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4  Jindřichův Hradec obhájil prvenství ve sběru vyřazených 
  elektrozařízení.
4  Kamerový systém nově dohlíží také na park pod gymnáziem.

9  Chráněné bydlení Naplno získalo prestižní ocenění.
13 Prosinec bude i v Jindřichově Hradci plný adventních 
  a vánočních akcí.



Počátky industriální výroby v  Jindřichově 
Hradci sahají hluboko do historie. Předchůd-
cem průmyslu byla řemesla, která se provozo-
vala téměř v každém domě. Dnes bychom ale 
už málokde našli stopy po původních řemesl-
ných dílnách, protože domy byly mnohokrát 
přestavovány a po častých požárech většinou 
chátraly; mnohé byly zbořeny a  zmizely be-
ze stopy. Přesto jsme považovali za  důležité 

 � Stezka historie průmyslu

Ve čtvrtek 5. prosince od 16.30 do 18.00 ho-
din je pro rodiny s dětmi připraven na náměstí 
Míru a v přilehlém okolí zábavný program s ná-
zvem Najdi ztraceného čerta. Nedopatřením 
se nám raraši z pekla někam zatoulali, a  tak se 
je budeme za vydatné pomoci malých i velkých 
návštěvníků snažit najít. Na  celkem třech mís-
tech v centru města obdrží úspěšní hledači čertů 
razítka do hrací kartičky, která následně poslou-
ží jako poukaz na sladkou odměnu. O mluvené 
slovo a  hudbu, včetně tematické diskotéky, se 
opět postará moderátor Michal Arnošt. Díky tra-
dičním vánočním chaloupkám nebude nouze 
ani o občerstvení. Chybět nebude Pekelná kniha 
hříchů, a především Mikuláš s andělským dopro-
vodem. Zda se na náměstí nakonec ukáže i ro-
hatá návštěva, záleží jen a jen na úspěchu pátra-
cí akce účastníků zábavného odpoledne. V jeho 
rámci dojde také na vylosování tří výherců, kte-
ří se zapojili do soutěže s interaktivním průvod-
cem Jindřichovým Hradcem o  hodnotné ceny 
v podobě tabletů.
Změna programu vyhrazena.
Akci Najdi ztraceného čerta pořádá město Jind-
řichův Hradec ve spolupráci se Sborem dobro-
volných hasičů Jindřichův Hradec.
Mediálními partnery akce jsou: Radiohouse 
s.r.o., Rádio Česká Kanada, měsíčník Žurnál krás-
né články, měsíčník Neon.

Jana Říhová

 � Pomozte nám najít ztracené čerty! 

HISTORIE PRŮMYSLU 
v Jindřichově Hradci

připomenout i  tuto součást historie našeho 
města, které mělo jako jedno z prvních v zemi 
rozvinutý textilní průmysl. Především řemes-
lo koželužské, soukenické a  tkalcovské zde 
prosperovalo před více jak 500 lety. Například 
cech soukeníků dostal od pánů z Hradce ce-
chovní artikule již v roce 1461.
Vytvořili jsme brožuru nazvanou Stezka his-
torie průmyslu a na domy, které se zachova-
ly a je na nich patrný alespoň zčásti historický 
a  industriální ráz stavby, jsme umístili tabul-
ky s krátkou historií. Součástí brožury je mapa 
města s vyznačením těchto objektů. Netvoří 
souvislou trasu určenou k procházení od jed-
noho objektu ke druhému, spíše se předpo-
kládá, že zájemce si vybere jen některé cíle. 
Přejeme všem zájemcům o  historii příjem-
nou procházku, spojenou s  novými poznat-

ky. V roce 2020 bude opět brožura k dispozici 
v infocentru v Panské ulici. 

Sabina Langerová

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
příspěvkem o industriální výrobě končí série po-
hledů do historie průmyslu v Jindřichově Hradci, 
kterou jsme vám postupně představovali v prů-
běhu právě končícího roku. Na  této straně se 
od  lednového čísla budete setkávat s  význam-
nými událostmi, popř. osobnostmi, které výraz-
ně ovlivnily naši historii v uplynulých osmi sto-
letích. Právě výročí osmi set let od první zmínky 
o Jindřichově Hradci si v  roce 2020 připomíná-
me. Věříme, že se vám nová rubrika bude líbit 
a  společně tak oslavíme významné jubileum 
našeho překrásného města.

Redakční rada Jindřichohradeckého zpravodaje
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Vážení spoluobčané,

dostává se vám do  rukou poslední letošní číslo Jind-
řichohradeckého zpravodaje. Po  tradičním rozsvíce-
ní vánočního stromu na náměstí Míru nás nyní čeká 
období adventu, které zakončí Vánoce. Všichni si pře-
jeme, aby závěrečné týdny roku byly časem klidu a roz-
jímání. Přesto se však nemohu zbavit dojmu, že právě 
prosincové dny představují vyvrcholení dnešní hek-
tické doby, jejímž nejviditelnějším průvodním jevem 
je předvánoční shon. Proto si myslím, že by neškodilo 
zvolnit, zastavit se a trochu si ten předvánoční čas užít. 
Věřím, že se kromě nákupů v různých obchůdcích potě-
šíte také vánoční výzdobou města, kterou pro vás opět 
připravily Služby města Jindřichův Hradec, zahřejete se 
svařákem či punčem nebo si užijete pestrou předvá-
noční kulturní nabídku. 

Jako vždy nás čeká i  letos v  posledním kalendářním 
měsíci závěrečné projednání rozpočtu města. Již před-
chozí jednání naznačila, že hledání optimálního kom-
promisu nebude jednoduché. Co však považuji za pod-
statné, je vzájemný způsob komunikace. Uspěchaná 
doba a sociální sítě navádějí ke zkratkovitému myšle-
ní a následně bohužel nejen k podobnému vyjadřová-
ní, ale i jednání. To považuji za nešťastné. Zajímejme 
se aktivně o dění kolem sebe, diskutujme a získávejme 
informace k  utváření vlastních postojů z  více zdrojů. 
Město Jindřichův Hradec finančně podpořilo, zaštíti-
lo i samo zorganizovalo v právě končícím roce spous-
tu besed a  přednášek nejen k  mnoha komunálním, 
ale i celospolečenským tématům. V tomto 
trendu hodlá pokračovat i v roce 2020. 

Milí čtenáři, přeji vám dostatek sil, 
času i  prostoru k  vytvoření klidné 
a pohodové vánoční atmosféry. 

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  neděli 20. října se uskutečnila Drakyáda 
v  Radouňce. Téměř ideální počasí přispělo 
k průběhu krásné akce. Padesátka účastníků 
zaplnila nebe nad Radouňkou krásnými dra-
ky. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích: dra-
ci kupovaní a draci vlastní výroby. Nejlepší si 
po vyhodnocení kromě krásných zážitků od-
nesli diplomy a věcné ceny. Zvláštní poděko-
vání patří Miroslavu Rodovi. 

Text a foto: Miroslav Kadeřábek

 �Drakyáda v Radouňce

Město Jindřichův Hradec poskytlo ze svého roz-
počtu dotaci ve výši 150 000 Kč Hasičskému zá-
chrannému sboru na  provoz a  vybavení jed-
notky dislokované na požární stanici Jindřichův 
Hradec v roce 2019.
Z  této dotace hasiči zakoupili celoobličejové 
masky řady Dräger FPS 7000, kalové čerpadlo 
Sigmomna s  desetimetrovým kabelem a  plo-
vákem, akumulátorové nářadí, kterým dovy-
bavili vozidlo určené k  technickým zásahům, 
sadu Rescop Red určenou k vnikání do uzavře-
ných prostor, dále pak kombinovací vyvažova-
cí kříž KT do 3500 kg s příslušenstvím a vázací-

 �Hasiči si z dotace nakoupili potřebné vybavení
mi prostředky, CAT turniket (speciální pomůcka 
ke  stejnosměrnému stlačení lidské končetiny), 
ochranné deky a  dvouplášťový ambuvak s  re-
zervoárem kyslíku určený k ventilaci zraněných 
dětí i dospělých.

