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V Jindřichově Hradci se nachází městská elek-
trárna, která byla založena roku 1912. Roční 
výroba proudu byla tehdy 400.000 kW a dél-
ka městské sítě 21 km. Na tuto síť bylo připoje-
no 6 000 žárovek a 120 motorů. Elektrárnu po-
háněly dva dieselové motory o 300 HP a vodní 
turbína 50 HP. V roce 1925 byla postavena řa-
dící stanice pro Jihočeské elektrárny a  trans-
formační stanice. Městská elektrárna se na-
chází na Pražské ulici. 

Sabina Langerová

 � ELEKTRÁRNA

Také letos se bude konat festival betlémů Jind- 
řichohradecké JINoHRÁtky. Zahájen bude 
v Muzeu Jindřichohradecka v pátek 29. listo-
padu a bude trvat do neděle 1. prosince.
Pátek bude věnován tvůrčím dílnám pro 
školní třídy. „Při školních dílnách budou mo-
ci děti vytvářet drobné dárky a  předměty z  pře-
kližky a dřeva pod vedením Radima Pánka a Ja-
na Medka, kteří již tradičně na všech předchozích 
ročnících JINoHRÁtek zajišťovali dílničky pro děti. 
Na dílny je třeba se předem přihlásit na e-mailu: 
skorepovaeva@mjh.cz“, řekla muzejní pedagož-
ka Eva Skořepová. 
Ti, kteří se nedostanou na dílničky se svými tří-
dami, si mohou vyrobit různé vánoční a  jiné 
předměty na  dílnách pro veřejnost v  sobo-
tu 30. listopadu. V  tento hlavní den JINoHRÁ-
tek zahájí festival „Spouštění kozy z  věže“ 
v  9.00 hodin a  od  té samé doby bude pros- 
tor muzea od 9.00 hodin zaplněn také řadou 
řezbářů, kteří budou vystavovat svá díla a před 
očima přihlížejících vyřezávat další dřevěné figu-

 � Festival betlémů opět zahájí letošní advent v Jindřichově Hradci 
rky. Nebude chybět ani malý adventní trh s vý-
robky klientů různých chráněných dílen a jiných. 
Na náměstí Míru bude celý den jindřichohra-

decký řezbář Roman Galek dotvářet další so-
chu krále do Jindřichohradeckého betlému, který 
bude již podruhé vystaven pod vánočním stro-

HISTORIE PRŮMYSLU 
v Jindřichově Hradci

mem. Ve 14.00 hodin se odehraje v kostele sv. 
Jana Křtitele vernisáž vánoční výstavy s  ná-
zvem Betlémy a dřevořezby Vladimíra Moráv-
ka. Program v muzeu skončí v 16.00 hodin, poté 
od 16.30 hodin začne na Masarykově náměstí 
vánoční vystoupení dětí z dětského pěvecké-
ho sboru Novadomus pod vedením Ivany Písa-
řové, které uvede slavnostní odhalení další sochy 
z cyklu andělská zjevení. Umělecký počin letoš-
ních JINoHRÁtek popisuje kurátor kunsthistorik 
MgA.  Jakub Valášek: „Třímetrový světelný objekt 
Báry Klaška Krninské bude představovat Betlém-
skou hvězdu a bude instalován v parku u Masary-
kova náměstí až do Tří králů.“ 
Poslední den JINoHRÁtek, neděle 1. prosince, 
bude určen pro návštěvníky, kteří si budou mo-
ci zdarma prohlédnout výstavu z  cyklu Vá-
noce u sv. Jána - Betlémy a dřevořezby Vla-
dimíra Morávka v posvátném prostoru kostela 
sv. Jana Křtitele.

Pavla Míchalová
Foto: Marie Hazuková
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Vážení spoluobčané,

zlatavé listí poletující vzduchem, řízný vánek i  ran-
ní námraza na sklech aut dávají tušit, že rok se chýlí 
do  své závěrečné fáze. Turistickou sezónu jsme sym-
bolicky uzavřeli na  počátku října akcí Přes kopec 
na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. I přes dosti 
nepříznivé počasí se dostavilo více jak 250 aktivních 
účastníků. Jinou každoroční podzimní příležitost k set- 
kání nabídl 28. říjen. Státní svátek, při kterém si připo-
mínáme Den vzniku samostatného Československa. 
Další významný státní svátek, Den boje za  svobodu 
a demokracii, nás čeká 17. listopadu. Letos tomu bu-
de 30 let, kdy došlo nejen v tehdejším Československu 
k revolučním změnám, jež poznamenaly naše životy.

Důsledky vzniku samostatného Československa v roce 
1918 si dnes mnozí z nás neuvědomují tak citelně ja-
ko důsledky 17. listopadu 1989. Je to přirozené, čím ví-
ce do minulosti hledíme, tím více máme pocit, že se nás 
netýká. Naopak. Dnešní uspěchaná doba neumožňuje 
mnohým z nás pozastavit se, pátrat v minulosti, srov-
návat jednotlivá údobí naší historie, ať již jde o dějiny 
starší, či ty poměrně nedávné. Po celý listopad se bu-
dou konat v České republice v rámci Festivalu svobody 
nejrůznější akce: výstavy fotografií, koncerty, debaty 
s tehdejšími aktéry. V Jindřichově Hradci je zastřešu-
je spolek Rozmanitě z. s., který připravil všechny vý-
še jmenované typy akcí. Navštivte je, ptejte se hostů, 
diskutujte, porovnejte své zkušenosti nebo třeba pouze 
fotografie Jindřichova Hradce z roku 1989 s dnešním 
stavem města. 

Vážení čtenáři Jindřichohradeckého 
zpravodaje, přeji nám, obyvatelům 
České republiky, abychom pro dal-
ší období našli dostatek společných 
a sjednocujících témat, tak jako tomu 
bylo třeba právě v roce 1989.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  úterý 1. října se sešli klienti Domova seni-
orů v  Otíně, aby společně zhodnotili a  uza-
vřeli letní činnosti a zároveň zahájili 3. ročník 
Školy 3. věku. Setkání podpořil svou přítom-
ností starosta města Stanislav Mrvka. Během 
letních měsíců se klienti domova účastnili 
akce Senior léto 2019. Pohlednice, které za-
slali z  prázdninových cest příbuzní klientů 
i  personál, byly podrobeny zeměpisnému 
rozboru.  Při něm senioři identifikovali mís-
ta vyobrazená na  pohlednici. Další význač-
nou akci představovala soutěž Pohár Julia 
Ceasara. Senioři byli rozděleni do  tří skupin, 
přičemž soutěžili v pohybových i vědomost-
ních disciplínách, v  jejichž rámci plnili růz-
né, humornou formou vystavěné úkoly. 
Vítězové soutěže byli vyhlášeni v  rámci ce-
lých družstev, avšak každý účastník obdr-
žel diplom, medaili a  drobný dárek. Dip- 
lomy i medaile předával starosta Jindřichova 
Hradce Stanislav Mrvka. Následně došlo k ofi-
ciálnímu zahájení 3. ročníku Školy 3. věku. 

 � Škola 3. věku a další aktivity v Domově seniorů v Otíně

Vít Masař – člen Karate Jindřichův Hradec Oki-
nawa Goju Ryu Dojo z. s., šestnáctiletý student 
obchodní akademie, absolvent V. základní školy 
v Jindřichově Hradci, se stal mistrem světa v ka-
rate. Čtyřnásobný medailista mistrovství světa se 
v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur umístil 
na 1. místě v kategorii kata junioři - družstva. Ved- 
le toho získal na téže soutěži 2. místo v kategorii 
kata juniorů 16–17 let, 3. místo kata mužů druž-
stva a 3. místo kata mix družstva. Za výjimečné 
úspěchy a skvělou reprezentaci poděkoval mla-
dému sportovci při slavnostním přijetí v obřadní 
síni Jana Kotěry starosta města Stanislav Mrvka. 
Vít Masař se poté zapsal do pamětní knihy měs-
ta. Slavnostního aktu se vedle Vítkových rodičů 
zúčastnili také místostarosta Radim Staněk, uvol-
něný radní Bohumil Komínek a zástupci Odboru 
školství a Odboru kanceláře starosty. Vít Masař se 

 � Starosta města přijal úspěšného karatistu Víta Masaře
karate věnuje již desátým rokem. V současné do-
bě trénuje zhruba šestkrát do týdne dvě hodiny 
denně. Během prázdnin absolvoval tréninkové 
soustředění spolu se světovými špičkami karate 
z  celého světa v  Japonsku. Trénink vedl trojná-
sobný japonský mistr světa Sakumuto. 

Podzimní akci Přes kopec na Hradec aneb Jind-
řichohradecký pedál připravilo tentokrát město 
Jindřichův Hradec ve spolupráci s Cyklo klubem 
Znojmo, z.s., který se postaral o  doprovodný 
program. Podzimní Pedál se uskutečnil v sobotu 
5. října, start i cíl se nacházel na Masarykově ná-
městí. Celkem se jej letos zúčastnilo na 250 cyk-
listů a chodců. Pro cyklisty byly připraveny dva 
okruhy o délce 30 km a 15 km, třetí okruh o délce 
2,5 km absolvovali pěší účastníci. V rámci dopro-
vodného programu si mohli návštěvníci užít šla-
pací káry, trojkolky, koloběžky či cyklistické ku-
riozity v  podobě maličkého kola nebo bicyklu 
s otočným předním i zadním kolem. Zajímavost 
představovalo malovací kolo, kdy jezdec ve sta-
tickém bicyklu roztáčel pomocí šlapek ovál, 
na který se nalévaly barvy. Nechyběl fotokoutek 

 � Tradiční cyklistický výšlap ukončil letošní turistickou sezónu
a malování na obličej. Hlavní cena velké tombo-
ly, jízdní kolo, putovala letos do Políkna. V podá-
ní kapely Tři mušketýři zazněla živá hudba. Slo-
va a  reprodukované muziky se ujal moderátor 
Michal Arnošt. Akci Přes kopec na Hradec aneb 

Jindřichohradecký pedál pořádalo město Jindři-
chův Hradec také v součinnosti se Sborem dob-
rovolných hasičů Jindřichův Hradec, kterému 
za odvedenou práci patří velký dík. 

Petr Kolář
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lety došlo k nastartování nové epochy původ-
ně jen sportovního zařízení, nemůže uniknout 
ani veřejnosti. Ta dostane možnost využívat 
od 15.00 do 21.00 hodin zvýhodněné vstup-
né do bazénů a od 15.00 do 17.30 hodin se 
děti zapojí do her a soutěží ve vnitřních pro-
storách bazénu. 
Miminka ve vodě
Vaničkové plavání je hitem v  nabídce Pla-
vecké školy J. Hradec. V průběhu roku si svůj 
první kontakt s vodou pod odborným vede-
ním certifikovaných lektorek mohou vyzkou-
šet děti ve věku od 3 do 6 měsíců. Památkou 
na  plaveckou premiéru jsou fotky šťastných 
miminek, z nichž ta nejzdatnější dokážou roz-
dávat úsměvy i pod vodou. V regionu je jind- 
řichohradecký bazén jediným, který tuto ak-
tivitu nabízí. Informace získáte na  recepci 

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Bazén připomene kulaté jubileum dětem i dospělým
Instalace dětské skluzavky udělala v říjnu po-
myslnou tečku za  investicí města Jindřichův 
Hradec do  výměny dlažby v  oddělení dět-
ských bazénů. Pevně zabudovaná nová vodní 
atrakce si záhy získala srdce všech nejmladších 
návštěvníků a stejně jako protiskluzová dlaž-
ba u  dětských bazénů je aktuálně nejčastěj-
ším cílem pochvalných komentářů. Vedení ba-
zénů věří v zachování investiční přízně města 
i v příštím roce, neboť v plánu je ještě výměna 
dlažby ve velkém relaxačním bazénu.
Hry a soutěže pro děti
V  pátek 15. listopadu odpoledne si bazén 
symbolicky připomene 10 let od moderniza-
ce a přístavby. Kulaté jubileum bude vzpome-
nuto při vyhlášení výtvarné soutěže pro dě-
ti s bazénovou tematikou. Fakt, že před deseti 

na tel. č.: 384 321 236. Na Vaničkové plavání 
navazují oblíbené kurzy pro kojence a batola-
ta (snímek), které jsou v podzimním termínu 
beznadějně obsazeny. 
Novinka – ranní plavání
Státní svátek 17. listopadu připadá na neděli 
a bazén bude v tento den otevřen jako tradič-
ně od 10.00 do 20.00 hodin. Již od září pla-
tí, že vedle večerního plavání pro veřejnost 
(www.bazen.jh.cz) je vyhrazen ještě úter-
ní ranní blok od 8.00 do 9.00 hodin. Právě 
v úterý ráno navíc plavecká škola nabízí mož-
nost předem sjednaných individuálních kon-
zultací a  výukových hodin pro jednotlivce 
nebo malé skupinky. Více informací o novin-
ce v kanceláři Plavecké školy J. Hradec, tel. č.: 
724 133 223. 

