. Lehce zapršelo jen jed-
nou. Závodníci i členové doprovodu si pochvalova-
li velkou diváckou podporu a celkovou atmosféru. 
Pro nás pořadatele byl obrovským zážitkem zá-
vod handicapovaných, kteří se s nadšením úspěš-
ně vypořádali s tratí. Tady se ukázala stará pravda, 
že cyklistika je jenom jedna,“ konstatovala Lenka 
Michalcová, marketinková pracovnice organi-
začního štábu OJČ.
Konečné pořadí – jednotlivci (žlutý dres RBB 
Invest): 1. Michael Kukrle (ČR, Elkov – Author 
Cycling Team) 11:49:46 hod. (Ø 41,73 km/h), 

2. Maciej Paterski (Polsko, Wibatech Merx 7R) 
+0:33, 3. Stan Dewulf (Belgie, Lotto – Soudal 
U23) +0:36.
Konečné pořadí – jezdci do 23 let (bílý dres 
Swietelsky): 1. Stan Dewulf (Belgie, Lotto – Sou-
dal U23) 11:50:22 hod., 2. Jannik Steimle (Ně-
mecko, Team Vorarlberg Santic) +0:26, 3. Laurens 
Huys (Belgie, Lotto – Soudal U23) +1:30.
Konečné pořadí – bodovací soutěž (zelený 
dres Fruko-Schulz): 1. Maciej Paterski (Polsko, 
Wibatech Merx 7R) 55 bodů, 2. Jannik Steimle 
(Německo, Team Vorarlberg Santic) 51, 3. Josef 
Černý (ČR, Elkov – Author Cycling Team) 41.
Konečné pořadí – vrchařská soutěž (puntí-
kovaný dres AXON): 1. Jannik Steimle (Němec-
ko, Team Vorarlberg Santic) 27 bodů, 2. Adrian 
Honkisz 17 bodů, 3. Maciej Paterski (oba Polsko, 
Wibatech Merx 7R) 12.
Konečné pořadí – týmy: 1. Elkov – Author Cyc-
ling Team (ČR) 25:11:56 hod., 2. Team Vorarlberg 
Santic (Rakousko) +2:22, 3. Lotto – Soudal U23 
(Belgie) +2:32.
Spastic handicap – časovka: 1. Jaroslav Žáček 
(CSP Česká J. Hradec) 1:24,0 min., 2. Roman Šej-
na (TJ STS Praha) +0:09, 3. Václav Kubička (TJ Lé-
čebna Košumberk) +0:12.
Spastic handicap – hromadný závod: 1. Ja-
roslav Žáček (CSP Česká J. Hradec) 2:51,0 min.,  
2. Roman Šejna (TJ STS Praha), 3. Petr Do (CSP 
Česká J. Hradec).
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Každoročně je v celostátním atletickém kalendá-
ři druhá říjnová sobota vyhrazena „Běhu kolem 
Hejtmanu“. Letos se tato akce uskuteční pojed-
napadesáté, přičemž se poběží též coby XXI. roč-
ník „Memoriálu Jaroslava Sokolta“. Hlavní závod 
na 10 kilometrů je zároveň mistrovstvím Jihočes-
kého kraje v silničním běhu. Vždy velmi početně 
obsazené klání se koná v sobotu 13. října, přičemž 
dětské kategorie budou závodit v areálu stadió-
nu pořádající TJ Jiskra Chlum u Třeboně. Dospě-
lí se vydají na tratě mimo něj. Program: 9.05 ho- 
din dívky 8 – 9 let (300 m); 9.15 hodin chlapci 
8 – 9 let (400 m); 9.25 hodin dívky 10 – 11 let (650 m); 
9.35 hodin chlapci 10 – 11 let (800 m); 9.45 hodin 
mladší žákyně 12 – 13 let (800 m); 9.55 hodin mlad-
ší žáci 12 – 13 let (1200 m); 10.05 hodin starší žáky-
ně 14 – 15 let (1200 m); 10.15 hodin starší chlap-
ci 14 – 15 let a dorostenky 16 – 17 let (1500 m); 
10.30 hodin předškolní žactvo 5 let a  méně 
(150 m); 10.40 hodin nejmladší žactvo 6 – 7 let 
(250 m); 10.50 hodin muži 18 – 39 let, muži starší 
40 – 49 let, muži starší 50 – 59 let, veteráni 60 let 
a více, ženy 18 – 39 let, ženy starší 40 a více let (vše 
hlavní závod 10 km); 11.00 hodin ženy 18 – 39 let, 
ženy starší 40 a více let, dorostenci 16 – 17 let (vše 
vložený závod 3500 m).
Premiérový ročník „INOV-8 Třeboňského ma-
ratónu 2018“ se poběží v  sobotu 20. října. 
Starty maratónu (42195 metrů) a půlmarató-