Pět laureátů převzalo v pátek 25. října v Kultur-
ním domě Střelnice z rukou starosty Jindřicho-
va Hradce Stanislava Mrvky ocenění Křišťálovou 
růži. Během slavnostního večera vystoupil pod 
vedením Felixe Slováčka mladšího Jindřichohra-
decký symfonický orchestr, který mj. doprovodil 
amerického klavíristu Jamese Dicka. Představu-
jeme oceněné v jednotlivých oborech. 
Věda: prof. Dr. Pavel Kroupa je jindřichohra-
decký rodák a celosvětově uznávaný odborník 
v astrofyzice.  V současnosti působí na několika 
vědeckých pracovištích zároveň (Helmholtz In-
stitut jaderné fyziky, Univerzita Bonn, Astrono-
mický ústav Karlovy univerzity). Má za  sebou 
bezpočet výzkumů, které znamenaly převratné 
objevy na poli astrofyziky.
Kultura: Petr Přibyl patří mezi nejvýznamnější 
představitele českých violistů, je držitelem bez-
počtu domácích i  mezinárodních hudebních 
cen. Spolupracuje s předními světovými orches-

 � Křišťálová růže
try, komorními soubory, pěvci i instrumentalisty, 
včetně houslisty Václava Hudečka nebo varhaní-
ka Jaroslava Tůmy.  
Sport: Jan Hanzálek, dlouholetý jindřichohra-
decký hokejový trenér, aktivní od roku 1977 až 
po současnost. Vychoval mnoho úspěšných hrá-
čů. Ti se prosadili nejen v národním reprezentač-
ním sboru, ale i v NHL a KHL. Po celý svůj život 
pracoval v civilním zaměstnání, mladým hokejis-
tům se věnoval ve svém volném čase.
Podnikání: Ing.  Bořivoj Kasal, jeden z  nejvý-
znamnějších zaměstnavatelů s  nejdelší tradicí 
v našem městě. Díky svému nadšení a všestran-
ným schopnostem dokázal v  první polovině 
90. let navázat na přerušenou tradici prvorepub-
likové pily, kterou dovedl v podmínkách tržního 
hospodářství k  prvotřídní pověsti i  ekonomic-
kým výsledkům.
Sociální služby: Jiřina Novotná, dlouholetá 
členka Jindřichohradeckého sdružení sociálních 

aktivit dokáže proaktivním přístupem zapojit 
spoustu svých vrstevníků z řad seniorů do pest-
rých komunitních činností. Pomáhá tak soustav-
ně udržovat z  hlediska psychosociální stránky 
kvalitu jejich života.

Petr Kolář

Zwettl, partnerské město Jindřichova Hradce, 
udělilo svému předchozímu starostovi Herbertu 
Prinzovi čestné občanství. Právě v této souvislos-
ti se Rada města Jindřichův Hradec rozhodla bý-
valému dlouholetému starostovi výše uvedené-
ho partnerského města udělit pamětní medaili. 
Rada města tak ocenila jeho zásluhy o všestran-
ný rozvoj přátelských vztahů a občanských akti-
vit v rámci smlouvy o partnerské spolupráci i mi-
mo ni. K příležitosti udělení čestného občanství 
se konal u našich sousedů slavností akt, na který 
byl pozván i starosta Jindřichova Hradce Stani-
slav Mrvka. Ten předal pamětní medaili osobně. 

 �Udělení pamětní medaile města Jindřichův Hradec Herbertu Prinzovi
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

odpad, už vůbec ne do kontejneru na sklo, ale 
patří do  sběrného dvora, kam ho obyvatelé 
města mohou odložit zcela zdarma. Nejen, že 
tento občan svým sobeckým chováním zce-
la znehodnotil veškerou práci a snahu pocti-
vých obyvatel, ale díky tomuto jednání je teď 
nemožné znečištěný skleněný odpad z  kon-
tejneru zpracovat. Město tak zbytečně zapla-
tí peníze navíc za odstranění tohoto odpadu 
a  zároveň i  přijde o  finanční obnos, který by 
obdrželo za vytřídění a prodej skleněného od-
padu. Nehledě na to, že velké kusy stavebního 
odpadu mohou poškodit lisovací zařízení svo-
zového vozidla, kde by pak škoda byla pod-
statně vyšší.
Upozorňujeme všechny fyzické osoby, fyzic-
ké osoby oprávněné k  podnikání i  právnické 
osoby, že toto jednání je nejen v  rozporu se 
slušným chováním a dobrými mravy, ale pře-
devším zcela v rozporu s obecně závaznou vy-
hláškou města a v případě dopadení může být 
pachateli ve  správním řízení uložena pokuta 
až do výše 50 000 Kč.
Zároveň děkujeme drtivé většině uvědomě-
lých občanů, kteří se svým vyprodukovaným 
odpadem nakládají správně. Po městě a míst-
ních částech je možné odložit tříděný odpad 

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Nakládání s  odpady v  Jindřichově Hradci ře-
ší Obecně závazná vyhláška města Jindřichův 
Hradec č. 1/2015 o  systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů vznikajících na úze-
mí města Jindřichův Hradec, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem. Na  zákla-
dě této vyhlášky jsou občané města povinni 
odpad odděleně shromažďovat, třídit a odklá-
dat do městem označených nádob na místech 
k  tomu určených. Jednotlivé druhy odpadů 
patří do  jednotlivě označených nádob urče-
ných pro dané druhy odpadů. Není přípust-
né do označených nádob vhazovat jiné druhy 
odpadů, než pro které jsou dané nádoby ur-
čeny.
Apelujeme na  naše občany, aby dodržova-
li povinnosti vyplývající z této obecně závaz-
né vyhlášky. Pokud někteří obyvatelé města 
z  různých důvodů třídit odpad odmítají, žá-
dáme tyto občany, aby svým chováním ne-
znehodnocovali práci a snahu svých sousedů. 
Uvádíme jeden příklad za  všechny. Na  sídliš-
ti Vajgar do  kontejneru na  sklo zatím nezná-
mý pachatel vyhodil stavební odpad nejspíše 
z rekonstrukce svého bytu. Tento odpad roz-
hodně nepatří do  kontejneru na  komunální 

na  celkem 230 místech do  665 nádob, při-
čemž další nádoby stále přibývají. Objemný 
odpad, stavební odpad, nebezpečný odpad, 
elektroodpady a  další odpady, které nepatří 
do nádob na komunální odpad, prosím ode-
vzdávejte ve  sběrném dvoře U  Cihelny. Další 
informace jsou k dispozici na webové stránce 
města: www.jh.cz v sekci Praktické informace 
– Nakládání s odpady.

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

Správné nakládání s odpady 

Město Jindřichův Hradec opět po roce dosáhlo nejlepšího výsledku v soutěži měst a obcí ve sběru vyřazených elektrozařízení KS ELEKTROWIN a.s. 
za období 1. srpna 2018 – 31. července 2019 v kategorii obec nad 10 000 obyvatel. 
Celková výtěžnost EEZ za toto období byla 4,76 kg na obyvatele, což je téměř o 1 kg na obyvatele více než v předchozím období.
Za první místo si tak město Jindřichův Hradec převzalo od kolektivního systému Elektrowin, který se zabývá sběrem a zpracováním vysloužilých 
elektrospotřebičů, odměnu ve výši 30 000 Kč. 
Děkujeme všem obyvatelům města, kterým není naše životní prostředí lhostejné.

Blanka Slavíková

Jindřichův Hradec podruhé v řadě zvítězil ve sběru vyřazených elektrozařízení

Park pod gymnáziem se vyznačuje poměrně 
vysokou koncentrací pohybu osob. Prochá-
zí tudy stezka pro pěší a cyklisty a v blízkos-
ti Naxerovy lávky se nachází dětské hřiště, 
které hojně využívají rodiče s dětmi. Bohu-
žel se v  parku zdržují i  problémové osoby, 
díky nimž jsou zde patrné projevy vandalis-
mu. Ty se projevují sprejerstvím a poškozo-
váním městského majetku (altánu, laviček, 
odpadkových košů či lamp veřejného osvět-
lení). 
Kamerový bod v  parku je plně kompatibilní 
se stávajícím  kamerovým systémem. Zefek-

 �ODBOR ROZVOJE

V  průběhu měsíce října došlo k  realizaci 
projektu „Rozšíření městského kamerové-
ho dohlížecího systému – Jindřichův Hra-
dec“. Projekt byl spolufinancován Minister-
stvem vnitra ČR dotací ve  výši 259  094 Kč. 
Celková částka projektu, který realizovala 
jindřichohradecká firma GEOINSTAL s.r.o., 
činí 289  458 Kč s  DPH. Akce byla schvále-
na Radou města dne 6. 2. 2019 usnesením  
č. 74/4R/2019.
Cílem projektu je pořízení kamerového bo-
du v  parku pod gymnáziem a  tím vytvoře-
ní dalšího bezpečného prostoru ve  městě. 

tivní se jím činnost nejen pracoviště městské 
policie, ale i  obvodního oddělení Policie ČR. 
Digitální kamery nabízejí tzv. inteligentní vi-
deoanalýzy, které umí identifikovat a rozlišo-
vat osoby, upozornit obsluhu na  neobvyklé 
události, bezpečnostní či dopravní incidenty. 
Efektivitu městského kamerového dohlíže-
cího systému zvyšuje skutečnost, že do mo-
nitorovaných lokalit není nutno nasazovat 
takový počet strážníků a policistů, jejichž po-
chůzkový a  hlídkový výkon služby je možné 
přesměrovat do jiných částí města. 