Marcela Kůrková 

Plavecký bazén

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – ko-
vy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využi-
telných surovin však obsahují elektrozařízení ta-
ké různé škodlivé látky, které se díky ekologické 
recyklaci nedostanou do životního prostředí. 
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit 
přírodu v našem městě i jeho okolí a nevyha-
zujte elektrozařízení do směsného odpadu.
V Jindřichově Hradci můžete vysloužilá elektro-
zařízení odevzdat ve sběrném dvoře U Cihelny. 
Světelné zdroje pak můžete zanést také do ma-
lé sběrné nádoby v obchodech s elektrem.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elek-
trozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který v České republice fun-
guje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 
a  plně hradí přepravu sběrných kontejnerů 
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetříme finanční prostředky, které by-
chom jinak museli zaplatit za recyklaci nebez-
pečných odpadů. 

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samo- 
zřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. 
Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mě-
lo být i  u  elektrozařízení, i  když toto tvrzení 
neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi 
nebo ledničku bychom se asi do popelnice vy-
hodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebi-
čů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího 
sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běž-
ných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žá-
rovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice 
před domem vejdou bez nejmenších problé-
mů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné 
místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak 
proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčer-
pávají, řada z nich se nachází na nepřístupných 
místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, 
ale především finančně velmi náročná. Nezbý-
vá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklo-
vat suroviny ze starých elektrospotřebičů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními 
světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními do-
čtete na: www.ekolamp.cz.

Otevírací doba SBĚRNÉHO DVORA U CIHELNY:

Den 1. 4. - 30. 11. 1. 12. - 31. 3.

Pondělí 10.00 - 18.00 hodin zavřeno 

Úterý 10.00 - 18.00 hodin 10.00 - 16.00 hodin 

Středa 10.00 - 18.00 hodin 10.00 - 16.00 hodin

Čtvrtek 10.00 - 18.00 hodin 10.00 - 16.00 hodin

Pátek 10.00 - 18.00 hodin 10.00 - 16.00 hodin

Sobota   8.00 - 16.00 hodin   8.00 - 16.00 hodin

Neděle   8.00 - 12.00 hodin   8.00 - 12.00 hodin

Státní
svátky zavřeno zavřeno 

Blanka Slavíková

Recyklace má smysl

4  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



stavba RD“ vyhrál Jan Pokorný s  úpravou pro-
stranství domku „Na  Karlově“ a  ve  III. katego-
rii „bytové a  panelové domy“ vyhrál Jaroslav 
Sviták s  květinovou výzdobou balkónu čp. 

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ve čtvrtek 17. října byly v refektáři Muzea foto-
grafie a  MOM vyhlášeny výsledky II. ročníku 
soutěže Hradec kvete - díky Vám! Do  soutěže 
se přihlásilo 29 soutěžících nejen z Jindřichova 
Hradce, ale i z místních částí. O vítězích jednot-
livých kategorií rozhodovala veřejnost hlasová-
ním na  webu města a  následně komise život-
ního prostředí, které byly předloženy 3 nejlépe 
hodnocené fotografie z internetového hlasová-
ní. Komise rozhodla o absolutních vítězích kaž-
dé kategorie a vybrala osobnost, která se výz- 
namnou měrou podílí na  zlepšení životní-
ho prostředí ve  městě. V  I. kategorii „výzdo-
ba provozoven a  sídel firem“ vyhrál  Jaroslav 
Žluč s  květinovou výzdobou před prodejnou 
Labužník v  Klášterské ulici. V  II. kategorii „zá-

17 na sídlišti Hvězdárna. Z rukou starosty měs-
ta Stanislava Mrvky převzali vítězové jako podě-
kování finanční hotovost ve výši 5 000 Kč. Ostat-
ní finalisté obdrželi dárkové poukazy na nákup 
k partnerům akce, kterými jsou Zahradní cent- 
rum a Rodinné zahradnictví Mottlovi. Speciální 
cena IV. kategorie putovala do rukou studentky 
jindřichohradeckého Gymnázia V. Nováka Zu-
zany Činkové, která za  podpory svých rodičů 
provozuje plogging nejen ve  městě, ale i  jeho 
širokém okolí. O tom, co plogging je, se může-
te dočíst v příspěvku oceněné Zuzany Činkové. 
Všem účastníkům soutěže děkujeme a vítězům 
gratulujeme!

Ivana Nováková
Foto: Josef Böhm

Vyhlásili jsme výsledky soutěže Hradec kvete - díky Vám!

čištění. O  letošních jarních prázdninách jsem 
navrhla svým kamarádkám, že bychom moh-
ly vyrazit do parku pod gympl a sebrat vše, co 
do  přírody nepatří. Holky sdílely moje nadše-
ní pro dobrou věc, a  tak jsme vyrazily. Ani ne 
za hodinu se nám podařilo nasbírat 3 pytle od-
padků. A to ještě nebylo v našich silách posbírat 
vše. Skvělé, řekla jsem si a rozhodně jsem měla 
v plánu v tom pokračovat. Později jsem zjistila, 
že lze spojit běh a procházky v přírodě s něčím 
užitečným. Zajímala jsem se více o aktivitu plog- 
ging, která byla založena ve  Švédsku již v  roce 
2016, a právě ta spojuje pohyb, který je prospěš-
ný pro naše tělo i mysl, s dobrou věcí a péčí o na-
ši planetu. Do této činnosti jsem zapojila i celou 

Mé jméno je Zuzana Činková, je mi 14 let a jsem 
studentka Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindři-
chově Hradci. V poslední době jsem si začala ví-
ce všímat prostředí kolem sebe. Dost často se 
pohybuji v přírodě a není mi lhostejné její zne-

rodinu a spolu s mamkou založila skupinu na Fa-
cebooku – Plogging JH, kde se k nám již přidalo 
několik desítek členů a část z nich také aktivně. 
Přestože odpad doma třídíme snad od mého na-
rození, všimla jsem si, že zbytečně produkujeme 
mnoho plastů. Snažíme se tedy výrobkům v plas-
tových obalech vyhýbat již při nákupu, na zeleni-
nu a ovoce jsme pořídili textilní sáčky, které mů-
žeme opakovaně použít. Mým velkým cílem je 
zbavit se též zbytečných obalů v kosmetice. Začí-
nám si doma vyrábět vlastní bezobalové produk-
ty na čištění jak své pleti, tak i domácnosti. Cítím 
v sobě touhu být vzorem pro ostatní nejen mla-
dé lidi a motivovat je k zájmu o naši planetu.

Zuzana Činková

ce, které byly na konci srpna dokončeny. Cílem 
restaurátorského zásahu byla rehabilitace pa-
mátky spočívající v konsolidaci kamenného ma-
teriálu, eliminaci nepříznivých vlivů, odstranění 
síranových krust a zamezení působení srážkové 
vody na  kamenný materiál, rekonstrukce chy-
bějících tvarů v omezené míře. Samotný postup 
prací sledoval komplexní zabezpečení a ošetření 
památky, počínaje lokální prekonsolidací, biosa-
nací, čištěním, opětovným zpevněním kamenné 
hmoty vykazující zvýšenou korozi, doplněním 

 �ODBOR ROZVOJE

Boží muka se sousoším Nejsvětější Trojice po-
chází z roku 1714 a nachází se mezi dvěma lipa-
mi na  okraji parkoviště v  ulici Jáchymova pro-
ti Slavíkově lesíku na sídlišti Vajgar v Jindřichově 
Hradci. Na  hranolovém podstavci zakončeném 
třístupňovou profilovanou hlavicí je sloup, který 
zakončuje korintská hlavice, na které je umístě-
no sousoší Nejsvětější Trojice zdobené pozlace-
nou svatozáří. Na čelní i zadní straně hranolové-
ho podstavce jsou vytesány datace. Od  dubna 
probíhaly na božích mukách restaurátorské prá-

chybějících částí minerálním tmelem probarve-
ným ve  hmotě, strukturou a  barevností odpo-
vídající okolní originální hmotě s  lokální barev-
nou retuší, až po provedení hydrofobní ochrany. 
Vzhledem k dochování pozlacených prvků sva-
tozáře, které mají již svou hodnotnou patinu, ne-
bylo prováděno jejich přezlacení. Tento projekt 
byl spolufinancován částkou 50 000 Kč z progra-
mu Jihočeského kraje - Kulturní dědictví, opatře-
ní II, Obnova drobné sakrální architektury.

Vladimír Krampera

Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice na sídlišti Vajgar

zároveň i k výměně sloupů za nové, a to z důvodu 
dodržení a splnění veškerých normových hodnot 
osvětlení. Navržená koncepce osvětlení je v sou-
ladu se všemi požadavky zákonů a norem ČSN EN 
pro osvětlení komunikací. Svítidla jsou navržena 
tak, aby byly primárně osvětlovány komunikace 
a přilehlé chodníky a zároveň nedocházelo k ru-
šivému oslňování a přesvětlování okolní zástavby. 
Svítidla mají možnost regulace světelného toku, 
tzn. snížení světelného toku v nočních hodinách. 
Toto tzv. stmívání bude v rámci nové osvětlova-

V současné době je na sídlišti Vajgar dokončová-
na obnova veřejného osvětlení v celé této lokalitě. 
Jedná se o nahrazení stávajících svítidel se sodí-
kovými výbojkami, která jsou ve většině případů 
na sklonku své životnosti, za nová svítidla se zdro-
jem LED, která jsou navržena tak, aby světelný tok 
byl směřován tam, kde je potřebné osvětlení a zá-
roveň tím nevznikalo žádné rušivé oslnění. Cel-
kem bude vyměněno přibližně 280 svítidel, která 
budou ve většině případů instalována na stávající 
sloupy a výložníky, v některých případech dojde 

cí soustavy využito v následujícím režimu: sníže-
ní světelného toku v čase od 23.00 do 4.00 ho- 
din na 50 % a v následující a předcházející hodi-
ně na  75 %. Tato akce je realizována s  dotací 
ze státního rozpočtu v rámci Státního progra-
mu na podporu úspor energie na období 2017-
2021 Program EFEKT 2019. Celá koncepce ob-
novy veřejného osvětlení v dané lokalitě vychází 
ze zpracovaného energetického posudku, který 
byl v rámci žádosti o dotaci zpracován.

Vladimír Krampera

Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar
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V měsíci listopadu uctíme my, žijící, památku na-
šich blízkých zesnulých. Na  místa posledního 
odpočinku nemíří jen čestní lidé, ale i zloději. 
Policisté z Územního odboru Jindřichův Hra-
dec každým rokem v  období Dušiček zazna-
menávají nejen několik krádeží věcí z  hrobů 
nebo odložených věcí při úpravě hrobů, ale 
i z aut zaparkovaných na přilehlých parkoviš-
tích u hřbitovů, kde policisté provádějí pravi-

 � Řidiči, pozor! Svátek k uctění Památky zesnulých se blíží!
delné kontroly. Z hrobů mizí nejčastěji svíčky, 
věnce i umělé květiny, sošky a další výzdoba, 
vše, co lze snadno a rychle zpeněžit. Mnoho li-
dí neumí policistům vůbec popsat, co jim bylo 
z hrobu odcizeno. Lidem proto doporučujeme, 
aby si své hroby vyfotografovali, neboť v pří-
padě krádeže nebo poškození hrobu bude pro 
policii mnohem jednodušší zadokumentovat 
původní stav hrobu. Někteří zloději se zamě-

řují i na auta odstavená na parkovištích v okolí 
hřbitovů a vykrádají je. Policisté proto opět při-
pomínají řidičům, aby si nenechávali v zapar-
kovaných vozidlech na  parkovištích viditelně 
odložené věci a při odchodu od vozidla zkont-
rolovali uzavření oken, včetně střešního, uzav- 
ření zavazadlového prostoru a  samozřejmě 
všech dveří vozidla. 

Hana Millerová

30. září 
Nemilou informaci si vyslechl řidič Renaul-
tu Twingo (23 let) z Nežárecké ulice čp. 122/IV, 
známé jako Šindelna, který brázdil jindřicho-
hradecké centrum bez toho, aby kdy viděl pra-
vidla silničního provozu, natož aby vlastnil řidič-
ský průkaz. Jeho vůz, kterému nesvítilo přední 
světlo a  kterému vypršela platnost technické 
kontroly v prosinci roku 2018, byl zastaven hlíd-

 � Výpis z událostí

kou kolegů ve Vídeňské ulici, kde mu také byla 
další jízda zakázána. Odtud tak putoval zapále-
ný šofér pěkně pěšky s poučením hned o dvou 
přestupcích proti dopravě, které bude řešit pří-
slušný správní orgán. Ulehčením mu tak mohlo 
býti pouze garde dvou dam, které ho při noční 
vyjížďce doprovázely. 
3. října
Tentokráte začnu od konce. Přestupek proti ob-
čanskému soužití, přestupek proti majetku a pře-
stupek proti veřejnému pořádku. Noc strávil 
v policejní cele poté, co v Jarošovské ulici převrá-
til a vysypal dva odpadkové koše, předtím popli-
val a hrubě slovně napadl v Panské ulici zásobují-
cího řidiče, a ještě předtím vypil láhev rumu. Tak 
opět skončil bájný Fénix (19 let), který pár minut 

po devatenácté hodině vyrazil do jindřichohra-
deckých ulic. A  aby byla informace kompletní, 
náš stálý klient z Blažejova nadýchal 2,12 ‰.
7. října
Další mrtvý pes po  útoku argentinské dogy 
v Horním Žďáru a pokousaná mladá žena, kte-
rá svého pejska do posledních chvil bránila, než 
jí byl z náruče vyrván a před jejími zraky nemi-
losrdně připraven o  život. Tak začalo pondělní 
odpoledne pro majitelku (31 let) malého Ši-tzu 
několik metrů od jejího domu. Věřme, že nepo- 
učitelný páreček, majitelka dogy (32 let) a  její 
o dva roky starší partner z Horního Žďáru, brzy 
vyslechnou takové rozhřešení, že příští výpad je-
jich bílého miláčka již nebude možný.