nu (21,1 km) jsou na  Masarykově náměstí 
v Třeboni v 11.00 a 11.15 hodin. Očekávají se 
zaběhnuté rychlé časy, neboť téměř celá tra-
sa vede po hladkém asfaltu krásnou přírodou 
CHKO Třeboňsko. Trať má mezi lesy, rybníky 
a  loukami plochý profil. Prezence startujících 
proběhne v 8.00 – 10.00 hodin.

HÁZENÁ
Každý pátek v  15.00 hodin se v  jindřichohra-
decké městské sportovní hale konají tréninky 
pro nejmladší adeptky házené. Jsou zaměře-
né na  všestranný rozvoj pohybových vlastnos-
tí. „Rodiče mohou přivést svoji dcerku, třeba už 
pětiletou. První měsíc si hru v našem klubu vyzkou-
ší zdarma,“ zve nejmladší házenkářky k  nábo-
ru Věra Neidrová (v.michalkova@seznam.cz; 
606 608 585), trenérka přípravky Házené J. Hra-
dec. Stačí si vzít sportovní halovou obuv, vhod-
ně se obléci a přinést si pití na občerstvení.

HOKEJBAL
Chlapce i dívky všeho věku se zájmem o hokej-
bal zve do  svých řad TJ HBC Olymp Jindřichův 
Hradec. Tréninky se uskutečňují na  hřišti s  mo-
derním plastovým povrchem, které se nalézá 
v areálu VI. ZŠ na sídlišti Hvězdárna. Ten, kdo si 
chce dynamickou hru vyzkoušet, může o  infor-
mace požádat předsedu jednoty Jaroslava Ma-
tějku (matej9@seznam.cz; 601 582 236), či zavítat 
na  webovou náborovou stránku klubu (http://

olympjh.cz/nabidka-sportu-pro-deti/). Tam se 
mj. dozví, že první sezóna je v klubu zdarma!

JEZDECTVÍ
Tradiční závod s  názvem „Podzimní všestran-
nost“ pořádá ve  Dvorečku u  Blažejova tamní 
Military centrum. Již XXIII. ročník se uskuteč-
ní v  termínu 6. – 7. října. V  sobotu dvoudenní 
soutěž začne drezurní zkouškou v  8.00 hodin. 
Odpoledne v 14.00 hodin odstartuje atraktivní 
kros, v neděli pak závod všestrannosti vyvrcho-
lí od 12.30 hodin skokovou zkouškou na parkú-
ru. K vidění bude pět kategorií obtížnosti, a to 
stupeň CNC1 („Cena Františka Šamala“), stupeň 
L („Cena Města Jindřichův Hradec“), stupeň ZL 
(„Cena pivovaru Poutník Pelhřimov“), stupeň 
ZK („Cena DK OPEN J. Hradec“) a hobby. Akce je 
dotována finančními a věcnými cenami ve výši 
20 500 korun.