Karel Hron

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – Jindřichův Hradec
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 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Město Jindřichův Hradec v  průběhu měsíce 
září realizovalo projekt, díky kterému dojde 
k  významné proměně centrální části sídliš-
tě Vajgar. Na plochách přiléhajících ke křižo-
vatce „U Trojstřediska“ došlo k náhradě sou-
časných trávníků za  záhony osázené směsí 
trvalek, ve kterých převažují suchomilné a ne-
náročné rostliny. Směs je navržena tak, aby 
záhony byly celoročně atraktivní a proměnli-

vé. Květy se budou objevovat po celou dobu 
vegetačního období a  mimo něj budou  es-
tetiku záhonů vytvářet výrazné struktury se-
meníků a suchých lodyh rostlin či stálezelené 
listy trvalek. Návrh výsadeb i samotnou rea-
lizaci zhotovila Ing.  Jana Mudrová z  Rynárce 
za  odborné spolupráce s  Janem Nussbaue-
rem z Radonic. 

Ivana Nováková

Trvalkové výsadby na sídlišti Vajgar

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Informační středisko města Jindřichův Hradec 
získalo 3. místo v rámci Jihočeského kraje v sou-
těži „Nejoblíbenější informační centrum“. Vyhlá-
šení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo 
u příležitosti konání členského fóra A.T.I.C. (Aso-
ciace turistických informačních center) v  Pra-
ze 7. listopadu letošního roku. Děkujeme tím-
to všem, kteří pro nás hlasovali a v soutěži nás 
podpořili. Na  fotografii jsou pracovnice jindři-
chohradeckého infocentra Jana Popelková, Bar-
bora Píšová a Zuzana Bedrnová společně s ko-
legyněmi z Třeboně.

Jana Říhová 

Jindřichohradecké infocentrum zabodovalo v tradiční soutěži

dec - Anna Leblová (9 let), J. Hradec - Ludmila 
Brožová (9 let), Horní Dvorce - Anežka Čejnová 
(9 let) - Jarošov nad Nežárkou - Viktorie Urbán-
ková (10 let), Třebětice - Kateřina Čermáková 
(10 let), J. Hradec. 
Vánoční dárek v bazénu
Vánoční dárek, který potěší, lze v průběhu pro-
since, a  dokonce i  v  předvečer Štědrého dne 
pořídit přímo v  prostorách Plaveckého bazé-
nu. Kdykoliv v  otevírací době až do  pondělí  
23. prosince je ve vstupní recepci možné zakou-
pit jak plavecké brýle nebo některou z plavec-
kých pomůcek, tak i dárkový poukaz v hodno-
tě 300, 500 nebo 1000 Kč, který obdarovanému 

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Do Vánoc bazén ozdobí vítězné obrázky
6. ročník Výtvarné soutěže vyhlášené při příle-
žitosti výročí 10 let od modernizace Plavecké-
ho bazénu Jindřichův Hradec zná své vítěze. 
Vítězné výtvory budou v  prosinci vystaveny 
v prostorách Plaveckého bazénu. 
Jednotlivé věkové kategorie vyhráli: Viktorie 
Duchoňová (2 roky), Lásenice - Sofie Vítová  
(4 roky), J. Hradec - Šarlota Fenik (5 let), J. Hra-
dec - Antonín Brož (6 let), Horní Dvorce - Če-
něk Chramosta (7 let), Tučapy - Marie Pobu-
dová (8 let), J. Hradec - Amélie Svobodová  
(8 let), J. Hradec - Barbora Dubová (8 let), Kar-
dašova Řečice - Zoe Šelongová (8 let), J. Hra-

umožní dobít si kredit na svém elektronickém 
čipu - permanentce. Pokud čip nazývaný lido-
vě „hodinky“ obdarovaný nemá, není lepší ná-
pad, než mu je v recepci přímo zakoupit. 
Prázdninový provoz 
Běžný provoz potrvá v  plaveckém bazénu 
do  pátku 20. prosince. V  tento den také pro 
letošní rok skončí všechny kurzy Plavecké ško-
ly Jindřichův Hradec působící pod hlavičkou 
městského bazénu.
Od soboty 21. prosince až do 3. ledna 2020 bu-
de platit prázdninová otevírací doba 10.00–
20.00 hodin. Zavřeno zůstane jen 24. prosince, 
25. prosince a 1. ledna a ve čtvrtek 26. prosince 
se sváteční dveře otevřou ve 13.00 hodin. 
Ranní a večerní plavání
V závěru listopadu se změnil rozvrh pro spor-
tovní bazén, který nastavil nový režim až 
do 14. února. I v prosinci tak platí, že v ranním 
čase 8.00–9.00 hodin mohou rekreační plavci 
sportovní bazén 25 metrů využívat vždy v úte-
rý a  pátek. V  ostatních dnech (pondělí, stře-
da, čtvrtek) běží školní výuka již od 8.00 hodin, 
a veřejnosti tak za výhodné vstupné slouží Re-
laxační bazén od 8.00 hodin. 
Večerní plavání pro veřejnost zůstává bez 
změn celý rok: úterý od  19.30 hodin, ostatní 
dny kromě pondělí od 19.00 hodin. Více infor-
mací najdete na: www.bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková 

PROVOZNÍ DOBA BAZÉNŮ A SAUN
o vánočních prázdninách 2019

Pondělí
23. 12.

Úterý
24.12.

Středa 
25. 12.

Čtvrtek
26. 12.

Pátek
27. 12.

Sobota
28. 12.

Neděle
29. 12.

Pondělí
30. 12.

Úterý
31.12.

Středa
1. 1.

Čtvrtek
2. 1. 20

Pátek
3. 1.

Relaxační
bazén

10:00
18:00
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20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
15:00
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Plavecký
bazén

10:00
18:00

13:00
20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
15:00

10:00
20:00

10:00
20:00

Dětské
bazény

10:00
18:00

13:00
20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
20:00

10:00
15:00

10:00
20:00

10:00
20:00

Sauny

společné společné společné společné společné společné

ZA
V

Ř
EN

Y ženy muži

12:00
18:00

14:30
20:00

13:30
21:00

13:30
21:00

13:30
21:00

14:30
21:00

14:30
20:00

14:30
20:00
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Vedení policie Územního odboru Jindřichův 
Hradec, díky Fondu kulturních a sociálních pot- 
řeb, jako každoročně uspořádalo společenský 

 �Na bývalé kolegy policisté nezapomínají
večer pro bývalé kolegy, nyní emeritní policis-
ty a občanské zaměstnance. Všichni se společ-
ně setkali 14. listopadu v  Jindřichově Hradci 

v restauraci Střelnice. Po úvodním slovu vedou-
cí PČR Územního odboru J. Hradec plk. Ing. Jo-
sef Heš představil svého nového zástupce 
plk.  Mgr.  Bc.  Zdeňka Melichara i  vrchního ko-
misaře mjr. Ing. Bc. Davida Pilera. Rovněž před-
stavil bývalým kolegům vedoucí jednotlivých 
obvodních oddělení včetně vedoucího policie 
dopravní. 
Dále se společenský večer nesl v  neformálním 
duchu, kdy policisté společně s  dříve sloužící-
mi kolegy vzpomínali na společné roky služby, 
na ty policisty, kteří se setkání nemohli zúčastnit 
nebo už dokonce nejsou mezi námi. 
Společenského večera se zúčastnilo nejméně  
37 emeritních policistů i  občanských zaměst-
nankyň. Nejstarší z nich, stále vitální Zdence Ma-
linové, je v tomto roce úctyhodných 87 let. 
Bývalým spolupracovníkům se dle jejich vyjád- 
ření společenský večer skutečně líbil a  pokud 
jim zdraví dovolí, za rok přijdou rádi znovu.

Hana Millerová

23. října
Pokutovým blokem na pár stovek skončila es-
tráda muže (31 let) v  Kozlovně v  Panské ulici, 
který předtím laškoval s šenkýřkou tak dlouho, 
že její pohár trpělivosti přetekl a přivolala na po-
moc hlídku kolegů. Když se na místě shrnul re-
pertoár celého vystoupení tohoto „šprýmaře“, 
který, byť při penězích, odmítal zaplatit pěknou 
řádku Jack Danielů a piv za více jak osm stovek, 
bylo po veselici, a se zamrzlým úsměvem se ulicí 
potácel k domovu. 
26. října 
Z přečinu ublížení na zdraví se bude před orgá-
ny činnými v  trestním řízení zpovídat „hrdina“ 
(26 let) z Vydří, kterému v žilách patrně koluje 

 � Výpis z událostí

více než horká krev. Krátce před druhou hodi-
nou ranní na  náměstí Míru u  Masných krámů 
zcela bezdůvodně nakopl do  hlavy účastníka  
(19 let) drobné rozmíšky, zalehlého na zemi v po-
zici, kdy se vůbec nemohl proti úderu bránit. Na-
padený mladík byl kvůli pozdějším zdravotním 
komplikacím nucen vyhledat lékařské ošetření 
a následně podstoupit operativní zákrok hlavy. 
Naštěstí vše neomylně sledovalo oko městské-
ho kamerového systému, a  tudíž nebude pro-
blém určit případnou míru jeho zavinění. 
1. listopadu
Pět dětí (15–17 let) nadýchalo od 0,40 do 1,06 ‰ 
hodinu před půlnocí v DADA CLUBU Kasper při 
kontrole zaměřené na podávání alkoholu mla-
distvým. Trpkou třešničkou na  dortu byl na-
konec fakt, že více jak jedno promile ukázala 
ručička nejmladší slečně (15 let). A protože mlá-
dežníci kápli božskou a potvrdili, že alkohol za-
koupili na  baru od  samotného majitele clubu, 
poputují jeho hříchy k rukám příslušného správ-
ního orgánu. 