Petr Čermák

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE

Jelikož je myslivecká sezóna na samém za-
čátku, začali policisté z  Územního  odbo-
ru Jindřichův Hradec, z Oddělení služby pro 
zbraně a  bezpečnostní materiál, kontrolo-
vat myslivce před započetím honu.  Tento 
rok prozatím zkontrolovali 9 honů.
Muži zákona kontrolují,  zda myslivci ne-
požili alkohol,  zda  mají v  pořádku potřeb-
né  doklady jako zbrojní průkaz, průkaz 
zbraně, lovecký  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 sa-

mozřejmě není vůbec žádoucí, aby si někdo 
z  účastníků honu  oblékl  maskáčový oděv, 
jelikož poté může splynout s přírodou a být 

Prevence:

 � Kontroly honů začínají

snadným terčem. Na kontrolu honů se spe-
cializují  policisté z  Oddělení služby pro 
zbraně a bezpečnostní materiál, kteří zkon-
trolovali v roce 2018 celkem 21 honů. Kont-
roly proběhly zcela bez závad.
Je zakázáno střílet zvěř z  poloautomatic-
kých nebo automatických zbraní se zásob-
níkem schopným pojmout více než dva 
náboje! V  průběhu honu je velmi důležitá 
správná manipulace se zbraní, střílet je vždy 
nutné z leče ven, nikoli dovnitř. Po ukonče-
ní honu je potřeba dodržet správné ulože-
ní zbraně. V dnešní době by měl mít každý 
myslivec  doma  zbraň vhodně zabezpeče-
nou, nejlépe v trezoru. 
Příkazem na  místě mohou policisté pře-
stupci uložit pokutu až do  výše 5  000 Kč. 
Ve správním řízení je pak pokuta mnohem 
vyšší.

mínkování jeho jednotlivých aktivit. Mezi hlav-
ní novinky navrhovaného plánu patří snaha 
o  zřízení kontaktního centra pro osoby ohro-
žené závislostí, noclehárny pro ženy, senior taxi 
a rozšíření kapacit celé řady dalších služeb.
Účastníci mohou také diskutovat o hlavních pro-
blémech v sociální oblasti s představiteli měs-
ta a  poskytovatelů sociálních služeb na  Jind- 
řichohradecku, kteří přispívají svou činností 
ke zlepšení života občanů. Obzvlášť těch, kte-
ří se ocitnou v nelehké životní situaci, nemoc-
ných nebo osob se zdravotním postižením.
Projekt zajišťuje Centrum pro komunitní práci 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Cent-
rem pro komunitní práci jižní Čechy si vás do-
voluje pozvat na  druhé veřejné projednání 
v rámci projektu Pokračování komunitního 
plánování sociálních služeb v  obci s  rozší-
řenou působností Jindřichův Hradec, které 
se koná dne 18. listopadu 2019 od 16.30 ho-
din v  Muzeu fotografie a  moderních obra-
zových médií, o.p.s. v ulici Kostelní 20/I, Jindři-
chův Hradec (místnost v 1. nadzemním podlaží).
Cílem je informovat širokou veřejnost o  návr-
hu Komunitního plánu sociálních služeb ORP 
Jindřichův Hradec 2020-2022 a umožnit připo-

jižní Čechy ve spolupráci s Odborem sociálních 
věcí při Městském úřadě Jindřichův Hradec a je 
financován z  prostředků Evropského sociální-
ho fondu prostřednictvím Operačního progra-
mu Zaměstnanost.

Kontakt: Mgr. Monika Emrová, tel. č.: 384 351 312, 
e-mail: emrova@jh.cz

Zdeňka Šindelářová

Jak vypadá návrh rozvoje sociálních služeb na Jindřichohradecku v příštích letech?
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 12. 9. 2019 do 10. 10. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Zdeňka DLOUHÁ Kardašova Řečice 28. 5. 1929 12. 9. 2019
Ludvík MĚCHURA Jindřichův Hradec 3. 2. 1943 13. 9. 2019
Petr URBÁNEK Jindřichův Hradec 24. 4. 1939 14. 9. 2019
Věra HLAVÁČOVÁ Jindřichův Hradec 26. 10. 1968 18. 9. 2019
Jitka HEJRALOVÁ Jindřichův Hradec 8. 3. 1935 20. 9. 2019
Ctibor KONEČNÝ Jindřichův Hradec 2. 2. 1940 22. 9. 2019
Pavel WALTER Ratiboř 26. 11. 1948 24. 9. 2019
Marie SPATZIEREROVÁ Velký Ratmírov 18. 8. 1920 26. 9. 2019
Jiřina MEDKOVÁ Kardašova Řečice 22. 4. 1933 26. 9. 2019
Jarmila FÜLLSACKOVÁ Strmilov 4. 6. 1943 27. 9. 2019
Ing. Jiří NĚMEC Jindřichův Hradec 10. 10. 1940 29. 9. 2019

Josef HOUSKA Nová Bystřice 5. 6. 1944 29. 9. 2019
Josef CANDRA Jindřichův Hradec 31. 8. 1931 1. 10. 2019
Milan RŮŽIČKA Člunek 28. 10. 1968 1. 10. 2019
Otakar DVOŘÁK Jindřichův Hradec 23. 10. 1941 1. 10. 2019
Miluše POUSTEVNÍKOVÁ Lomnice nad Lužnicí 16. 3. 1943 2. 10. 2019
Jana TUČKOVÁ Strmilov 6. 5. 1935 3. 10. 2019
Jiřina DOČKALOVÁ Jindřichův Hradec 14. 1. 1933 5. 10. 2019
Zděnka TŮMOVÁ Jindřichův Hradec 17. 6. 1948 8. 10. 2019
Lenka OSLIZLOVÁ Dolní Pěna 23. 2. 1968 8. 10. 2019
Miroslav VALENTA Jilem 18. 12. 1934 8. 10. 2019
Růžena MARKOVÁ Jindřichův Hradec 21. 4. 1930 10. 10. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V pátek 20. září se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo další vítání občánků. 
V 1. skupině byly přivítány tyto děti: Klípová Sofie, Kotková Elizabeth, Křížová Magdalena, Kvitská Dolores. 
Ve 2. skupině pak byly přivítány tyto děti: Pekárková Anna, Petrášová Evelína, Staněk Dominik, Šimeček Antonín, Völfel Matěj, Zapotoková Eliška, 
Zwicker Daniel, Krížek Denny Michael. 

 � Přivítali jsme nové občánky

Další vítání občánků se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo v pátek 4. října.
V 1. skupině byly přivítány tyto děti: Buzková Adéla, Frnka Patrik, Hanek Felix, Kabešová Agáta, Kačo Vojtěch, Kapek Jiří, Mikuška Petr Pavel.
Ve 2. skupině pak byly přivítány tyto děti: Průša Hynek, Rasocha Michael, Smolka Petr, Stradová Isabella, Svoboda Nikolas, Tůma Matyáš, Valášek 
David, Vostrý Jakub, Zabavík Patrik.

Petr Kolář 
Foto: Lucie Váchová
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se opět ve Veselí n. L. první schůze interesen-
tů stavby této dráhy. Zúčastnili se jí delegáti 
obecních výborů a  okresních správních komi-
sí měst a  zástupcové velkostatků v  oblasti té-
to trati. Předsedou schůze zvolen p.  řed. Karel 
Mert z J. Hradce, předseda tamního žel. výboru, 
zapisovatelem odb. učitel Frant. Zátka, jednatel 
výboru ve Stráži. 
Vyhláška
Žádám P.T. pány majitelé domů, aby chodník 
před svým domem dle usnesení městské rady 
dali vždy na  svůj náklad v  případě napadlého 
sněhu nebo utvořivšího se náledí řádně časně 
z rána nebo během dne, pakli by sníh napadl, 
očistiti, aby bezpečnost chodců úplně zajiště-
na byla. V J. Hradci 7. listopadu, starosta Chýna.

28. listopadu 1919
Správám škol v obcích okresu jindř. hradeckého
Jak zajisté jest všeobec. známo, minist. vyučo-
vání chtíc působiti na  mravní a  politickou vý-
chovu občanstva naší republiky, doporučuje 
zakládati ve  všech obcích sbory osvětové, jež 
úkol ten mají obstarávati. Při první schůzce 
usneseno podávati zprávy o  činnosti a  všeob. 
pokyny do  Ohlasu od  Nežárky. Předseda Okr. 
sboru osvětového archivář Fr. Teplý. 
Lidová škola v J. Hradci
Dne 11. prosince zahájí se v budově zdejší chla-
pecké školy lidovýchovný kurs, který dle naří-
zení ministerstva školství a národní osvěty má 
býti školou občanské výchovy pro nejširší vrst-
vy lidové. 
--------------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského kláštera ved-
le kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístup-
na každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 ho- 
din. Pozor! Na webových stránkách Muzea Jind- 
řichohradecka v  záložce Knihovna opět pří-
stupna Digitální knihovna Kramerius s celým 
titulem Ohlas od  Nežárky. Studovat může-
te na  adrese http://kramerius.mjh.cz/search/ 
#intro2.

Štěpánka Běhalová

7. listopadu 1919
V památný den dušiček
konána vojenská slavnost na  novém hřbito-
vě za  účasti pozvaných hodnostářů, zástupců 
všech úřadů, sborů a spolků. Po mši svaté, při 
níž posádková hudba za  osobního řízení ka-
pelníka p. Zemana přednesla Haydnovu Mši se 
Schubrtovou vložkou „Ave Maria“ oslovil shro-
mážděné dp. kaplan Gabriel. 
Na dušičky 1919
K proslovu, pronesenému dp. kaplanem F. Gab- 
rielem na  vojenském hřbitově u  příležitosti 
vzpomínky dušičkové, chtěl bych za  nás, kteří 
jsme neprožili světovou válku v polosnění, ale 
kteří jsme viděli naše bratry žíti, trpěti i  umí-
rat, říci ještě několik slov. My známe naše mrt-
vé bratry jenom jako mučedníky svobody, kte-
ří hynuli s výkřikem a žalobou k nebesům. Kdo 
z  Vás neviděl umírati a  nezná ani mluvu mrt-
vých, jdi na hřbitov, když tam lidé nejsou, klid 
tam nikdo neruší a  usedni za  šera mezi hroby 
a poslouchej dobře, co vánek v travinách na ro-
vech Ti zašumí. Buďte dobří, milujte se a v po-
ctivosti pracujte. To mluva jest i odkaz padlých. 
J. V. Dušek

Nestejné ceny
Majitel usedlosti v  Okr. Radouni p. Tomáš Ža-
hour koupil asi před 3 týdny v  J. Hradci jis-
tý předmět ve  více kusech a  zaplatil za  každý 
10 Kč; při svém pozdějším zájezdu do Kameni-
ce n. L. nabízeli mu týž předmět o 5,50 Kč lev-
něji. Je to možné?
Hledala rodinu
Koncem m. m. zatčena zde byla jednadvaceti-
letá Anna Růžičková, člen to známé cikánské 
rodiny a udala, že hledá svou rodinu. Policie na-

bídla se, že jí ztracené hledati pomůže a pone-
chala Annu zde, by si po štrapáci odpočinula. 
Z trhu
Rolník F. N. z Mal. Bednárce požadoval za husu 
ve váze 5 kilo 76 Kč. Městská policie případ ten 
zjistila a  drahý prodavač bude se zodpovídati 
nejen pro předražování, nýbrž i proto, že neměl 
vůz označený tabulkou.