KRASOBRUSLENÍ
Klub HC Vajgar J. Hradec také v  sezóně 
2018/2019 organizuje oddíl krasobruslení. Pod 
vedením kouče Petra Procházky (krasobrusle-
ni@hcvajgar.cz; 604 668 753) se tréninky konají 
vždy v úterý (13.30 – 14.30 hodin) a sobotu (7.15 
– 8.15 hodin). Jsou určené pro všechny začáteč-
níky a začátečnice, přičemž doporučenou výba-
vou jsou netkaničkové brusle, hokejová helma 
(případně lyžařská či cyklistická), sportovní oble-
čení, prstové rukavice a pití.

HÁZENÁ
Na mistrovskou sezónu 2018/2019, v níž je čekají boje v Žákovské lize MČR a krajském přeboru jižních Čech, se dobře nachystaly starší žákyně Házené Jindřichův Hradec. K přípravnému turnaji si pozvaly týmy Jiskry Třeboň 
(23:20, 15:19) a DHC Plzeň (23:14, 18:16), s nimiž se střetly dvoukolovým systémem. Se ziskem 6 bodů obsadily první místo, o které se pod vedením trenérského dua Iva Jonová – Radka Camrdová zasloužily Amálie Dvor-
ská, Barbora Kubínová, Natálie Klímová, Adéla Mazánková, Michaela Vokušová, Tereza Camrdová, Leona Mátlová, Zuzana Coufalová, Eliška Dvořáková, Anna Dobešová a Nikola Kvasničková.

Foto: Tomáš Klíma
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KŘÍŽOVKA
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní 
číslo, na kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.
Správná odpověď z minulého čísla: PANORAMATU MĚSTA, NÁDVOŘÍ ZÁMKU A RONDELU
Výherkyní se stává: Petra Perleová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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VÍTĚZNÝ
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POLNÍ
KRÁDEŽ

CHEM. ZN.
TANTALU

TYP MALÉHO
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ŠTĚTINA

MEDITAČNÍ
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PORÁŽKA
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OZN. PRO
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OZN. ČASU
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DUMASŮV
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2. ČÁST 
TAJENKY

K JEDNOMU 
Z NEJVZÁCNĚJŠÍCH
DĚL ČESKÉ POZDNĚ

GOTICKÉ MALBY
A SKUTEČNÝM VÝTVARNÝM

POKLADŮM Z DRUHÉ
POLOVINY 15. STOLETÍ...

NÁPOVĚDA: 
IDO, AKA, PYCH, OM, 

IPON, ORS, RUBATO, ÁN,
NIRO, VOÁLY

POZVÁNKY K NÁBORŮM,  AKTIVNÍMU 
SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: 

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

LEDNÍ HOKEJ
Mládežnický hokejový klub SLH HC Střelci J. Hra-
dec v  sezóně 2018/2019 přibírá do  svých řad 
kluky a holky ročníků narození 2012 a 2013. Sa-
mozřejmě se mohou přihlásit i  děti sedmileté 
a osmileté. Náborová bruslení se na jindřichohra-
deckém ZS Jana Marka konají pokaždé v nedě-
li v 8.30 – 9.30 hodin a ve středu v 17.00 – 18.00 
hodin. Zváni jsou nejen chlapci a děvčata se záj- 
mem o  hokej, ale i  ti, kteří se jen chtějí naučit 
bruslit, nebo si užít hodinku zábavy na ledě. Pod-
mínkou je mít brusle, přilbu a rukavice. Vhodné 
jsou také chrániče loktů a kolen. V případě zájmu 
klub brusle a další hokejovou výstroj zapůjčí.
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PLAVÁNÍ
Do dvou takzvaných půldnů je rozdělen program 
„Podzimní ceny Jindřichova Hradce 2018“, kte-
rá se uskuteční v sobotu 6. října. První polovina 
programu zahajuje v 9.00 hodin, odpolední část 
poté začne v 14.30 hodin. V jindřichohradeckém 
pětadvacetimetrovém bazénu se prezentuje žac-
tvo kategorií A  (2004 – 2005), B (2006 – 2007),  
C (2008), D (2009 a  mladší). Pořádající Plavec-
ký klub J. Hradec vypsal 24 individuálních disci-
plín, a sice spravedlivě po tuctu pro dívky i hochy 
(200 m VZ, 50 m znak, 100 m motýlek, 100 m prsa, 
50 m VZ, 200 m OPZ, 100 m znak, 50 m prsa, 100 m 
VZ, 50 m motýlek, 100 m OPZ a 400 m VZ).