8. listopadu
Balení dušené šunky a trvanlivého salámu ukryl 
před zraky pokladní za plastový kryt nákupní-
ho vozíku muž (69 let) ze sídliště Vajgar, ne však 
před detektivem Albertu, který ho lapil. A dále, 
jak už to znáte, po uhrazení uzenin obdržel pán 
bloček na rovných pět stovek. 
12. listopadu
Přikrášlit již tak krásný altán v parku pod gym-
náziem se v  úterní podvečer rozhodli slečna 
(13 let), která ve svých „uměleckých“ výjevech 
nešetřila pohlavními orgány, a o dva roky star-
ší, naopak láskyplný grafik. Jejich nadání ovšem 
neuniklo korzující hlídce, která mladé „výtvarní-
ky“ a zakrátko i jejich rodiče poučila o spáchání 
přestupku proti majetku a o připravené pokutě 
u staršího, za přestupek již odpovědného „malí-
ře“. Následující den tak přišly na řadu čistící pro-
středky a další ponaučení, že o celé věci bude 
vyrozuměn odbor sociálních věcí.

Petr Čermák

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE

Konec roku provázejí bouřlivé oslavy Silves-
tra a nejrůznější ohňostroje. Zábavní pyro-
technika je stále velmi oblíbenou součástí 
této zábavy.
Jindřichohradečtí policisté doporučují:
Prodej i  nákup pyrotechnických předmě-
tů pro zábavné účely, které při dodržová-
ní návodu k používání neohrozí výbuchem 
bezpečnost osob i majetku, mají svá přísná 

pravidla. Zásadně se u těchto výrobků mu-
sí dodržovat návod na  obalu výrobku, sa-
mozřejmě uvedený v českém jazyce, kde je 
zřejmý způsob i místo jejich odpalování, tj. 
použití. Výrobek musí být označen zkušeb-
ní značkou, klasifikační třídou, do které jsou 
pyrotechnické předměty zařazeny podle 
stupně jejich  nebezpečnosti a  nesmí chy-
bět ani údaj o době použitelnosti.
Občané, pozor! 
Při nákupu je třeba se zaměřit zejména 
na kvalitu nabízeného zboží. Předměty ne-
smí být poškozené, prohnuté ani navlhlé. 
Pozor také při nákupu za podezřele nízkou 
prodejní cenu. Nakupujte zábavní pyro-
techniku pouze u  autorizovaných prodej-
ců. Tam je také záruka, že zboží, ještě, než 
se dostane ke  kupujícímu, je správně ulo-

Prevence:

 �Silvestr a zábavní pyrotechnika

ženo. Z důvodu používání bezpečné zábav-
ní pyrotechniky, pokud je dodržen návod 
k použití, nemá již veřejnost, zejména mlá-
dež, potřebu vyrábět různé třaskavé směsi, 
které měly za následek těžké újmy na zdra-
ví. Stejně tak je vyloženým hazardem si za-
hrávat při oslavách příchodu nového roku 
s vojenským materiálem. 
Velkou pozornost je třeba věnovat zejména 
dětem, neboť jsou to bytosti velice zvídavé 
a  vše co se třpytí, bliká a  vydává všelijaké 
zvuky, je přitahuje jako magnet! Abychom 
mohli všichni společně a bezpečně vkročit 
do nového roku 2020, čtěte pečlivě návody 
na  zábavných pyrotechnických prostřed-
cích a  ostatním výbušninám se obloukem 
vyhněte! Zvažte též míru konzumace alko-
holu!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 13. 10. 2019 do 11. 11. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Věroslava GÓČOVÁ Jindřichův Hradec 16. 2. 1930 13. 10. 2019
Karel DUŠEK Horní Pěna 1. 4. 1942 15. 10. 2019
Věra ŠANDEROVÁ Sedlo 25. 5. 1937 17. 10. 2019
Anděla VONDROVÁ Jižná 27. 5. 1930 18. 10. 2019
Albína HRDLIČKOVÁ Staňkov 14. 9. 1929 20. 10. 2019
Antonín VÍTŮ Jindřichův Hradec 5. 1. 1940 20. 10. 2019
Růžena HOLUBOVÁ Kardašova Řečice 7. 6. 1931 22. 10. 2019
Miroslav HALUZA Majdalena 21. 8. 1943 24. 10. 2019
Jaromír MRKVIČKA Malíkov nad Nežárkou 7. 4. 1953 24. 10. 2019
Vratislav BEZCHLEBA Jindřichův Hradec 20. 12. 1932 25. 10. 2019
Pavel NOVOTNÝ Chlum u Třeboně 1. 3. 1950 26. 10. 2019
Nataša MÁSÍLKOVÁ Kardašova Řečice 20. 3. 1968 29. 10. 2019

Ing. Jaromír ŽÁK Klenov  5. 5. 1945 29. 10. 2019
Josef FUČÍK Otín 26. 9. 1951 30. 10. 2019
Karel VODIČKA Radouňka 15. 9. 1937 1. 11. 2019
Karel HRNEČEK Nová Včelnice 28. 11. 1932 1. 11. 2019
Anna EDEROVÁ Jindřichův Hradec 29. 10. 1945 1. 11. 2019
Marta VLKOVÁ Suchdol nad Lužnicí 20. 3. 1962 3. 11. 2019
Marie HEJLÍČKOVÁ Jindřichův Hradec 18. 3. 1945 4. 11. 2019
Anna CHVÁTALOVÁ Jindřichův Hradec 15. 6. 1941 7. 11. 2019
Jiří PECH Otín 24. 12. 1957 11. 11. 2019
Zdeněk AMBROZEK Jindřichův Hradec 7. 7. 1938 11. 11. 2019
Marie DOUDOVÁ Kostelní Radouň 7. 3. 1946 11. 11. 2019
Hana JALOVCOVÁ Jindřichův Hradec 17. 4. 1946 11. 11. 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 1. listopadu se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo další vítání občánků. 
V 1. skupině byly přivítány tyto děti: Bouda Tadeáš, Cibríková Amanda, Čuchnová Rozárie, Danišová Emma, Frydrych Matyáš, Hulíková Bára, Chmelová Berenika, Jon 
Theodor, Kocúrová Lucie, Kovářová Anežka, Pošvář Vít.
Ve 2. skupině byly přivítány tyto děti: Fittl Damian Martin, Kout Ben, Smrž Matyas, Radoš Jonáš, Řeháková Eva, Sága Timo, Šmídová Ema, Štěpánová Anita, Štěrbová Beá-
ta, Šubrt Karel, Vondrová Eliška, Zdeněk Josef. 

Petr Kolář 

 � Přivítali jsme nové občánky
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12. prosince 1919
Z opatrovny
Letošní podělování dítek konalo se 
na  den sv. Mikuláše a  ne, jak zvy-
kem bývalo, o Vánocích, a to proto, 
aby dítky opatřeny byly dříve před 
zimou tím, co k svému ošacení do-
stanou. Občanstvo osvědčilo při 
sbírce zvláště letos vzácný skutek 
lidumilnosti, tak že mohla nadílka 
býti pro každé dítko bez rozdílu při-
měřená a hojná. 
22. prosince 1919
Místním sborům osvětovým
Nové nařízení všech ministerstev 
o míst. knihovnách v obcích uklá-
dá všem osvětovým sborům po-
vinnost, aby bděly nad plněním 
tohoto zákona, který doplňuje 
cílevědomě snahy ministerstva 
škol a  národní osvěty na  poli li-
dové výchovy a  vzdělání. Podle 
zákona toho všecky obce, malé 
i  větší, jsou povinny zříditi obec-
ní knihovny, jež rok co rok musí 
řádně doplňovati, aby tak občan-
stvo mělo příležitost a  možnost 
četbou dobrých knih se vzdělá-
vati. Obce vloží do svého rozpoč-
tu dávku 50-70 haléřů na každou 
osobu v  obci. Z  výnosu té dáv-
ky hradí se výlohy se zřizováním 
a  doplňováním knihoven spoje-
né. Kdež jsou knihovny soukromé 
nebo spolkové, mohou býti pře-
vzaty do obecní správy. Bližší po-
kyny udělí Okres. sbor osvětový 
v J. Hradci. 
Z administrace
Z  technických příčin vydali jsme 
číslo páteční dnešního dne. Příští 
číslo, jako 1. číslo našeho jubilejní-
ho 50. ročníku, vydáme v  pondělí 
dne 29. t. m. a prosíme, by příspěv-
ky pro toto číslo, vzhledem k  čet-
ným svátkům, nám co nejdříve do-
dány byly. 
Do městského musea darovali:
pí Bayerová, vdova po  poštmist-
rovi, parádní výzbroj pošt. kočího 
a sbírku zvětšených pošt. známek, - 
p. Jaromír Dimka, občan sjednoce-
ných severoamerických států svůj 
románek z  dob všeevropské vál-
ky, v  němž líčí se také účast ame-
rických Čechů v  podpoře českých 
bojovníků přispívajících k  osvobo-
zení své vlasti. Společnost přátel 