14. listopadu 1919
Všem bratrům legionářům
Ruským, francouzským a  italským demobiliso-
vaným i  činným, pokud dlí v  J. Hradci a  oko-
lí. Dostavte se všichni v  neděli dne 16. t. m. 
do Jindř. Hradce za účelem založení organiza-
ce. Sraz o 1. hod. odpol. v restauraci p. E. Blaž-
ka, Jarošovská ul. čís. 49. Kdo nemůžeš přijíti, 
přihlas se dopisem a udej svoji adresu. Přihláš-
ky řiďte na br. Jana Krninského 131/III v J. Hrad-
ci. Na zdar!
Otázka stavby dráhy Čes. Budějovice-Lišov-Třeboň-Stráž-
-J. Hradec
Myšlenka železnič. spojení mezi městy Č. Budě-
jovice – Třeboň – J. Hradec již po celá desítile-
tí v obyvatelstvu tohoto kraje živena probouzí 
se opět k životu, neb dne 27. října 1919 konala 

Dušičkový listopad v roce 1919 patřil v Jindřichově Hradci, stejně jako v řadě dalších míst, vzpomínkám na zemře-
lé a uctění památky padlých v průběhu první světové války. Také Ohlas od Nežárky věnoval tématu několik zpráv. 
Po oslavách prvního výročí vzniku samostatné Československé republiky se stávala aktuální otázka vzdělávání je-
jích občanů, a to nejen školou povinných, ale též dospělých. Stát si kladl za cíl mravní a politickou výchovu obča-

nů a k tomu účelu byly zřizovány osvětové sbory, jejichž okresním předsedou se stal kněz a černínský archivář, pozdější autor sedmisvazkových Dějin 
města Jindřichův Hradec, František Teplý.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Listopadové přednášky, kterou pořádá Klub 
historie letectví Jindřichův Hradec, se ujme 
Jana Nevrklová z  Českých Budějovic, kte-
rá je, jak o sobě sama uvádí, „nadšenkyně pro 
historii letectví a  kosmonautiky“. Rozhodla se 
představit málo známou oblast, týkající se ta-
ké Čechů žijících ve Spojených státech ame-
rických a  jejich potomků. Jana Nevrklová se 
bude věnovat americkým cestám do vesmíru 
a odpovídat na otázky „Jaká byla cesta první 
posádky, která měla za úkol popsat Měsíc zblíz-
ka? Jaké nástrahy na ni čekaly a s jakými problé-
my se potkávala?“ 

 � Češi na Měsíci aneb nejen kosmonauti zkoumají Měsíc
Cesta na  Měsíc je velkým dobrodružstvím, 
za nímž ovšem stojí spousta odvážných a vel-
mi dobře připravených lidí. „Kdo tedy inten-
zivně pracuje v  pozadí kosmických výprav?“ 
Přednáška bude sledovat historickou cestu 
kosmonautiky, během níž na  každém kroku 
snadno narazíme na  československé kořeny 
mnoha aktérů. 
Těšíme se na setkání s vámi v pátek 22. listo-
padu od 18.00 hodin v konferenčním sále 
Muzea Jindřichohradecka. Vstup je volný. 

Vladislav Burian, Jana Nevrklová
Měsíc, o kterém se bude nejčastěji hovořit. 

Foto: archiv Jany Nevrklové

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci si v letošním školním roce 
připomíná 80 let od svého založení. Vedení školy 
plánuje mezi aktivitami, které taková výročí pro-
vází (koncerty, den otevřených dveří), také vy-
dání almanachu k tomuto významnému jubileu 
a vytvoření krátkého videa o historii školy. Ob-
racíme se proto v této souvislosti na  jindřicho-

 � Veřejnost se může podílet na vzniku almanachu jindřichohradecké ZUŠky
hradeckou veřejnost a prosíme všechny, kterým 
ZUŠ (dříve LŠU, a ještě dříve Hudební škola) ně-
jakým způsobem uvízla v paměti na fotografiích 
či jiných dokumentech, aby byli tak laskaví a pra-
meny nám poskytli. Budeme vděčni za jakékoli 
podněty, které mohou uplynulá léta podrobněji 
zmapovat a doplnit mozaiku vzpomínek o umě-
leckém vzdělávání v Jindřichově Hradci.

Více informací na: 
stranikova@zus-jindrichuvhradec.cz nebo na tel. 
č.: 733 272 642, popř. přímo na Základní umělec-
ké škole Vítězslava Nováka na adrese: Janderova 
165/II, Jindřichův Hradec 377 01.

Hana Stráníková

V  České republice žije 373 válečných veterá-
nů z  druhé světové války, 31 válečných vete-
ránů protikomunistického odboje, 14 653 no-
vodobých válečných veteránů a nespočet lidí, 
kteří v průběhu svého života aktivně bojovali 
za svobodu a demokracii. Většina jejich příbě-
hů zůstává ale zatím skryta. Paměť národa je 
veřejně dostupný archiv vzpomínek těchto pa-
mětníků. Obsahuje přes 9 500 tisíce svědectví, 
audio a video nahrávky či fotografie. Z Paměti 
národa vycházejí všechny další projekty orga-
nizace Post Bellum – rozhlasové a televizní po-
řady, knihy, výstavy, vzdělávací programy pro 
základní a střední školy.
11. listopadu 1918 byla podpisem příměří ukon-
čena první světová válka. Je to den věnovaný 
památce válečných veteránů – slaví se celosvě-

 � Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomnělo
tově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek.
Vlčí mák je symbolem veteránů už od konce 
první světové války. Máky v té době pokrýva-
ly hroby padlých na  západní frontě. Připnu-
tím jeho symbolického květu si lidé připomí-
nají hrdinství vojáků a jejich oběti.
Ve dnech 1. až 14. listopadu bude v kinech, 
muzeích, kavárnách, knihovnách, obchodech 
a  dalších místech po  celé republice probí-
hat veřejná sbírka. Na  vybraných místech 
je možné si vzít symbolický květ vlčího má-
ku a dát příspěvek do pokladničky. Doporu-
čená výše příspěvku je 30 Kč. V ulicích bu-
dou květy nabízet dobrovolníci. Lidé mohou 
přispět také on-line, a to přes web: 
www.denveteranu.cz.
V Jindřichově Hradci budou kasičky umístěny 

například v informačním středisku, v Langro-
vě domě, v  plaveckém bazénu, v  Kulturním 
domě Střelnice, v  Zahradním centru, v  bis-
trech Karot a Restro či v prodejně bylinek Zu-
zany Kořínkové.
Peníze ze sbírky budou použity na  natoče-
ní a  uchování příběhů těchto výjimečných 
lidí, abychom nezapomněli na  jejich stateč-
nost, obětavost a nasazení. Minimální nákla-
dy na natočení, zpracování a uložení vzpomí-
nek jednoho člověka na portál Paměť národa 
stojí 6 500 Kč (audio). V případě videonahráv-
ky je to 11 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou v rámci ve-
řejné sbírky podpořit tuto ušlechtilou myšlenku.

Zuzana Kubáňová
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Výstava fotografií zachycující historii jindři-
chohradeckých úzkokolejných drah se pre-
zentuje od 9. října ve foyer a přilehlých pro-
storách radnice v Neckargemündu.  
V rámci kulturních aktivit mezi partnerskými 
městy Jindřichův Hradec a  Neckargemünd 
byla zahájením výstavy „Jindřichohradec-
ká úzkokolejka“ završena reciproční výmě-
na fotografických výstav s železniční témati-
kou. Od dubna do konce července probíhala 
na  Staré radnici v  Jindřichově Hradci výsta-
va fotografií s  železničními motivy Neckar-
gemündu a okolí. Autorem fotografií byl bý-
valý železničář a  přednosta stanice v  našem 
partnerském městě.

 � Jindřichohradecká úzkokolejka vystavuje v Neckargemündu
Nyní se naopak představuje život na  jind-
řichohradecké úzkokolejce a  krajina kolem 
ní v  Německu. Výstava “Schmalspurbahn 
von Jindřichův Hradec“ je umístěna až do 
17. ledna 2020 ve veřejných prostorách rad-
nice. Fotografie, ale i  průvodní texty a  dal-
ší doplňující zajímavosti, se tak mohou těšit 
na velký počet návštěvníků nejen z řad želez-
ničních nadšenců.
Samotné vernisáže se vedle starosty Neckar-
gemündu, místostarosty, novinářů a  dalších 
hostů zúčastnilo také vedení Jindřichohra-
deckých místních drah v  čele s  jejím ředite-
lem Borisem Čajánkem. Město Jindřichův 
Hradec zastupoval uvolněný radní Bohumil 

Komínek v doprovodu vedení Odboru kance-
láře starosty. Příprava i instalace výstavy byly 
realizovány pracovníky JHMD. Město Jindři-
chův Hradec poskytlo kontakty a  zprostřed-
kovalo nezbytnou komunikaci. 
Je milou skutečností, že aktivity mezi Jindři-
chovým Hradcem a Neckargemündem probí-
hají i mimo linii obou městských samospráv. 
Vedle tradičních výměnných pobytů gymná-
zií a hudebních škol se tak jedná o další výz- 
namný příspěvek k  prohlubování vzájem-
ných vztahů mezi organizacemi působícími 
na území partnerských měst.

Petr Kolář
Foto: JHMD, město Jindřichův Hradec

V listopadu vás kromě stálých aktivit, jako je cvičení v křeslech, trénování paměti či tvoření, zveme v úterý 19. 11. ve 14.00 hodin do společenské 
místnosti Mesady v Růžové ulici na lékařskou přednášku MUDr. Jitky Čechové o vysokém krevním tlaku.

V úterý 26. listopadu od 9.00 do 11.00 hodin proběhne tamtéž poradenství pro osoby se sluchovým postižením.
Budeme se na vás těšit v našem malém kolektivu.

Eliška Macurová a Lenka Kalinová

 � Listopad s Mesadou

Přijďte se s  námi toulat Makedonií a  severním 
Řeckem. Na poznávací cestu za krásami pře-
devším těchto dvou zemí vás zve archeolog 
a  historik Muzea Jindřichohradecka Vladi-
slav Burian. V květnu letošního roku se zúčast-
nil poznávací studijní cesty po Balkánu, kde bě-
hem dvanácti dnů a více než šesti tisíc kilometrů 
navštívil spolu se studenty archeologie desítky 
zajímavých míst. Bohatá fotografická prezenta-
ce doprovodí cestu do měst Skopje a Prilep, neo- 
litického skanzenu Tumba Madzari, antického 
města Heraclea, Ohridu, Zátoky kostí či pravo-
slavného kláštera sv. Nauma (žáka Cyrila a Me-
toděje). Podíváme se na královskou hrobku Fili-
pa II. ve Vergině, do města Soluň a cestou přes 
Srbsko na  lokalitu Lepinski Vir, římský Trajánův 
most či známou říční soutěsku Železná vrata. 
Přednáška se uskuteční v úterý 12. listopa-
du od 18.00 hodin v konferenčním sále Mu-
zea Jindřichohradecka. Vstup je volný.

Text a foto: Vladislav Burian

 � Toulky Makedonií a Řeckem

Skopje (Makedonie), Archeologické muzeum.
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Svatomartinská a další mladá vína z letošní úro-
dy budeme mít tentokrát příležitost ochut-
nat již v neděli 10. a v pondělí 11. listopadu 
na  letošním Svatomartinském hodování. 
11. listopadu přesně v  11.11 hodin vínům 
požehná jindřichohradecký probošt. Chy-
bět samozřejmě nebudou ani speciality vybra-
ných gastronomických podniků z města a regi-
onu. Pořadatelé připravili pro oba dny kulturní 
program; v  neděli střídavě zahrají místní hu-
debníci a v pondělí odpoledne nebude chybět 
oblíbená cimbálová muzika Notečka z Charvát-
ské Nové Vsi. Navečer pak přivítáme samotné-
ho svatého Martina s jeho doprovodem.
Pořadateli dvoudenní akce jsou za  finanční 
podpory města Jindřichův Hradec a Nadačního 
fondu rozvoje města spolky Jindřichohradecká 
kulturní společnost, z.s. a Civis Novus, z.s.

Jiří Langer

 �Na náměstí Míru přijede po roce svatý Martin na bílém koni

Spolek Rozmanitě vás zve na  Jindřichohra-
decký festival svobody, který se uskuteční 
od 1. do 17. listopadu 2019.
Tímto vás zveme na  vernisáž a  slavnost-
ní zahájení festivalu v  pátek 1. listopadu 
v 15.30 hodin na náměstí Míru. Právě zde si 
až do 20. listopadu můžete prohlédnout fo-
tografie ze sametové revoluce včetně snímků 
přímo z  Jindřichova Hradce. Fotografie pos- 
kytli Michal Tůma, Ivan Emr a Igor Sivák.
V sobotu 2. listopadu ve 14.00 hodin se set- 
káme na  již šesté komentované procházce 
s iniciativou Je to i tvoje město a vydáme se 
za architekturou a urbanistikou. Sraz účastníků 
je před Městskou sportovní halou v Jindřichově 
Hradci.
Nejen o životě v disentu, represi komunistické-
ho režimu a  listopadu 1989 budou ve  středu  
6. listopadu od 14.00 hodin se studenty a ve-
řejností na Gymnáziu Vítězslava Nováka de-
batovat Petruška Šustrová a Petr Placák. 
Milovníky hudby čeká ve čtvrtek 7. listopadu 
v 19.00 hodin v aule FM VŠE rockové orato-
rium Eversmiling Liberty v podání pěvecké-
ho sboru Zanoty (GVN JH) se sólisty Terezou 
Chovítovou a Štěpánem Pillerem za dopro-
vodu MicroJazz a hostů. Oratotium bylo slo-
ženo dánskými skladateli Johansenem a  Kull-
bergem jako oslava boje za svobodu.

 � Jindřichohradecký festival svobody oslaví 30. výročí sametové revoluce
V sobotu 9. listopadu v 17.00 hodin se mů-
žete v evangelickém kostele těšit na divadelní 
happening K  svobodě je dlouhé putování 
aneb Po 30 letech ... už jsme tam? Přijďte spo-
lečně s aktéry promyslet, jak těžká je svoboda.
Neděle 10. listopadu je vyhrazena pro 
Výpravu do  Země nikoho, krajiny býva-
lých vsí, pohraničních rot a  ticha. Prová-
zet budou Petr Pokovba, autor knihy Česká 
Kanada vypravuje a  Libor Svoboda, historik 
ÚSTR. Sraz je ve  13.00 hodin na  náměstí 
ve Starém Městě pod Landštejnem, dopra-
va vlastní. Čeká nás zhruba osmikilometrová 
procházka, nezapomeňte se vhodně oblék-
nout a vybavit.
S aktéry sametové revoluce v Jindřichově 
Hradci se setkáme v pondělí 11. listopadu 

ve 14.30 hodin, a to opět na gymnáziu. Mo-
derovaná debata s pamětníky bude znovu ur-
čena studentům i široké veřejnosti.
Čtvrteční večer bude patřit hudbě. V DADA CLU-
BU Kasper vystoupí 14. listopadu v 19.37 ho- 
din Ronley Teper & The Lipliners.
Jindřichohradecký festival svobody bude 
završen tradičním setkáním 17. listopadu 
v 17.00 hodin u Sousoší Nejsvětější Trojice 
na náměstí Míru. Letos bude setkání o fous 
větší. Přidejte se.
Bližší informace o  programu festivalu nalez-
nete na webu: https://rozmanite.cz/ a na Fa-
cebooku: https://facebook.com/rozmanite/.
Tento projekt je spolufinancován městem 
Jindřichův Hradec.

Martina a Daniel Fišerovi
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CHCETE NÁS?
Badynko
kříženec labradora, pes, 13 let
Bady je hodný, milý mazlivý pes. Není již 
na  dlouhé výlety, ale rád se projde, za-
čuchá si „psí zprávy“ a na svůj věk je ještě 
velmi čiperný. Na ostatní pejsky venku ne-
reaguje, je zvyklý i na děti. Ideální domov 
bychom si pro něj představovali v domku se zahradou, kde by mohl 
„šmejdit“ a kde by měl teplé místečko na spaní a svůj klid. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S  fenkami 
i pejsky vychází na procházce dobře, ale 
v novém domově by měl být jedináčkem. 
Doma si hlídá místo, hračky, jídlo a doká-
že se ohradit i proti feně. Do svých 8 let žil jen venku, nyní je již 3 roky 
zvyklý doma. Na procházkách je nutné vodit ho na vodítku, jelikož má 
silný lovecký pud, a tak, když chytne stopu, nic jiného ho nezajímá. 
Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Lapina
kočka, 2-3 roky, kastrovaná
Lapina byla zprvu velice nekontaktní, po-
malu se ale již ale začíná osmělovat a ne-
chá se i pohladit. Při prvním kontaktu však 
prskne, nicméně jakmile je v náručí, umí 
se i rozvrnět. Záchod používá předpisově. 
S ostatními kočkami vychází dobře.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Čáryfuk
kocour, 3 roky (nar. 2016), kastrovaný
Kocourka k nám umístila dcera jeho ma-
jitelky, která je v nemocnici a již se asi ne-
vrátí. Prý napadal doma její čivavu. Ko-
courek byl zprvu vyděšený ze změny 
prostředí a ze strachu prskal a syčel. Jak-
mile se ale rozkoukal, stal se z něj veliký mazel. Moc nemusí ostatní 
zvířata, takže by byl ideální jako jedináček, a to pak bude věrným a ve-
lice přítulným společníkem. Je čistotný a má rád i děti.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Barunka
kočka, 2 roky (narozena 21. července 2017), 
kastrovaná
Kočičku s  jejím dvouměsíčním kotětem 
(klukem) jsme přijali 4. června 2019 z No-
vé Bystřice od  majitelů, kteří jsou v  in-
solvenci a stěhují se pryč. Kočička je pla-
chá, nechce s námi příliš komunikovat. Občas se nechá pohladit, ale 
moc to nevyhledává. Byla zvyklá žít venku s tím, že poslední dva mě-
síce byla u majitelů doma a starala se o koťátka (jedno bohužel nepře-
žilo, druhé jsme přijali společně s kočičkou). 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz  Klára Černá

Motto: „Ryba nemůže žít bez vody a člověk bez člověka“   (Uzbecké přísloví)
Blíží se „Dušičky“, podzimní dny ukrajují světla a během dlouhých veče-
rů přicházejí vzpomínky. Jaké to bylo s babičkou, dědečkem, pro mnohé 
z nás i jaké to bylo s rodiči nebo tetami. U nás pracovité, veselé, přísné, pl-
né rozhovorů. Bylo nás hodně a prarodiče nebyli téměř nikdy sami. Do-
žívali na svém statku, vnoučata se u nich střídala, zemřeli v náručí svých 
dětí. Nikoho nenapadlo přemýšlet o ukončení života jakoukoli nepřiro-
zenou cestou. Doba se změnila. 
Jsme bohatší, výkonnější, máme 
k  dispozici tisíce různých život-
ních radostí. A možná jsme i osa-
mělejší, lítostivější, ztrácející smy-
sl. Je to celospolečenský jev a není 
na něj univerzální lék. Pár bláznů 
se snaží zmírňovat lidskou osa-
mělost v různých situacích. Velmi 
rádi v Oknech patříme k těm bláznům. Jedním z „bláznivých“ programů 
je D-klub, který se věnuje seniorům v DS Otín. Je tam o ně velmi dobře 
postaráno. Teplo, čisto, stále se zlepšující prostředí. Profesionální perso-
nál, který se opravdu snaží. Ale ani při nejlepší vůli nemůže denní služba 
naslouchat všem a vnímat jejich příběhy, to jí čas nedovolí. Snahu o na-
slouchání, rozhovor, společné čtení, kratičkou vycházku nebo delší výlet 
projevují vůči seniorům dobrovolníci z programu D-klub. Pod vedením 
koordinátorky Jany Vojáčkové tak činí již dvanáctým rokem. Za tu dobu 
jsme prožili množství laskavých chvil, doteků, slyšeli stovky příběhů, vypili 
nejedno kafíčko a zazpívali mnoho písní. V posledních letech jsme začali 
jezdit i na výlety a přineslo nám to mnoho pohody. Máme možnost sdí-
let radosti z krásy krajiny, města, parků, zámků. My mladší se učíme chodit 
pomalu (třeba se nám to jednou bude hodit). A při společných superviz-
ních setkáních sdílíme prožitky a  zkušenosti. Někdy i  smutek ze ztráty, 
protože za ta léta jsme již zapálili i nejednu svíčku na hrobě. Tak to prostě 
je. Darovali jsme střípky času, dostali jsme přátelství, sdílnost a laskavost. 
Vzpomínky jsou obohacující. Jsme vděční i za granty Jihočeského kraje 
a města Jindřichův Hradec, díky nimž můžeme tento program realizovat. 
A vám všem přejeme do dušičkových dní krásné vzpomínky a vděčnost 
za ty, kdo vás provázeli životem a už mají své úkoly splněny.

Drahomíra Blažková

 �D JAKO DUŠIČKY, D JAKO D-KLUB

Výlet do Telče.

Společný oběd se seniory z D-klubu v Telči.
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V LISTOPADU 2019
Planety Merkur a Mars se objeví ve druhé polovině měsíce ráno, nad jihovýchodním obzorem, Venuše, Jupiter a Saturn ve druhé polovině mě-
síce večer nízko nad jihozápadním obzorem. Uran bude pozorovatelný po celou noc kromě jitra a Neptun v první polovině noci. 

Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je velice pěkná. Slunce totiž v tuto dobu osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a jiné 
povrchové, výškově rozdílné oblasti vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz v dalekohledu si tak lépe představíme prostorově a je velmi 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. 4. 11. první čtvrtí. 12. 11. úplňkem, 19. 11. poslední čtvrtí a 26. 11. novem. 7. 11. nastane odzemí 
(405 093 km) a 23. 11. přízemí (366 690 km). 

Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou: chladnější sluneční skvr-
ny, a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje.

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

Dne 22. 11. v 15.59 SEČ Slunce vstupuje do znamení Střelce.

• 2. 11 v 8.00 hodin – Měsíc v konjunkci se Saturnem  
(Saturn 1,11° severně; Měsíc u Saturnu pozorovatelný na večerní obloze)

• 11. 11. v 16.00 hodin – Merkur v dolní konjunkci se Sluncem; přechod  
Merkuru přes Slunce od nás pozorovatelný v první polovině průběhu

• 12. 11.  v 9.00 hodin – planetka (4) Vesta v opozici se Sluncem (+6,5 mag)
• 14. 11. v 7.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,50° jižně;  

konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 17. 11. ve 14.00 hodin – Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 6,32° severně)
• 18. 11. v 6.00 hodin – maximum meteorického roje Leonid (ZHR 15)
• 20. 11. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo  

(Regulus 3,15° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 23. 11. v 18.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,70° jižně)
• 24. 11. ve 13.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 3,10° jižně;  

24. a 25. 11. seskupení Měsíce, α Vir, Marsu a Merkuru ráno nad JV obzorem)

• 24. 11. v 15.00 hodin – Venuše v konjunkci s Jupiterem  
(Venuše 1,41° jižně; planety večer nad JZ obzorem spolu se Saturnem)

• 25. 11. ve 3.00 hodiny – Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 1,35° 
jižně)

• 28. 11. v 11.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem  
(Jupiter 0,11° severně; zákryt pod naším obzorem dopoledne,  
Jupiter pozorovatelný večer)

• 28. 11. ve 12.00 hodin – Merkur v největší západní elongaci  
(20° od Slunce)

• 28. 11. ve 21.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 1,24° jižně; 
velmi těsné seskupení Měsíce, Venuše a Jupiteru večer nad JZ obzorem)

• 29. 11. ve 23.00 hodin – Měsíc v konjunkci se Saturnem  
(Saturn 1,42° severně; seskupení Měsíce, Saturnu, Venuše a Jupiteru  
večer nad JZ obzorem)

Návštěvní hodiny pro veřejnost od října do konce roku 2019 probíhat nebudou. Těšíme se však na vás po dokončení rekonstrukce Hvězdárny F. Nušla.

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; tel. č.: 606 633 439. Další podrobnosti naleznete také na: www.ddmjh.cz
Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v listopadu 2019:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v listopadu 2019:

Střední zdravotnická škola v  Jindřichově 
Hradci ve  spolupráci s  Městskou knihovnou 
Jindřichův Hradec a  humanitární organiza-
cí ADRA vyhlašují sbírku Pomoc pro kapič-

 � Veřejná sbírka pomůže nemocným dětem
ku. Sbírka je určena pro slavonickou „Kapič-
ku“ na  podporu dětí nemocných leukémií. 
Darované věci udělají radost formou vánoč-
ních balíčků dětským pacientům v Nemocnici 

Motol a České Budějovice. Předmětem sbír-
ky jsou pyžámka na  knoflíčky a  cvočky 
velikosti od  malinkých až do  věku 18 let, 
dětská chrastítka, autíčka, panenky, kom-
pletní pastelky, puzzle, stolní hry a  kom-
pletní karty. Uvedené věci v zánovním a ne-
poškozeném stavu lze přinášet do  Městské 
knihovny Jindřichův Hradec (U  Knihovny 
1173/II) od 5. do 12. listopadu 2019 v pro-
vozní době knihovny a 12. listopadu 2019 
od  12.00 do  15.30 hodin také do  Střed-
ní zdravotnické školy Jindřichův Hradec 
(Klášterská 77/II). Organizátoři všem dárcům 
předem děkují.

Hana Medová
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 � Populární skupina Čechomor zavítá do Jindřichova Hradce
Skupina Čechomor v roce 2018 oslavila třicet 
let od  svého vzniku. Své příznivce i  respekt 
kritiků si skupina získala především nápadi-
tým aranžmá a  osobitou interpretací hudby, 
jejímž základem byly a  jsou lidové písničky. 

Od  přelomového roku 2001, kdy Čechomor 
získal tři ceny Anděl (jako skupina roku, za al-
bum Proměny i  za  stejnojmennou skladbu), 
uběhlo 17 let. Skupina za tu dobu koncerto-
vala nejen doma a na Slovensku, ale i v celé 

Evropě, procestovala Severní Ameriku, Aus-
trálii i  Asii. Spolupracovala s  několika výraz-
nými hudebními producenty (např. Ben Men-
delson, Gerry Leonard), vystupovala společně 
s  několika symfonickými tělesy, japonským 
hudebníkem Joji Hirotou, s  americkou pís-
ničkářkou Suzanne Vega a spoustou dalších. 
Hudebníci seskupení kolem lídrů skupiny 
Františka Černého a  Karla Holase s  hostující 
zpěvačkou Martinou Pártlovou v  posledních 
letech výrazně pracovali na  novém moder-
nějším zvuku, výraznějším aranžmá a  také 
na novém repertoáru. Je toho důkazem i pos- 
lední album Nadechnutí (2018).  
Jindřichohradecké publikum potěší skupi-
na Čechomor na  svém Vánočním koncertu 
17. prosince 2019 od 19.00 hodin v Kultur-
ním centru Jitka. Jako host vystoupí Marti-
na Pártlová.
Předprodej vstupenek: 
ČEDOK PARTNER, Panská 136/I a dále v síti: 
www.ticketstream.cz.

Kamil Růžička

Rádi bychom vás informovali o  podzimních 
a zimních akcích v Domě gobelínů. I v měsíci 
listopadu se můžete těšit na zajímavé výsta-
vy a kulturní akce.  Muzeum je až do 8. pro-
since otevřeno každý den mimo pondě-
lí od 10.00–12.00 a od 13.00–17.00 hodin. 
Kromě komentované prohlídky s průvodcem, 
jejíž součástí je i  prohlídka dílny restaurová-
ní a také možnost tkaní, nabízíme návštěvní-
kům originální výstavy, které Dům gobelínů 
uspořádal ke 140. výročí narození Marie Hop-
pe Teinitzerové. Na výstavě První dáma čes-
ké tapiserie můžete obdivovat zapůjčené 
originály tapiserií ze sbírek Uměleckoprůmy-
slového musea v Praze, utkané v dílnách Ma-
rie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci. 
Nádherné tapiserie od Cyrila Boudy, Břeti-

 � Výstavy a kulturní akce v Domě gobelínů 
slava Štorma nebo Marie Vořechové Vej-
vodové jsou k  vidění v  místě jejich vzniku. 
Přijďte se podívat na originální tapiserii Pra-

ga Regina Musicae – Praha královna hudby, 
osvědčující mistrovství autora návrhu i kvali-

tu dílny. Druhá výstava Zašitá krása / Pocta 
Marii Hoppe Teinitzerové výtvarného usku-
pení Ten to Twelve potrvá do 8. prosince 2019 
a  zhlédnout na  ní můžete textilní díla inspi-
rovaná významnou českou textilní výtvarni-
cí. Každá autorka přistupovala k realizaci své-
ho díla jiným způsobem, ale cílem všech bylo 
oslavit dílo Marie Hoppe Teinitzerové v  jeho 
celé šíři. 
30. listopadu 2019 se můžete těšit v Domě 
gobelínů na  tvořivé dílny pro děti v  rám-
ci festivalu jindřichohradecké JINoHRÁt-
ky. Druhý prosincový víkend, 7.–8. 12. 2019, 
jsme pro vás připravili vánoční kulturní akci 
Advent v Domě gobelínů.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Marie Havlová

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Simona Williamse „POLIB TE-
TIČKU“ dne 9. listopadu od  19.00 hodin 
do  divadelního sálu. Agentura Harlekýn. 
Divadelní předplatné skupiny A.
V režii Jana Nováka hrají: Jan Čenský, Mirosla-
va Pleštilová, Pavel Nový / Karel Vlček, Eliška 
Jansová / Hana-Marie Maroušková.
Nesmělý statistik Leonard žije po  rozvodu 
v Londýně s pubertální dcerou Didi a se svým 
svérázným otcem Gusem. Toho se marně sna-
ží dostat do domova důchodců, nikde ho ne-

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla, na přednášku a koncert
chtějí. Nevěnuje se pouze číslům, ale tajně 
píše milostný román, aby si přivydělal. Pod 
ženským pseudonymem zašle text atraktivní 
vydavatelce Harrietě, která vydává pouze dí-
la od žen. Ta se rozhodne s “úspěšnou autor-
kou“ setkat a knihu jí vydat. Honorář je velice 
lákavý a Leonard musí tudíž něco příhodného 
vymyslet. Bravurně se tím rozehrává nespou-
taný děj plný převleků, svěžího humoru i ne-
zbytného milostného motivu. Místo plánova-
ného představení Lady Oskar.

Ivana Bačáková
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Kulturní dům Střelnice pořádá ve  spolu-
práci se Spolkem přátel starého Jindřicho-
va Hradce a s Muzeem Jindřichohradecka 
u příležitosti 30. výročí sametové revoluce 
v pondělí 11. listopadu 2019 od 19.00 ho-
din v kinosále Kulturního domu Střelnice 

přednášku historika Mgr. Libora Svobody, 
Ph.D.  na  téma „LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI 
1989 NA JINDŘICHOHRADECKU“.
Přednáška bude zaměřena na  vývoj situa-
ce ve  městě bezprostředně před 17. listopa-
dem (petice Několik vět, protirežimní aktivi-

ty a společenská atmosféra ve městě) i vlastní 
průběh sametového převratu a událostí v lis-
topadu a v prosinci 1989 až do zvolení Václava 
Havla prezidentem republiky. Vstup na před-
nášku je volný.

Jiří Langer

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Jaroslava Gillara a  Vladimíra 
Škutiny „A  NA  HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“ 
dne 12. listopadu od 19.00 hodin do diva-
delního sálu. Agentura GP-Art. Divadelní 
předplatné skupiny B.
V režii Jaroslava Gillara hrají: Miroslav Tábor-
ský a Jitka Ježková.
Hra je groteskou o světě, v němž žijeme. Je to 
hra o konfrontaci světů, myšlenek a názorů.
V neznámé zemi, na neznámém místě se oci-
tá unesený diktátor. Teroristka zjišťuje, že 
plán únosu selhal. Co teď s  diktátorem? Ne-
ní na prodej ani na výměnu. Zbývá jen lidské 
sblížení. Výborná komedie s  hvězdným he-
reckým obsazením.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve v  rám-
ci předplatného Kruhu přátel hudby 
na koncert „TRIO TONES“ dne 14. listopa-
du od 19.00 hodin do kaple sv. M. Magda-
leny.
Účinkují: Michaela Hajíčková – klavír, Veroni-
ka Brádlová - klarinet, Vojtěch Urban – vio-
loncello.

Michaela Hajíčková  (*1987) pochází ze Žat-
ce. Hře na  klavír se začala věnovat v  pěti le-
tech v  místní hudební škole, nejprve ve  tří-
dě Heleny Mojdlové a  poté ve  třídě Milana 
Dlouhého. V  roce 2002 úspěšně složila přijí-
mací zkoušky na konzervatoř v Teplicích, kde 
začala studovat u paní profesorky Věry Vlko-
vé. Dále ve studiích pokračovala na Akademii 

múzických umění v Praze, která zakončila ro-
ku 2013 ve  třídě doc.  Františka Malého. Ab-
solvovala také půlroční zahraniční stáž (2012) 
na Hochschule für Music und Theater Leipzig 
u profesora Alexandera Meinela. V současné 
době se aktivně věnuje komorní hře a klavír-
ní pedagogice.
Veronika Brádlová (Liebigová, *1988) se sez- 
námila s hudbou v šesti letech hrou na klavír 
u p. učitele Vlastimila Kořístky. Ve dvanácti le-
tech přestoupila na  klarinet. Hru na  klarinet 
později studovala na  konzervatoři v  Tepli-
cích ve třídě prof. Vladimíra Zíky (2004–2010). 
Konzervatoř absolvovala roku 2010 se Se-
veročeskou filharmonií s podáním Mozartova 
klarinetového koncertu pod taktovkou Char-
lese Olivieri – Munroea. Od roku 2015 aktivně 
spolupracuje s  Českým Národním Symfonic-
kým Orchestrem, kde vystupuje na pravidel-
ných turné se skladatelem a  dirigentem En-
nio Morriconem. Získané hráčské dovednosti 
předává jako pedagog na základních umělec-
kých školách, nyní na ZUŠ Vrchlabí a Lomnice 
nad Popelkou.
Vojtěch Urban  (*1988) začal hrát na violon-
cello v  deseti letech u  prof.  Jana Vychytila 
na Hudební škole hlavního města Prahy. V ro-
ce 2003 nastoupil pod vedením prof. Vychyti-
la ke studiu na Gymnáziu Jana Nerudy (ve tří-
dě s  hudebním zaměřením), kde později 
přestoupil do třídy prof. Daniela Veise. V roce 
2008 byl přijat na hudební fakultu Akademie 
múzických umění v  Praze do  třídy prof.  Da-
niela Veise, od  roku 2010 zde ve  studiu po-
kračuje ve  třídě odb. as. Mikaela Ericssona. 
V  současnosti se velkou měrou věnuje také 
komorní hudbě. Je členem hned několika ko-
morních souborů.
Program: Ludwig van Beethoven, Johannes 
Brahms, Nino Rota, Roman Haas

Ivana Bačáková
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 � Při tradičním rozsvícení vánočního stromu zazpívá Radka Fišarová 
Tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na  jindřichohradeckém náměstí 
Míru se v  letošním roce uskuteční v  neděli 
1. prosince v 18.00 hodin. Právě toto datum 
letos patří první adventní neděli. Před samot-
ným rozsvícením vánočního stromu zazní 
slova starosty města Stanislava Mrvky a jind- 
řichohradeckého probošta P.  Ivo Prokopa, 
který vánočnímu stromu požehná. Slavnost-
ní program vyvrcholí koncertním vystoupe-
ním Radky Fišarové.

Radka Fišarová začínala zpívat v pěti letech 
ve sboru Bambini di Praga. Vystudovala praž-
skou Konzervatoř J. Ježka, obor zpěv a muziká-
lové herectví. Několik let se s vlastní skupinou 
Auris velmi úspěšně věnovala folk a  country 
muzice. Ve dvaceti letech byla obsazena do ti-
tulní role Webberova muzikálu Evita, a  stala 
se tak světově nejmladší představitelkou té-
to role. Zpívala v muzikálu Hair (Vlasy), v Bern-
steinově Mši a v  řadě českých muzikálů, jako 
např. Kleopatra, Angelika, Dracula atd. Účin-

kovala též v  Národním divadle v  Praze v  ta-
nečním představení Lucrezia Borgia či v opeře 
Montezuma. Její stěžejní rolí je již patnáct let 
titulní role v muzikálu Edith Piaf, který se uvádí 
v mnoha českých městech. Francouzský šan-
son je také náplní její koncertní činnosti, jak 
v komorní sestavě, tak symfonicky.
Akci pořádá Kulturní dům Střelnice ve spolu-
práci se společností Služby města Jindřichův 
Hradec.

Adéla Blažková 

Kulturní dům Střelnice zve všechny přízniv-
ce Jindřichohradeckého Big Bandu do  di-
vadelního sálu Kulturního domu Střelnice. 
V pátek 6. prosince 2019 se zde od 19.00 ho-
din uskuteční tradiční vánoční koncert s hos-
ty. Letos přijala pozvání orchestru oblíbená 
zpěvačka Dasha a  zpěvák Štěpán Piller po-
cházející z J. Hradce. Slavnostní atmosféru kon-
certu doplní zpěvem jindřichohradecké dětské 
pěvecké sbory Pěnice ze Základní školy v  Ja-
rošovské ulici a  pěvecký sbor Nova Domus 

 � S Jindřichohradeckým Big Bandem vystoupí na Střelnici Dasha
ze Základní školy ve Štítného ulici v Jindřichově 
Hradci. Ze Žirovnice zavítá pěvecký sbor tamní 
základní umělecké školy Arietta.     
Zpěvačka Dasha působila jako vokalistka Kar-
la Gotta a  Heleny Vondráčkové, objevuje se 
v  mnoha muzikálech. Pravidelně koncertuje 
s kapelou Pájky Pájk Quintet a vystupuje také 
jako sólistka s kapelou Moondance Orchestra. 
Na  koncertních pódiích můžete Dashu vidět 
i  v  doprovodu českých bigbandů, např. RTV 
Big Bandu Felixe Slováčka. V roce 2017 Dasha 

natočila své sólové album s názvem “Koneč-
ně”. Za  prodej tohoto alba převzala Dasha 
v dubnu 2018 Zlatou desku Supraphonu.
Štěpán Piller působil v jindřichohradecké ka-
pele 4ever, nyní vystupuje v celé řadě muziká-
lů, zpívá jako sólista s orchestry Václava Hyb- 
še a Karla Vlacha.  
Informace o prodeji vstupenek na: 
www.kultura.jh.cz

Jiří Kubát
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 � Inspirace z České inspirace 

CHEB
17. 11. 2019
Slavnostní koncert ke 30. výročí 17. listopadu 
Západočeský symfonický orchestr spolu s usku-
pením Marešová – Yasinski – RAZAM zahraje 
v chebském divadle největší rockové hity kapel 
Led Zeppelin, Queen, Metallica, Blue Effect. 

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. 2019
Martin na bílém koni pod Bílou věží
Bílý kůň coby symbol přicházející zimní turistické 
sezóny doveze v 16.30 hodin Martina opět pod Bí-
lou věž na Velké náměstí. Každoroční vítání Marti-
na na bílém koni má i letos v podtextu slogan, že 
zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hra-
decku nekončí. Důkazem toho budou mnohá po-
zvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci Králové 
a na Hradecku, ale i v královských věnných měs-
tech a městech České inspirace.

KUTNÁ HORA
17. 11. 2019
Oslava 17. listopadu v Kutné Hoře
Od 16.00 hodin koncert Leška Semelky na Pa-
lackého náměstí, 16.30–19.00 hodin akce Pojď-
te s  námi!  (připomínka událostí 17. listopadu 
1989). Průvod městem s programem: Palacké-
ho náměstí, Havlíčkovo náměstí, Barborská uli-
ce, Vorlíčkovy sady u chrámu sv. Barbory, chrám 
sv. Barbory.

LITOMYŠL
1.–17. 11. 2019
Slavíme 30 let svobody a demokracie - děku-
jeme, že můžeme!
Výstavy, besedy, koncerty, filmové projekce  
a happeningy na různých místech ve městě.

POLIČKA
Do 5. 1. 2020
V  HLAVNÍ ROLI DIVADLO… aneb 200 let 
poličských ochotníků
Výstava v Centru Bohuslava Martinů. K vidění je 
původní opona, množství kulis, rekvizit, plakátů 
i fotografií. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet 
různé kostýmy, nechte své děti zahrát divadýlko 
nebo si vyrobit prstovou loutku. 

TELČ
5.–24. 11. 2019
Sametová revoluce 1989–2019
Výstava k připomenutí 30 let sametové revoluce 
ve vstupní síni radnice. Slavnostní vysazení lípy 
a vernisáž výstavy 5. listopadu od 14.30 hodin.

TŘEBOŇ
17. 11. 2019
Audience 
Hra Václava Havla v  podání Divadla Na  tahu 
k 30. výročí sametové revoluce v Divadle J. K. Tyla, 
začátek v 17.00 hodin.

KINO
STŘELNICE

listopad 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ PREMIÉRY  
V KINĚ STŘELNICE LISTOPAD 2019

AMNESTIE
Drama, Thriller / Slovensko, Česko / Bontonfilm

Svobodu si nezaslouží každý. Je konec 80. let, doba nebý-
valých změn a  jeden zloděj, ambiciózní manželská dvoji-
ce, mladá manipulátorka a  vězněný disident se zapletou 
do událostí, které oproti označení revoluce jako sametové 
nebyly tak sametově hebké, čisté a nevinné. Emotivní thril- 
ler Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeň-
ské historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží 
obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989. Film jde 
do kin jako příspěvek k výročí Sametové revoluce, na udá-
losti a dramatickou dobu se ale dívá jinak, než by mohli di-
váci očekávat. Očima jednoho z vězňů z prostředí věznice 
pro nejtěžší případy v Leopoldově, jehož příběh se uzavře 
během divoké vzpoury. Velkou roli v něm mají i postavy An-
ny Geislerové a Marka Vašuta.  
Hrají: Anna Geislerová, Juraj Bača, Marek Vašut, Marek 
Majeský, Ján Jackuliak, Roman Luknár
Režie: Jonáš Karásek
Hrajeme: 19. a 20. listopadu  od 20:00 ve 2D

LE MANS‚66 (FORD V. FERRARI)
Akční, Drama, Životopisný / USA / CinemArt

Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll 
Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobil-
ku Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby s ním moh-
li zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans 
ve Francii roku 1966. V roce 1959 je Carroll Shelby (Matt Da-
mon) na  absolutním vrcholu, vyhrál nejtěžší motoristický 
závod na světě 24 hodin Le Mans. Po největší triumfu to-
hoto neohroženého Texasana přijde drtivá rána. Lékaři od-
halená srdeční vada mu znemožní pokračovat v  závodě-
ní. Shelby tak začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý 
konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynika-
jící zkušební jezdec a britský šampión Ken Miles (Christian 
Bale). Miles je nejen špičkovým závodníkem oddaným své 
rodině, ale je také nesnesitelně arogantní a  naprosto ne-
schopný jakéhokoliv kompromisu. A právě tento tým auto-
mobilových šílenců si najme Henry Ford II, aby pro jeho au-
tomobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto. Vozy 
stáje Ferrari vítězí na okruhu v Le Mans nepřetržitě od ro-
ku 1960 až do roku 1965. Shelby, Miles a  jejich malý tým 
jsou odhodláni tomu učinit s pomocí vozu Ford GT40 rázný 
konec. Proti nim stojí neporazitelné Ferrari, fyzikální zákony 
i jejich vlastní osobní démoni.
Hrají: Christian Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe, Jon 
Bernthal
Režie: James Mangold
Hrajeme: 28.11. až 1.12  od 20:00 ve 2D

Zdroj: ČSFD.cz; Bontonfilm, CinemArt

31. 10. - 3. 11. 17:30
ADDAMSOVA RODINA
Animovaný, Komedie / USA / 2D

31. 10. - 3. 11.  20:00
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Akční, Sci-Fi / USA / 2D 

5. - 7. 11. 17:30
ABSTINENT
Drama / Česko / 2D

5. 11.   20:00
DOBRÁ SMRT 
(+ PŘEDFILM SPOLU SAMI)
Dokumentární / Slovensko, Česko / 2D 

6. - 8. 11.  20:00
JOKER
Krimi, Drama, Thriller / USA / 2D

8. - 10. 11. 17:30
STAŘÍCI
Drama, Road movie / Česko / 2D

9. - 10. 11.  20:00
STÁHNI A ZEMŘEŠ
Horor / USA / 2D

12. - 13. 11. 17:30
ZLOBA: 
KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Fantasy, Rodinný / USA / 2D

12. - 13. 11.  20:00
NARUŠITEL SYSTÉMU
Drama / Německo / 2D

14. - 17. 11. 17:30
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Komedie, Romantický / Česko / 2D

14. - 17. 11.  20:00
BITVA U MIDWAY
Akční, Drama, Historický / USA / 2D 

19. - 21. 11. 17:30
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / Česko / 2D

19. - 20. 11.  20:00
AMNESTIE
Drama, Thriller / Česko, Slovensko / 2D

21. 11.    20:00
DEPECHE MODE: 
SPIRITS IN THE FOREST
Hudební, Dokument / V. Británie / 2D

22. - 27. 11. 17:30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, Rodinný / USA / 3D+2D

22. - 24. 11.  20:00
DOKTOR SPÁNEK 
OD STEPHENA KINGA
Horor, Thriller / USA / 2D

26. - 27. 11.  20:00
PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS
Drama / V. Británie, Francie / 2D

28. 11. - 1. 12. 17:30
VLASTNÍCI
Komedie, Drama / Česko / 2D

28. 11. - 1. 12.  20:00
LE MANS ‚66
Akční, Drama, Životopisný / USA / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

3. 11.
NÁCÍČEK NAKUPUJE
Pásmo pohádek / ČR / 2D

10. 11.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6
Pásmo pohádek / ČR / 2D

17. 11.
KRTEK O VÁNOCÍCH
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

24. 11.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY
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

Za  krásného slunečného počasí se v  sobotu 
12. října na střelnici Spolku Břeskáč z. s. v Dol-
ním Skrýchově, pod záštitou starosty měs-
ta Stanislava Mrvky, konala střelecká soutěž 
ve střelbě ze služebních zbraní, pojmenovaná 
po  novodobých veteránech z  Jindřichohra-
decka, kteří tragicky zahynuli v  průběhu za-
hraničních misí, „Memoriál mjr. in memoriam 
Bohumila Vávrů a ppor. in memoriam Václava 
Martínka“. 
Soutěže, kterou již po jedenácté zorganizova-
la jindřichohradecká jednota Československé 
obce legionářské br. Stanislava Berana, se zú-
častnilo dvacet tříčlenných družstev, jejichž 
členové změřili své síly ve třech disciplínách, 
a to střelbě z pistole Glock 17, útočné pušky 

 � Legionářské střílení
Sa 58 v samonabíjecím provedení a hodu gu-
movým granátem na cíl.  
V  kategorii „Veteráni“ zvítězilo družstvo jed-
noty ČsOL Boletice „A“ ve složení Josef Adler, 
Ivan Novotný a  Jindřich Paroubek. Druž-
stvo pořádající Jednoty br. Stanislava Berana 
ve složení František Toman, Petr Pokovba st. 
a Tomáš Fedra pak obsadilo druhé místo. 
V kategorii „Ozbrojené síly a sbory, kluby vo-
jáků v záloze“ zvítězilo družstvo Klubu vojáků 
v  záloze při ÚVS J. Hradec ve  složení Arnošt 
Bicek, Čestmír Vondráček a Petr Pokovba ml. 
V  kategorii „Hosté“ dosáhlo nejlepšího vý-
sledku družstvo Muzejníků z J. Hradce ve slo-
žení Jana Fedrová, Lukáš Hadrava a Jan Svo-
bodný.

Nejlepšího výsledku ve střelbě z útočné puš-
ky,  a  to nástřelem 89 bodů, dosáhl Jan Svo-
bodný, nejlepším střelcem z pistole s nástře-
lem 90 bodů a  současně nejlepším střelcem 
v součtu výsledků z obou zbraní se stal Josef 
Adler. 
Všichni vítězové pak obdrželi poháry, me-
daile, diplomy a věcné ceny z rukou starosty 
města.
Organizátoři soutěže děkují Ministerstvu 
obrany ČR, Československé obci legionářské, 
městu Jindřichův Hradec, Sdružení válečných 
veteránů ČR a firmě Strobl.cz za finanční spolu- 
účast při zabezpečení této soutěže.

Petr Pokovba st.
Foto: Petr Pokovba ml.

Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií představí v  listopadu tři nové výstavy. 
Od  2. listopadu zhlédnou návštěvníci uni-
kátní výstavu spřáteleného Svazu českých 
fotografů „100 let očima fotografů ze Sbír-
ky SČF“, jež připutuje do Jindřichova Hradce 
z  předchozího místa prezentace Polska. Je-
jí kurátorka Věra Matějů k ní uvádí: „Deset fo-
tografických panelů přibližuje jednotlivé úseky 
stoleté historie soustředěné okolo jednoho roz-
hodujícího okamžiku – mezníku: vznik samo-
statné republiky, mnichovské události, konec 
druhé světové války, únorový převrat, pražské 
jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy, protestní 
smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb fi-
losofa Jana Patočky, sametová revoluce a nový 
život v demokracii. Zobrazují nejen dramatické 
chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale pře-
devším se snaží zachytit atmosféru doby, pro-
měny prostředí a  životního stylu, poetiku kaž- 
dodennosti.“ 
Muzeum rovněž nabídne prestižní výstavní 
projekt též spřátelené brněnské institu-
ce Photogenia, vedené Janem Suchardou, 
„Imaginární občan“, souborné dílo tří vý-

 �Muzeum fotografie a MOM představí Imaginárního občana, historické fotografie  
ze Sbírky SČF a tvorbu Vladimíra Noska

značných autorů – Libuše Jarcovjákové, Mi-
ro Švolíka a Jense, jehož vernisáž proběhne 
7. listopadu, začátek v 17.00 hodin. O svém 
projektu umělci říkají: „Imaginární občan je 
otisk myšlenky prostřednictvím fotografické-
ho obrazu. Nacházíme se na průsečíku mnoha 
světů a  vidět za  horizonty běžného vnímání je 
výsadou tvůrčího myšlení a  jednání fotografa. 
Kolem nás žije mnoho, pro většinu jedinců pou-
ze imaginárních občanů. Jsou však reální. Ži-
jí svoje životy stejně jako my ty svoje. Přemýšlí, 
následují nějaký cíl, bojují s nedostatkem času, 
sil i s nepřízní okolností. Stejně jako nalézají pře-
kvapivá řešení pro každodenní zápletky a získá-
vají podporu ze strany přátel. Překonávají své 
hranice a věří na zázraky.“ 
Trojici výstav uzavřou koláže „Horizontá-
ly a  vertikály“ jindřichohradeckého vý-
tvarníka Vladimíra Noska, prezentované 
u  příležitosti autorových 60. narozenin. Ten 
výstavu z aktuálního výběru z  tvorby uvede 
osobně na vernisáži 14. listopadu, začátek 
v 17.00 hodin. Těšíme se spolu s vystavující-
mi osobnostmi na setkání s vámi.  

Eva Florová  
Fotografie z výstavy 100 let očima fotografů ze 
Sbírky SČF: Ivo Kasal – Chalupáři.

18  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středis-
ko město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní čís-
lo, 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: JEDNO Z NEJVĚTŠÍCH SOUKENICKÝCH CENTER V ČECHÁCH
Výherkyní se stává: Ema Hlaváčková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 

  naplno!

SVÁTEK PORCIUNKULE V J. HRADCI BYL 
NAZVÁN PODLE KOSTELÍKA V ITALSKÉM 

MĚSTĚ ASSISI. KAPLE PORCIUNKULE 
BYLA V J. HRADCI POSTAVENA V R. 1674. 

KAŽDÝ ROK 2. SRPNA SEM CHODILI 
VĚŘÍCÍ PRO TZV. ODPUSTKY. KONCEM 

19. STOLETÍ ZÍSKAL TENTO SVÁTEK 
KROMĚ DUCHOVNÍHO CHARAKTERU...

HUSTÝ
CUKERNÝ

SIRUP
KOLONIE SILNÉ

PROVAZY

STOJÍCÍ
NA SVÉM
MÍSTĚ

TAK
(MORAV.
NÁŘEČÍ)

100 m2

(SLOV.) LITR NEPOŘÁDEK KOUPACÍ
NÁDOBY

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

ŘÍM. ČÍSL.
100

TVRDÉ
ČERNÉ
DŘEVO

JEDNOTKA
LÁTKOVÉHO
MNOŽSTVÍ

1. ČÁST 
TAJENKY

4. ČÁST 
TAJENKY

TRUMFY

NÁPLŇ DO
JITRNIC

BRÁNA (NĚM.)

SNADNO
VZNĚTLIVÁ
LÁTKA

POŘÁDEK

FINTA

INICIÁLY
SKLADAT.
SMETANY

3. ČÁST 
TAJENKY

TMAVÁ
ČÁST
DNE

RUSKÁ
ŘEKA

VELKÁ
PLOCHA NA
PĚSTOVÁNÍ

ROSTLIN

ŽENSKÉ
JMÉNO

ŠŤOUCHAT

ELEKTRON-
VOLT

VÝROBNÍ
DRUŽSTVO

SPODEK
NÁDOBY

RADIO-
LOKÁTOR

VAVŘÍN

DŘEVĚNÝ
STROP

KUSY
TRÁVNÍKU

VYPRAVIT
K ODJEZDU

VENKU

PŘÍTOK
BEROUNKY

UŠLECHTI-
LOST

UŠNÍ
TĚLÍSKO

BOROVÝ
LES

ŘÍM. ČÍSL.
1500

MRAVENEC
(ANGL.)

TUNA

BARVA 
VE FRANC.
KARTÁCH

EURO-
CITY

ŠPANĚLSKÁ
VYCHOVAT.

BÝV. RUSKÝ
VLÁDCE

PLEMENO
SIL. PSA

POTOM

TEPRVE

BIBLICKÁ
HORA

DOUŠKA
V DOPISU

KONEC
ŠACH. HRY

CHEM. ZN.
SÍRY

ŘEZAT
(ANGL.)

ALKOHOL.
CUKR

2. ČÁST 
TAJENKY
NĚMECKÁ
PŘEDLOŽKA

CHUDOKREV-
NÝ ČLOVĚK

HAROLD
LLOYD

ZKÁZA
VŘENÍ

NEOBOT

ŠPANĚLSKÉ
MĚSTO

POTRAT

RYZOST
MINCE

JAKÉ
(SLOV.)

OZN. PRO
POLOMĚR

KŘÍŽENEC
VELBLOUDA

POSTRANNÍ
ČÁST

Č. CÍRKEVNÍ
REFORM.

TROP. TRAV.
OBLAST

MPZ SAUD.
ARÁBIE

ČÁSTI
ÚST

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ
FILM

LOV

CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO

OCHUCOVAT
SOLÍ

KINGŮV
ROMÁN

OZN. DOPOR.
ZÁSILKY

ŠPÁDOVÁ
KARTA NÁPOVĚDA: 

TOR, CUT, NAR, ÁN,
TAROT, MANIT, SAU, SORT,

ALOI, ANT, ÍDA

ZNAMÉNKO
PRO

ODČÍTÁNÍ

KARETNÍ
HRA

V HUDBĚ
(PIANO)

RUSKÝ
SOUHLAS

CHEM. ZN.
FOSFORU

MRAVNÍ
ZÁKLAD

5. ČÁST 
TAJENKY ZNOJ
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. - 17. listopadu
JINDŘICHOHRADECKÝ FESTIVAL SVOBODY
město J. Hradec
1. listopadu, 15:30 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
„30 LET SVOBODY“
Fotografie poskytli Michal Tůma 
a Ivan Emr.
Náměstí Míru
1. listopadu, 18:00 hod.
DUŠIČKOVÁ NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostelem provede Mgr. Vladislav Burian
Kostel sv. Jana Křtitele
2. listopadu, 9:00 - 16:00 hod.
FOTOGRAFOVÁNÍ ARCHITEKTURY
Workshop. Lektor Aleš Motejl.
Muzeum fotografie a MOM
2. listopadu, 14:00 hod.
PROCHÁZKA S INICIATIVOU 
JE TO I TVOJE MĚSTO Č. 6 
Městská sportovní hala v J. Hradci
2. listopadu, 19:00 hod.
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI
Koncert
Kaple sv. M. Magdaleny
2. listopadu,
100 LET OČIMA FOTOGRAFŮ ZE SBÍRKY SČF
Muzeum fotografie a MOM
3. listopadu, 19:00 hod.
PODZIMNÍ KONCERT
Účinkuje JHSO, PS Smetana, 
PS YMCA Jakoubek a sólisté
Státní hrad a zámek
4. listopadu, 18:00 hod.
STARÉ STROMY TŘEBOŇSKA
Přednáška Ing. Václavy Fliegelové
Dům dětí a mládeže, 
Růžová ulice
4. listopadu, 19:00 hod.
ZÁPAD USA
Cestovatelská diashow Martina Loewa
KD Střelnice - kino
6. listopadu, 13:30 hod. 
DEBATA S DISIDENTY 
S  Petruškou Šustrovou a  Petrem Placá-
kem nejen o listopadu 1989.
Gymnázium Vítězslava Nováka (pro stu-
denty i veřejnost)
6. listopadu, 16:30 hod.
GENEALOGIE: 
DOBRODRUŽSTVÍ RODINNÉ HISTORIE
Přednáška PhDr. Pavla Matlase, Ph.D.
Městská knihovna
7. listopadu, 17:00 hod.
IMAGINÁRNÍ OBČAN
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM

              1. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
              5. 12. PEKELNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
              6. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JINDŘICHOHRADECKÉHO BIG BANDU 
    7. – 8. 12. ADVENTNÍ VÍKENDY VE VÝSTAVNÍM DOMĚ STARÁ RADNICE
              8. 12. ADVENTNÍ KONCERT JHSO
              8. 12. SENIOR KLUB
14. - 15. 12. ADVENTNÍ VÍKENDY VE VÝSTAVNÍM DOMĚ STARÁ RADNICE
           15. 12. „VÁNOČNÍ SKŘÍTEK“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
           15. 12. ADVENTNÍ KONCERT MUZIKA JARA
           16. 12. „SMÍM PROSIT?“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
           26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT YMCA PS JAKOUBEK

LISTOPAD 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

7. listopadu, 19:00 hod.
BESEDA S FRANTIŠKEM ČUŇASEM STÁRKEM
ZUŠ J. Hradec
7. listopadu, 19:00 hod. 
ROCKOVÉ ORATORIUM EVERSMILING LIBERTY 
Koncert pěveckého sboru Zanoty (GVN 
JH), sólisté - Tereza Chovítová, Štěpán 
Piller, doprovod MicroJazz a hosté.
Aula FM VŠE
8. – 9. listopadu 
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRATELŮ HRACÍCH KARET
Konference
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
9. listopadu, 17:00 hod. 
K SVOBODĚ JE DLOUHÉ PUTOVÁNÍ 
ANEB PO 30 LETECH ... UŽ JSME TAM?
Happening k 30. výročí sametové revo-
luce. Evangelický kostel
9. listopadu, 19:00 hod.
SIMON WILLIAMS „POLIB TETIČKU“
Místo plánovaného představení Lady 
Oskar. Agentura Harlekýn. Předplatné 
skupiny A. KD Střelnice
10. - 11. listopadu, 11:00 - 22:00 hod.
SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ
Náměstí Míru
10. listopadu, 13:00 hod. 
VÝPRAVA DO ZEMĚ NIKOHO, KRAJINY BÝVALÝCH 
VSÍ, POHRANIČNÍCH ROT A TICHA
Procházka s  Petrem Pokovbou a  Libo-
rem Svobodou. Sraz na náměstí ve Sta-
rém Městě pod Landštejnem
10. listopadu, 15:00 hod.
iOTESÁNEK
Pohádky na ZUŠ, ZUŠ J. Hradec
10. listopadu, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší genera-
ci. K tanci a poslechu hraje Řečická kapela.
KD Střelnice
11. listopadu, 14:30 hod. 
DEBATA S MÍSTNÍMI AKTÉRY SAMETOVÉ REVOLUCE
Gymnázium Vítězslava Nováka (pro stu-
denty i veřejnost)
11. listopadu, 19:00 hod.
UDÁLOSTI V ROCE 1989 NA JINDŘICHOHRADECKU
Přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.D.
KD Střelnice - kino
12. listopadu, 18:00 hod.
MAKEDONIÍ A SEVERNÍM ŘECKEM
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
12. listopadu, 19:00 hod.
JAROSLAV GILLAR A VLADIMÍR ŠKUTINA 
„A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“
Agentura GP-Art. Předplatné skupiny B
KD Střelnice

13. listopadu, 16:30 hod.
JINDŘIŠSKÉ ÚDOLÍ
Pohledy minulé, současné a  budoucí. 
Přednáška Petra Hesouna
Městská knihovna
14. listopadu, 17:00 hod.
HORIZONTÁLY A VERTIKÁLY
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM
14. listopadu, 19:00 hod.
TRIO TONES
Účinkuje Michaela Hajíčková - klavír, 
Veronika Brádlová - klarinet 
a Vojtěch Urban - violoncello. Koncert KPH
Kaple sv. M. Magdaleny
14. listopadu, 19:37 hod. 
RONLEY TEPER & THE LIPLINERS
Kanada/Nu–Freak Folk.
DADA CLUB Kasper
16. listopadu, 20:00 hod.
MŇÁGA A ŽĎORP
Koncert, KC Jitka
17. listopadu, 17:00 hod. 
TRADIČNÍ SETKÁNÍ K VÝROČÍ 
SAMETOVÉ REVOLUCE
Letos o fous větší, náměstí Míru
19. listopadu, 14:00 hod.
PŘEDNÁŠKA MUDr. JITKY ČECHOVÉ
Téma: vysoký krevní tlak
Mesada, Růžová ulice
19. listopadu, 18:00 hod.
TEORIE HER
Přednáší René Levínský
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
20. listopadu, 16:30 hod.
FINSKO - PO SOBÍCH STEZKÁCH
Přednáška Karla Bušty
Městská knihovna
21. listopadu, 16:00 hod.
CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ S PŘEKVAPENÍM
Beseda s Mgr. Janou Valsovou
Centrum sociálních služeb, Česká ulice
22. listopadu, 18:00 hod.
ČEŠI NA MĚSÍCI 
ANEB NEJEN KOSMONAUTI ZKOUMAJÍ MĚSÍC
Přednáška Jany Nevrklové
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
23. listopadu, 20:00 hod.
JELEN
Koncert, KC Jitka
24. listopadu, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
GVN J. Hradec
24. listopadu, 16:00 hod.
PRINCEZNA NA OCET
Indigo Company. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

24. listopadu, 16:00 hod.
ČERTI Z RAKOUSKA
KC Jitka
26. listopadu, 9:00 – 11:00 hod.
PORADENSTVÍ PRO OSOBY
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Mesada, Růžová ulice
28. listopadu, 16:30 hod.
ZLATÝ VĚK ANGLICKÝCH DĚJIN
Dějiny a  kultura alžbětinské doby. Před-
náška Mgr. Tomáše Jajtnera, Ph.D. et Th.D.
Městská knihovna
29. listopadu - 1. prosince
JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY 
ANEB DEJTE DĚTI DO JESLÍ
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
30. listopadu, 14:00 hod.
BETLÉMY A ŘEZBY VLADIMÍRA MORÁVKA
Vernisáž výstavy
Kostel sv. J. Křtitele
30. listopadu, 20:00 hod.
TRAKTOR
Koncert, KC Jitka

Probíhající výstavy:

MAPOVÝ OKRUH VYSOČINA
- Muzeum fotografie a MOM
- Výstava potrvá do 27. 10. 2019

17. LISTOPAD V ČESKÝCH DĚJINÁCH 
20. STOLETÍ: 1939, 1989 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 11. 2019 

VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ GVN 
JINDŘICHŮV HRADEC 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 11. 2019

TRAGICKÁ LÉTA 1939-1942 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD 
ANEB Z HISTORIE KARETNÍ HRY 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020 

LADA NELADA A VYLADĚNÁ MÓDA 
- Muzeum Jindřichohradecka, Balb. nám.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

ZAŠITÁ KRÁSA / POCTA MARII HOPPE TEINITZEROVÉ 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 8. 12. 2019

POZVÁNKY na prosinec

          1. 12. VÁNOČNÍ KONCERT MK BAND
          1. 12. JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY
          3. 12. CHVÁLA ZPĚVU – ADVENTNÍ KONCERT 
          4. 12. JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TURNÉ 2019 
7. – 8. 12. ADVENTNÍ DNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
7. – 8. 12. VÁNOČNÍ TRHY
7. – 8. 12. ADVENT V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
7. – 8. 12. ADVENT NA ZÁMKU
          7. 12. ADVENTNÍ KONCERT X-TET

       13. 12. ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
       14. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JH SWING BAND
       14. 12. VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA 
       17. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – ČECHOMOR 
 – HOST – MARTINA PÁRTLOVÁ 
       19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA
       22. 12. VÁNOČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
       25. 12. TLUSTÁ BERTA VÁNOČNÍ
       26. 12. CHRISTMAS TEKK NOSTALGIA