VODÁCKÝ SPORT
Tradiční slavností na  řece je „Zamykání Lužni-
ce“, které v Suchdolu nad Lužnicí v sobotu 6. říj-
na zorganizuje tamní Vodácký klub. Symbolické 
uzavření sezóny se uskuteční na vodácké základ-
ně, jehož XXXIX. ročník zde má sraz v 10.00 ho-
din. Občerstvení je zajištěno v  místním kiosku. 
Po  rituálu přijde na  řadu volné splouvání toku, 
start je u klikovského mostu. Vítáni jsou i ti, kteří 
se podél řeky vydají na pěší vycházku.

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

1. října 19:15 hod. 
HRADECKÉ PARKY 
Přenáška ZO Českého zahrádkářského svazu
Dům dětí a mládeže

1. - 6. října
TÝDEN KNIHOVEN
Městská knihovna

1. - 5. října
KNÍŽKOHRANÍ
Seznamování s elektronickou tužkou ALBI
Městská knihovna, pobočka Vajgar

2. října, 16:00 hod.
MYSLIVECKÁ KRONIKA
Povídání o myslivosti a myslivecké kronice
Městská knihovna

2. - 5. října
KNÍŽKOHRANÍ
Seznamování s elektronickou tužkou ALBI
Městská knihovna

2. října, 19:00 hod.
„CAVEMAN“
One man show, KD Střelnice

4. října, 16:30 hod.
SETKÁNÍ NAD KNIHOU
Přednáška Sabiny Langerové a Simony Bohaté
Městská knihovna

6. října, 20:00 hod.
TŘI SESTRY
Koncert, KC Jitka

6. – 7. října
TKANÍ TAPISERIÍ
Workshop, Dům gobelínů

7. října, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER  
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU, GVN

8. října, 19:00 hod.
OKRES JINDŘICHŮV HRADEC V ROCE 1968
Přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.D.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

10. října, 17:00 hod.
DOKONALÝ DIPLOMAT
Prokop Vojtěch Černín - přednáška
Státní hrad a zámek, Malý divadelní sál

11. října, 16:30 hod.
BRITÁNIE PŘED BREXITEM A PO NĚM
Přednáška Mgr. Tomáše Jajtnera, Ph.D. et Th. D.
Městská knihovna

11. října, 19:00 hod.
Evžen Boček „POSLEDNÍ ARISTOKRATKA“
Divadlo Na Jezerce
Divadelní předplatné skupiny A, KD Střelnice

13. října, 10:00 hod.
100 LET REPUBLIKY VE ZNÁMKOVÉ TVORBĚ
Vernisáž filatelistické výstavy

21. října, 16:00 hod.
„DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“
Divadlo Koráb. Divadelní pohádka v cyklu
„Děti s rodiči do divadla“, KD Střelnice

25. října, 16:30 hod.
PLUKOVNÍK JIŘÍ ŠVEC - JEHO OSUDY A ODKAZ
Přednáška Miloslava Svitáka, Městská knihovna

25. října, 19:00 hod.
„NA PLNÝ COOLE!“
Zábavný pořad Zdeňka Izera, KD Střelnice
26. října 
OSLAVY KONCE VELKÉ VÁLKY 
VYHLÁŠENÍ PRVNÍ REPUBLIKY
náměstí Míru, KD Střelnice

27. října, 19:30 hod.
MANDRAGE - Koncert, KC Jitka

29. října, 19:00 hod.
„MADAGASKAR“
Cestovatelská diashow Martina Loewa
KD Střelnice - kinosál