5. prosince 1919
Dar
Paní Františka, dříve hraběnka Čer-
nínová, choť majitele velkostat-
ku jindřichohradeckého, darovala 
míst. komitétu čs. péče o  dítě ob-
nos 200 Kč. Za  velikomyslný dar 
tento vyslovujeme uctivé díky.
Z opatrovny
Z  rukou starosty města p.  J. Chý-
ny přijalo ředitelství pro potřeb-
né dítky dar jindřichohradeckých 
rodáků, amerických Čechů z  Chi-
caga. Dar sestává z  různých částí 
oděvu, látky na šaty a košilky, čo-
kolády, mýdla a  jiných drobností. 
Dárky těmito poděleny budou dít-
ky při mikulášské nadílce. Městská 
rada darovala 90 párů dřevěných 
pantoflí, což v této všeobecné tís-
ni o  obuv nelze ani dosti oceni-
ti. Pan Otto Jungmann, továrník, 
osvědčil též vzácný skutek lidu-
milnosti darováním 100 párů pěk-
ných černých punčoch… Za  ty-
to dary vyslovuje sbor učitelek m. 
opatrovny šlechetným příznivcům 
ústavu nejvřelejší dík.  
Organisace všech čsl. legionářů J. Hradce 
a okolí byla ustavena
a současně připojila se k ústřední 
organisaci pražské. Organisace ta, 
stavěna na  tradici vojska zahra-
ničního, bude i  nadále pokračo-
vati v  konstruktivní práci, kterou 
vedla za hranicemi armáda a volá 
ku též práci všechen lid českoslo-
venský. 
Velkou potíž
má každý šťastný majitel staré 
50koruny. Ať jde na úřad, do ob-
chodu aneb v soukromí chce pla-
titi touto bankovkou, všude nará-
ží na nemalé obtíže a namnoze se 
mu bankovka ta vůbec nepřijme. 
A  nelze se diviti, když víme, že 
novému příjemci budou penzem 
tím činěny tytéž obtíže jak dosa-
vadnímu vlastníku. 
Úžasná rychlost
Dne 30. listopadu 1919 obdrželi 
jsme z pošty zpět v původní pásce 
číslo našeho listu ze dne 15. břez-
na 1918 jednomu z našich abonen-
tů ve Vysokém Mýtě zaslané. Od té 
doby sídlí adresát dávno v J. Hradci 
a zůstává záhadou, kde číslo po ce-
lých 622 dnů se toulalo.

Prosincová čísla Ohlasu od Nežárky reflektovala dění ve městě, které vynikalo především charitou související s blíz-
kostí oslavy Vánoc. Dary jednotlivců i výnosy z charitativních akcí směřovaly do původních i nově ustavených spolků 
a organizací, jejichž činnost byla cílena na sociální a zdravotní pomoc v novém státě. Tradičně největší dary obdrže-
la městská opatrovna, která je dětem předala oproti předchozím letům již o mikulášské nadílce, aby nejmenší mohli 

užít darované teplé oblečení včas. Ohlas od Nežárky se chystal k vydávání jubilejního padesátého ročníku. Při této příležitosti vyšlo první číslo roku 1920 
už 29. prosince 1919 s oslavnou básní připomínající nastávající jubileum na titulním listu a zprávou o nutném zdražení listu následující na další straně.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

starožitností 13 písniček v J. Hradci 
u Landfrasa tištěných. 
Česká škola v Nové Bystřici
byla slavnostně otevřena v pondělí 
14. prosince 1919 za přítomnosti zá-
stupce okresní škol. rady p. inspek-
tora Groulíka, zástupce N. Jednoty 
Pošumavské učitele T. Sládka, de-
putace odborů NJP z  Počátek atd. 
a  za  přehojné účasti české menši-
ny v  nové Bystřici. Slavnost zahájil 
„pastýř a  bedlivý strážce“ českých 
menšin na  Hradecku pan učitel 
Sládek proslovem, v  němž zdůraz-
nil významnost chvíle pro českou 
menšinu novobystřickou, objasnil, 
že teprve naše samostatnost poli-
tická přinesla nám plné osvoboze-
ní národní a dala zvítěziti pravdě, že 
české dítě patří do české školy. 

29. prosince 1919
K 50. letému jubileu
Je krásnou perlou staré město naše, 
jež vychovalo mnoho statných ge-
nerací, jak bludný pták se nesměle 
a plaše po letech každý rád k hníz-
du svému vrací. Ó Hradečáci sem 
tam roztroušení dnes zvěst Vám 
nesem, starý Ohlas od Nežárky, Váš 
list svůj háv dnes ke slavnosti mění 
a chystá Vám své novinky a dárky. 
-----------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin. Po-
zor! Na  webových stránkách Mu-
zea Jindřichohradecka v  záložce 
Knihovna opět přístupna Digitál-
ní knihovna Kramerius s celým ti-
tulem Ohlas od Nežárky. Studovat 
můžete na  adrese http://krameri-
us.mjh.cz/search/#intro2.

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Cenu kvality v sociální péči, soutěž o nejlep-
šího poskytovatele sociálních služeb v Čes-
ké republice, pořádá již od  roku 2004 re-
dakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci 
s  Radou kvality ČR. Jedná se o  významný 
projekt s celkově vysokým kreditem v rám-
ci Národního programu podpory kvality 
v ČR. V letošním roce v ní uspěla i jedna z ji-

 � Cena kvality v sociální péči za rok 2019 míří i do Jihočeského kraje
hočeských sociálních služeb, a to Chráněné 
bydlení Naplno, které je součástí Centra so-
ciálních služeb Jindřichův Hradec.
Chráněné bydlení Naplno obdrželo svou vítěz-
nou Cenu kvality v kategorii poskytovatelů so-
ciálních služeb pro osoby se zdravotním posti-
žením během slavnostního udílení cen v úterý 
5. listopadu 2019 v prostorách Rytířského sálu 

Senátu Parlamentu ČR. Zástupci služby ji pře-
bírali z rukou místopředsedy Senátu pana Mi-
lana Štěcha, senátorky Emílie Třískové, patron-
ky ceny Gianny Conti a  dalších významných 
hostů.
„Cena kvality je zásluhou všech zaměstnan-
ců Chráněného bydlení Naplno a  vizitkou jejich 
dlouhodobě vysoce profesionálního přístupu 
k  práci s  lidmi se zdravotním postižením“, zdů-
raznil při předávání ředitel Centra sociálních 
služeb Jindřichův Hradec Ing. Jiří Blížil.
Chráněné bydlení Naplno patří mezi služby, 
které mají jasnou vizi, stále na  sobě pracu-
jí, hledají dobrou praxi a cesty ke zlepšení ze-
jména asistence a vztahu ke klientům. Služba 
také dlouhodobě a opravdově usiluje o zrov-
noprávnění společenského postavení lidí s po-
stižením, o inkluzi v rámci občanských komu-
nit, ve kterých klienti bydlí. Velký důraz klade 
na dobrou asistenci, přístup ke klientům i kva-
litní výběr, podporu a vedení zaměstnanců.
Vedoucí oceněné služby Mgr.  Aleš Adamec 
k tomu dodává: „Chceme po našich zaměstnan-
cích, aby přistupovali ke své práci naplno, kvalit-
ně, čestně a bez výmluv. Aby ji vnímali jako po-
slání, a snažili se být pro ostatní příkladem dobré 
praxe. Nejen kvůli nám, ale i kvůli veřejnosti, aby 
věděla, že i  lidé s postižením mohou žít běžným 
životem, pokud dostanou potřebnou kvalitní asi-
stenci.“

Aleš Adamec

V  centru hlavního města, v  koncertním sále 
Pražské konzervatoře, se od  čtvrtka 31. října 
do  neděle 3. listopadu 2019 konal soutěžní 
hudební festival Mezinárodní akordeonové 
dny v Praze. Představily se na něm tři stov-
ky akordeonistů různých věkových kategorií 
z dvaceti zemí světa.
Početné zastoupení na tak prestižním festiva-
lu měla díky kolegyni Kristině Fajkusové i jind- 
řichohradecká ZUŠ.
Osmiletá Terezka Chalupová získala zlaté 
pásmo a přestože v  I. kategorii do deseti let 
patřila k těm mladším, nechala za sebou dlou-
hou řadu účastníků z Ruska, Polska, Rumun-
ska i Čech.
Stejné ocenění si z Prahy přivezla i třináctiletá 
Marie Závodská, která je již zkušenou akor-
deonistkou, a proto se soutěže zúčastnila ne-
jen jako sólistka, ale také jako členka akordeo-
nového kvarteta (Marie Závodská, David 
Svoboda, Lucie Svobodová a Lukáš Kovář).
Tato čtveřice obstála v  náročné konkurenci 
téměř profesionálních výkonů komorních tě-
les z Ruska, Španělska či Polska a získala krás-
né stříbrné pásmo.

 � Akordeonisté z jindřichohradecké ZUŠky úspěšně obstáli v mezinárodní konkurenci
Všem soutěžícím gratulujeme a  děkujeme 
za  skvělou reprezentaci Základní umělecké 
školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. 
Dík patří ale především jejich učitelce Kristině 
Fajkusové, která je do soutěže s velkým osob-
ním nasazením připravila.

Pokud byste chtěli slyšet naše úspěšné mu-
zikanty, přijďte si je poslechnout do  kostela  
sv. Jana Křtitele 14. prosince 2019 v 16.00 ho- 
din na  Předvánoční akordeonový koncert, 
který pro vás v těchto dnech právě připravují.

Hana Stráníková
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Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili 
do  letošní předvánoční sbírky na  pomoc dě-
tem s  leukémií pro nemocnice Motol a České 

 �Moc děkujeme za dárky pro Kapičku
Budějovice. Ve středu 13. listopadu 2019 jsme 
měli možnost odvézt do  slavonické Kapičky 
dvanáct krabic dárků, které potěší naše malé 

pacienty v nemocnicích. Chceme co nejsrdeč-
něji poděkovat milým spoluobčanům, mamin-
kám, dětem, rodinám a všem, kteří se zapojili 
do této prospěšné akce, aby udělali radost ma-
lým kamarádům. Kromě krásných hraček, stol-
ních her, oblečení či pastelek jsme mohli pře-
dat také hodnotné knihy z Městské knihovny 
Jindřichův Hradec.
Velký dík patří rovněž všem médiím a Milanu 
Houžvovi z  firmy Termoplast Nová Bystřice, 
který nám pomohl sbírku pro děti do Kameni-
ce nad Lipou odvézt.
Děkujeme za dlouhodobou podporu a přeje-
me vše nejlepší, hodně zdraví, pokoje, rados-
ti, lásky, požehnání a naděje do nového roku 
2020!
Za  organizátory sbírky ze Střední zdravotnic-
ké školy Jindřichův Hradec, ADRY a  Městské 
knihovny Jindřichův Hradec

Jana Vojáčková

V  posledním měsíci roku se v  Centru Aktiv-
ní senior ohlížíme zpět a vzpomínáme s klien-
ty na chvíle, kdy jsme se společně vzdělávali při 
přednáškách a trénování paměti, cvičili, užívali si 
vystoupení hudebníků, prostě – na chvíle, kdy 
nám spolu bylo fajn.
Pro připomenutí vám dnes nabízíme fotografie, 
na které už hledíme s mírnou nostalgií.
V  tomto zvláštním období plném očekává-
ní a pospolitosti vás zveme v úterý 3. prosin-
ce ve 14.00 hodin do společenské místnosti 
Mesady v  Růžové ulici na  „Adventní taneč-
ní překvapení LA FAARIE“. Jako host vystou-
pí skupinka dětí, které si říkají „Správná parta“ 

 � Prosincová Mesada rekapituluje
a  předvedou nám svoji variaci country tance.
Tentýž den nás najdete i  u  stánku Mesady 
na vánočním trhu na Fakultě managementu.
Ve spolupráci s II. ZŠ nám zahrají a zazpívají ta-
ké její žáci – termín bude upřesněn na plakátech.
Na  našich nástěnkách a  webových stránkách 
Mesady najdete pozvání na společnou naučnou 
vycházku naším městem a některé další předvá-
noční aktivity.
Všem našim klientům i  příznivcům přejeme 
klidný advent a  krásné vánoční svátky prožité 
ve zdraví a dobré pohodě.

Eliška Macurová a Lenka Kalinová

Tématem letošního předávání Betlémského světla je „Odvaha k míru“. Každý z nás se často nechá ovlád-
nout vnitřním strachem ze všeho neznámého. Kolem sebe vidíme často mnoho nenávisti pramenící ze stra-
chu z čehokoliv cizího. Pojďme proto probudit v sobě a ve svém okolí odvahu! Odvahu překročit hranice 
vlastního pohodlí, odvahu zahodit strach a otevřít se míru. Tak jako Betlémské světlo cestou z Betléma „pře-
kročí“ mnoho hranic a mnoho zdí, překonejme i my naše hranice a přispějme k šíření míru v našich srdcích. 
Pomocí malého plamínku si chceme předávat radost a přátelství. 
Z historie tradice připalování světla
Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež 
hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako po-
děkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Za rok byli k pomoci při roz-
nášení světla přizváni rakouští skauti a postupně se akce rozrostla a začala se šířit do Evropy. Z Vídně k nám 
do České republiky přiváží světlo brněnští skauti. Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváže-
no za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby pak bylo rozneseno všem, komu chceme udělat ra-
dost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.
Přijměte tedy pozvání a přijďte si i vy letos světýlko připálit. Těšíme se na vás v neděli 23. prosince 2019 
od 17.00 hodin na náměstí Míru.
Zazpíváme si koledy, povíme si něco o Betlémském světle, a především rozšíříme světlo z Betléma do našich 
domácností. Srdečně vás zve Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut ABS. Více informací najdete 
na: www.betlemskesvetlo.cz.

Eva Tůmová 

 � I letos vám skauti a skautky přinesou Betlémské světlo
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 �Městská knihovna Jindřichův Hradec 

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 2019

CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ 
(U KNIHOVNY 1173/II)

POBOČKA VAJGAR 
(718/III)

ODDĚLENÍ DOSPĚLÉ, DĚTSKÉ, 
HUDEBNÍ + INTERNET - ČÍTÁRNA ODDĚLENÍ DOSPĚLÉ, DĚTSKÉ

PONDĚLÍ 23. 12. zavřeno 12.00 – 15.00 hodin

VÁNOČNÍ SVÁTKY 24. - 26. 12. zavřeno zavřeno

PÁTEK 27. 12. 9.00 – 17.00 hodin 9.30 – 11.00 / 12.00 – 17.00 hodin

SOBOTA 28. 12. 8.00 – 12.00 hodin zavřeno

PONDĚLÍ 30. 12. zavřeno zavřeno

ÚTERÝ 31. 12. zavřeno zavřeno

V úterý 3. prosince jste od 18.00 hodin srdečně zváni do poslechového sálu knihovny na SCÉNICKÉ ČTENÍ na motivy knih Moniky Bittlové 
„Nebýt mého muže, byla bych šťastně vdaná“ a Daniely Kovářové „Jak chovat muže“.

Městská knihovna touto cestou děkuje všem svým čtenářům a návštěvníkům za přízeň, přeje příjemné a klidné prožití vánočních svátků a vše nej-
lepší do nového roku 2020.

Tomáš Dosbaba 

Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V PROSINCI 2019
Merkur najdeme v první polovině měsíce ráno nad jihovýchodem, Venuši večer nad jihozápadem. Mars se vrátí opět ráno nad jihovýchodní ob-
zor, Jupiter je nepozorovatelný. Saturn bude pozorovatelný již jen v první polovině měsíce večer nízko nad jihozápadem, Uran po většinu noci 
kromě jitra a Neptun večer na jihu, později na jihozápadě. 

Pozorování Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je skutečně velmi zajímavé. Slunce osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další povr-
chové, výškově rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. Dalekohledy je tak vidět krásný prostorový a velmi působivý obraz. V době měsíční-
ho úplňku stíny a prostorovost zcela chybí, obraz je proto plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty, jindy dobře viditelné, v měsíčním světle bled-
nou nebo se stávají úplně nepozorovatelnými. Měsíc projde 4. 12. první čtvrtí, 12. 12. úplňkem, 19. 12. poslední čtvrtí a 26. 12. nastane nov.  

5. 12. bude Měsíc v odzemí (404 486 km) a 18. 12. v přízemí (370 228 km). 

Za bezoblačného počasí je velmi působivý i obraz Slunce v dalekohledu. Nabízí pohled na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplo-
tou –chladnější sluneční skvrny anebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn také sluneč-
ní protuberance a další zajímavé děje. Obloha na přelomu podzimu a zimy, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí 
k pozorování, například mlhoviny a hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. 

Dne 22. prosince v 5.19 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Kozoroha. Začátek astronomické zimy – zimní slunovrat.

• 11. 12. v 11.00 hodin – Venuše v konjunkci se Saturnem  
(Venuše 1,80° jižně; planety večer nad JZ obzorem) 3. 10. ve 23.00 hodin 

• 11. 12. ve 13.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,11° jižně)
• 14. 12. ve 13.00 hodin – maximum meteorického roje Geminid  

(ZHR > 120, ruší Měsíc)
• 14. 12. v 18.00 hodin – Měsíc v konjunkci s β Gem  

(Pollux 6,06° severně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci))
• 17. 12. v 7.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo  

(Regulus 3,13° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)

• 20. 12. ve 22.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 7,21° jižně;  
Měsíc v blízkosti α Vir pozorovatelný ve druhé polovině noci)

• 23. 12. ve 3.00 hodiny – Měsíc v konjunkci s Marsem  
(Mars 2,88° jižně; Měsíc a Mars krátce po konjunkci nad JV obzorem)

• 23. 12. ve 3.00 hodiny – maximum meteorického roje Ursid (ZHR 10)
• 27. 12. v 19.00 hodin – Jupiter v konjunkci se Sluncem
• 27. 12. ve 3.00 hodiny – Měsíc v konjunkci s Venuší  

(Venuše 1,45° severně; Měsíc u Venuše pozorovatelný 28. a 29. 12.  
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 prosinci 2019:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v prosinci 2019:
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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. Procházky má 
také moc rád, sice to není už sportovec ke kolu, ale hodinku chůze bez 
problémů zvládne a energie mu rozhodně nechybí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

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 (mu-
sí se s nimi nejprve seznámit), ale v novém 
domově by měl být jedináčkem. Doma 
si hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Do svých  
8 let žil jen venku, nyní je již 3 roky zvyklý doma. Na procházkách je nut-
né ho vodit na vodítku, jelikož má silný lovecký pud, a tak, když chyt-
ne stopu, nic jiného ho nezajímá. Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Bady
kříženec NO, pes, cca 5 let, kastrovaný 
Bady je krásný velký pes, na první dojem 
budí respekt svou velikostí, ale jinak je to 
miláček a velice hodný pes. Ovládá někte-
ré základní povely, na vodítku chodí hez-
ky. Je zvyklý žít venku, má rád procházky, 
vodu, aportování klacků. S ostatními pejsky vychází zpravidla dobře. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lapina
kočka, 2-3 roky, kastrovaná
Kočičku jsme přijali i s jejími ještě slepými 
koťaty 7. května 2019 ze zemědělského 
družstva v Pluhově Žďáru, kde je kolonie 
koček, které se neustále množí. Pomalu 
je budeme přijímat, hledat jim nové do-
movy a některé po kastraci pustíme zpět. Lapina byla zprvu velice 
nekontaktní, pomalu se ale již ale začíná osmělovat a nechá se i po-
hladit. 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 maji-
telky, která je v nemocnici a již se asi nevrá-
tí. Prý napadal doma její čivavu. Kocourek 
byl zprvu vyděšený ze změny prostředí 
a ze strachu prskal a syčel. Jakmile 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 velice přítulným 
společníkem. Před velkým psem uteče, na malého prskne a vedle ne-
konfliktních kočiček již zvládne i ležet. Pokud by ale měl páníčka jen 
a jen pro sebe, tak bude nejšťastnější. Je čistotný a má rád i děti.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bublina
kočka, 2 roky (nar. 2017), kastrovaná 
Bublina je hodná kočka, nechá se pohla-
dit, ale velké mazlení k životu nepotřebu-
je. Je čistotná, zvyklá na ostatní kočky.
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: „Objeví-li se na světě skrze člověka trochu více lásky a dobroty, tro-
chu více světla a pravdy, měl život smysl“.                                                      (Alfred Delp)

Docela se zalíbením projíždím náměstími a ulicemi různých měst a ne-
chávám se potěšit vánoční světelnou výzdobou. Čas adventu, skoupý 
na denní světlo, hýří tvořivostí ve využívání různých forem světelných 
„pohlazení“. A ještě krásnějším darem adventní doby jsou setkání lidí, 
kteří společně něco tvoří, něco vyrábějí, někomu chtějí udělat radost. 
Neptám se s  panem 
Nedvědem „Proč za rok 
jenom jedenkrát?“ Ne-
přísluší mi soudit, koli-
krát kdo komu udělá ra-
dost a  jaké má k  tomu 
důvody. S  tichou vděč-
ností přijímám čas ad-
ventu jako velkou mo-
tivaci být s  někým, pro 
někoho, chránit křeh-
kost lidského bytí. A hýčkám si v sobě vnitřní vděčnost za vlastní život-
ní setkání, která vedla k něčemu hezkému. Jedním z těch nejzásadněj-
ších bylo setkání s  Jarkou Sedlákovou, Vladimírem Noskem, manžely 
Mottlovými, Janou Vojáčkovou, Maruškou Málkovou, Irenou Stejska-
lovou a  dalšími skvělými lidmi. Vzájemná důvěra, společná tvořivost 
a chuť něco dělat daly postupně vzniknout organizaci Otevřená OKNA. 
Putujeme společně již sedmnáctým adventem. Někdy zalití světlem ra-
dosti, někdy unavení tíhou starostí. Své nápady vzájemně předkládá-
me a společně hledáme cestu dál. Vlastně je jedním z největších život-
ních štěstí potkat spolupracovníky, kterým společně záleží na stejném 
smyslu práce a vzájemně se podporují na cestě k jeho dosažení. Žijeme 
ve velmi konkurenční době. Mnoha lidem záleží na zisku, postavení či 
moci. A neváhají k tomuto cíli použít kohokoli a cokoli. Důsledkem ta-
kového konání je bolest a spoušť. Důsledkem vzájemné důvěry může 
být zrod něčeho nového a krásného. A pak ochrana toho nového. Bet-
lémská rodina je toho příkladem. I malé novorozeně může mít své ne-
přátele, když ohrožuje něčí pozici. Ale zároveň se kolem něj shromaž-
ďují lidé, kteří jej chtějí obdarovat a chránit.  Užijme si každý na svém 
místě, v  práci i  v  rodině, poselství adventu. Onu křehkou krásu chvil, 
kdy jsme spolu pro něco, pro někoho. A z Oken moc děkuji všem, kteří 
nás v letošním roce jakkoli podpořili a ušli s námi kousek cesty!

Drahomíra Blažková

 � Trochu více světla a dobroty

Poslední setkání správní rady Otevřených OKEN v roce 2019.
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V  termínu od  1. do  14. ledna příštího ro-
ku proběhne napříč celou Českou republi-
kou Tříkrálová sbírka 2020. Jindřichohra-
decko nebude stát stranou. Tříkrálová sbírka 
zde bude slavnostně zahájena Tříkrálo-

 � Tříkrálová sbírka 2020
vým koncertem, který se uskuteční 2. ledna 
od 18.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny 
v Jindřichově Hradci. Těšit se můžete na po-
žehnání koledníkům a  také na  Pěvecký sbor 
Smetana, který vystoupí s Českou mší vánoč-
ní od Jana Jakuba Ryby.
Koledníky budete moci potkat v Jindřicho-
vě Hradci a okolí v termínu od 2. do 14. led-
na 2020.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je rozdělen následu-
jícím způsobem: 65 % putuje na  záměr Farní 
charity Jindřichův Hradec, 15 % využije na své 
projekty Diecézní charita České Budějovice, 
10 % pomůže potřebným v  zahraničí, 5 % jde 
na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
Díky výtěžku z  předchozích let mohla Farní 
charita Jindřichův Hradec získat finanční pro-
středky na odbornou pomoc pro děti nebo ce-
lé rodiny ve složité životní situaci, odborné po-
radenství pro osoby v nouzi, také na odbornou 
pomoc osobám bez přístřeší. Loňská sbírka 
pomohla také k zajištění rezervy pro odkoupe-

ní dočasně zapůjčeného automobilu potřeb-
ného pro terénní poskytování sociálních slu-
žeb pro rodiny s dětmi a osoby v nouzi.
V  roce 2020 bychom rádi z  výtěžku náležící-
ho Farní charitě Jindřichův Hradec pokračova-
li ve  zkvalitňování stávajících registrovaných 
i  fakultativních služeb, získali finance pro ná-
kup druhého automobilu pro Sociálně aktivi-
zační službu pro rodiny s dětmi sv. Rity, která 
se věnuje rodinám v těžké životní situaci v je-
jich přirozeném prostředí. Dále bychom také 
chtěli podpořit volnočasové a vzdělávací akti-
vity pro děti z rodin ohrožených sociálním vy-
loučením apod.
Jako již každoročně hledáme dobrovolníky, 
kteří by pomohli s TKS 2020, a  to jak s kole-
dováním nebo i se zajištěním technického zá-
zemí pro koledníky. Pokud by vás dobrovol-
nictví touto formou zajímalo, určitě se ozvěte 
na  email: info@jhradec.charita.cz nebo te-
lefonní čísla: 731  604  554, 733  741  816, 
731 402 982.

Karolína Píchová

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice zve na Adventní kon-
certy Jindřichohradeckého symfonického or-
chestru v neděli 8. prosince v 17.00 a v 19.30 
hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. Dirigent Mi-
chal Navrátil, na klavír zahraje devítiletá Klára Gi-
bišová. Na programu zazní skladby od A. Salie-
riho, R. Bingeho, J. Haydna a dalších.
Kulturní dům Střelnice zve na Adventní kon-
cert souboru Muzika Jara v  neděli 15. pro-
since v 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magda-
leny. Obsazení muziky – Zdeněk Pechoušek 
1. housle, sbory, hudební úpravy, Štěpán Ha-
nuš 2. housle, zpěv, Světlana Pechoušková 
3. housle, Irena Stránská viola, Viktor Slezák 
kontrabas, Karel Mezera 1. klarinet, flétna, sbo-

 � Kulturní dům Střelnice zve na adventní i vánoční koncerty, do divadla a na další akce
ry, hudební úpravy, Tomáš Pykal 2. klarinet, flét-
na, sbory, Viola Dvorníková zpěv. Vedoucí mu-
ziky Karel Mezera. Na koncertě zazní známější 
i méně známé koledy z různých částí Čech v au-
torských úpravách.
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Gérarda Bittona a Michela Mun-
zy „SMÍM PROSIT?“ dne 16. prosince od 
19.00 hodin do  divadelního sálu. Divadlo 
Bouře. Divadelní předplatné skupiny A.
V režii Jaromíra Janečka hrají: Jan Révai, Martin 
Polách / Igor Bareš, Robert Jašków / Jarmil Škvr-
na, Kateřina Janečková, Petr Pěknic / Karel Zima.
Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. 
Jednoho dne se dozvídá, že má po  své te-

tě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se 
do  roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně 
k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou pod-
mínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení ješ-
tě překvapivější. Svižná komedie, která nabízí 
vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti.
Kulturní dům Střelnice zve na Vánoční kon-
certy PS Jakoubek YMCA a hosté 26. prosin-
ce v  16.00 a  v  18.00 hodin v  kapli sv. Maří 
Magdaleny.
1. ledna 2020 všechny zveme na  společné 
přivítání nového roku v 17.00 hodin na ná-
městí Míru, a poté na slavnostní ohňostroj nad 
rybníkem Vajgar na nábřeží Ladislava Stehny. 

Ivana Bačáková
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Autorem bláznivé komedie s  názvem Dva 
nahatý chlapi, která v  současné době slaví 
velké úspěchy v  Paříži, je kontroverzní fran-
couzský autor Sébastien Thiéry. Jindřichohra-
decké publikum se na tuto divadelní hru může 
těšit 5. února 2020 od 19.00 hodin v Kultur-
ním domě Střelnice.
Hra vypráví o  seriózním advokátovi, věrném 
manželovi a  otci dvou dětí, který se jednoho 
dne probudí nahý v posteli se svým kolegou 
z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace 
dostali. Manželka jednoho z nich však vymyslí 
způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nako-

 �Dva nahatý chlapi
nec ukáže, skutečné pravdě hodně vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Marti-
na Randová, Daniela Šinkorová.
Režie: Antonín Procházka 
Překlad: Jaromír Janeček 
Kostýmy: Lenka Polášková 
Produkce: JT PROMOTION s.r.o.
Předprodej vstupenek: Cestovní agentura 
Žabka, Masarykovo náměstí 1 a  na: https://
vstupenky.ticket-art.cz/cinohra/dva-nahaty-
-chlapi-jindrichuv-hradec-15935/
 

Lucie Dračková

Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec stej-
ně jako v minulých letech uvádí divadelní před-
stavení a nabízí možnosti předplatného, tento-
krát na divadelní sezónu – JARO 2020 a nabídku 
koncertů klasické hudby v rámci KPH 2020.
V rámci předplatného skupiny A jsme pro vás 
připravili 6 představení (leden–červen 2020)
„Velké lásky v malém hotelu“ – Ray Cooney 
/ Divadelní agentura Háta
V  režii Romana Štolpy hrají: Lukáš Vaculík, Ma-
hulena Bočanová / Olga „Háta“ Želenská, 
Adéla Gondíková / Betka Stanková, Filip Tomsa, 
Marcel Vašinka, Ivana Andrlová / Veronika Jení-
ková / Pavla Vojáčková, Pavel Nečas / Zbyšek Pan-
tůček / Roman Štolpa, Juraj Bernáth / Martin So-
botka, Sandra Černodrinská / Kristýna Kociánová 
/ Radka Pavlovčinová.
„Benátky pod sněhem“ – Gilles Dyrek / 
Pantheon production
V režii Jiřího Žáka hrají Veronika Arichteva, Jaro-
mír Nosek, Lucie Štěpánková a Filip Cíl.  
„Znovu a  líp“ – Michael Engler / Divadelní 
společnost Titans
V režii Martiny Krátké hrají: Kristýna Frejová, Vác-
lav Vašák / Luboš Veselý / Zbyšek Humpolec, Klá-
ra Cibulková / Marcela Holubcová, Marek Daniel, 
Jana Kozubková / Klára Cibulková / Petra Mikul-
ková.
„Lady Oskar“ - G. Magnier, M. Guillaune, 
J. Franco / Divadlo Kalich  
V režii Jany Paulové hrají Jana Paulová, Ladislav 
Hampl, David Suchařípa a Jan Kříž.

 �Obdarujte své blízké divadelním předplatným
„Přelet nad kukaččím hnízdem“ – Dale Wa-
serman / Divadlo Radka Brzobohatého
V režii Lukáše Buriana hrají: Miroslav Hrabě / Lu-
káš Burian, Romana Goščíková / Anna Kulovaná, 
Petr Klimeš / Petr Halíček, Milan Enčev, Lukáš Ma-
línek, Jindřich Žampa / Martin Šnajdr, Karel Hábl / 
Antonín Hardt, Alžběta Fišerová / Barbora Kepko-
vá, Michal Roneš, Marek Helma.
„Dámská šatna“ – Arnošt Goldflam / Agen-
tura Harlekýn
V  režii Arnošta Goldflama hrají: Daniela Kolářo-
vá, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková a  Petra 
Tenorová.
V rámci předplatného skupiny B jsme pro vás 
připravili 3 představení (leden–červen 2020)
„Kolega Mela Gibsona“ – Tomasz Jachimek 
/ Divadelní společnost Frída
V režii Jakuba Nvoty hraje Martin Trnavský.
„Gin Game“ – Donald L. Coburn / Vršovické 
divadlo Mana
V  režii Ondřeje Zajíce hrají: Zuzana Kronerová 
a Dušan Sitek. 
„Kdo se bojí postele?“ – Patricio Villalobos 
/ Divadlo Artur
V režii Jindry Kriegela hrají Kristýna Podzimková 
a Karel Zima.  
V  rámci Kruhu přátel hudby 2020 (leden–
prosinec 2020) jsme připravili koncerty klasické 
hudby s těmito interprety:
Natalie Schwamová – klavír
Kubelík kvartet + klarinet – housle, viola, vio-
loncello + klarinet

Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková – vio-
loncella 
Slavic trio – hoboj, klarinet, fagot    
Kalabisovo trio – klavír, housle, violoncello
Michal Müller – citera
Změna programu vyhrazena.
Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hle-
dišti divadelního sálu Kulturního domu Střelni-
ce v Jindřichově Hradci na danou sezónu a pro 
Abonentní koncerty klasické hudby stálé mís-
to v prvních řadách v kapli sv. Maří Magdaleny. 
Předplatným vám poskytujeme slevu až 15 % 
dle typu představení nebo koncertu a  dru-
hu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek 
je přenosný (můžete ho darovat nebo zapůj-
čit). Datum každého představení s označením 
předplatitelské skupiny oznamujeme měsíčně 
plakátem „Přehled kulturních pořadů“ a na va-
ši adresu (nebude-li na přihlášce uvedena přes-
ně, neručíme za jeho dodání) ho budeme zasí-
lat včetně programu kina Střelnice. Případnou 
změnu adresy ohlaste v  kanceláři Kulturního 
domu