31. října 16:30 hod.
NEBOJTE SE! ANEB HALLOWEEN 
NA FAKULTĚ MANAGEMENTU
Zábavné odpoledne, Fakulta managementu

31. října, 16:30 hod.
ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE A JEJICH  
VÝZNAM PRO VZNIK ČS. STÁTU
Přednáška Petra Tolara, Městská knihovna

Probíhající výstavy:

JAROSLAVA PEŠICOVÁ/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 9. 12. 2018
SPISOVATELÉ PŘED OBJEKTIVEM 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2018
OBRAZY PRO RADOST 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2018
KRÁSY PODKARPATSKÉ RUSI 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 11. 2018
JAN SVOBODA - SVĚTLO/PROSTOR/ČAS 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 28. 10. 2018
MUZEJNÍ POKLADY V RUKÁCH RESTAURÁTO-
RŮ a ZACÍLENO NA BOŽSKOU EMU 
- Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 
- Výstavy potrvají do 7. 10. 2018
PRVNÍ REPUBLIKA 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018
SVĚT KOSTIČEK 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018

Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

13. října
PATCHWORK – POKROČILÍ, JOJO KABELKA
Dům gobelínů

13. – 14. října
11. ROČNÍK DNŮ OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ V 
DOMĚ GOBELÍNŮ
13. – 14. října
ZÁKLADY TKANÍ NA STAVU
Workshop, Dům gobelínů

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

14. října, 17:00 hod.
FLAUTI SONORI A KYTAROVÝ ORCHESTR
Koncert
Státní hrad a zámek, Malý divadelní sál

17. října, 15:30 hod.
NOVOHRADSKO  
- ZATÍM OPOMÍJENÁ KRÁSA
Přednáška Mgr. Ladislava Jandáčka pro Svaz tě-
lesně postižených v ČR
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

17. října, 17:00 hod.
DOKONALÝ DIPLOMAT
František Josef Černín - přednáška
Státní hrad a zámek, Malý divadelní sál

18. října, 16:00 hod. 
MALEBNÉ SKOTSKO
Přednáška Ing. L. Černocké pro Jindřichohradec-
ké sdružení sociálních aktivit
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

19. října 19:30 hod. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Flow Track
Gymnázium Vítězslava Nováka

19. října, 20:00 hod.
THE BACKWARDS - BEATLES REVIVAL
Koncert, KC Jitka

20. října, 19:00 hod.
PĚVECKÝ SBOR SMETANA
Host Pevecký sbor Canticorum Iubilo Praha
kaple sv. M. Magdaleny

20. října, 18:00 hod.
ZAHRADA SRDCE
Koncert: 
Danubius Octet Singers a Božidara Turzonovová
kostel sv. Jana Křtitele

20. – 21. října
TKANÍ TAPISERIÍ 
Dům gobelínů

POZVÁNKY NA LISTOPAD
Městské akce: Ostatní akce:
•    6. 11.  RICCIO QUARTET – KONCERT KPH
• 10. 11.  NAROZENINOVÝ JAZZOVÝ VEČER  
  – OLD STEAMBOAT JAZZ BAND – KD STŘELNICE 
• 15. 11.  „BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CREVE COEUR“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 14. 11.  SENIOR KLUB
• 18. 11.  „MAKOVÁ PANENKA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 27. 11.  „ŠTEFAN MARGITA & MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO„  
  – KONCERT KD STŘELNICE

•    2. 11.  ARAKAIN – KONCERT KC JITKA
•    9. 11.  CHINASKI – KONCERT KC JITKA
• 11. 11.  SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ – CENTRUM MĚSTA
• 16. 11.  ALKEHOL A WALDA GANG – KONCERT KC JITKA
• 17. 11.  9 LET OD MODERNIZACE PLAVECKÉHO BAZÉNU
• 22. 11.  VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY  
  – VÁNOČNÍ KONCERT KC JITKA
• 28. – 30. 11.  BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ – KONFERENCE  
  – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA


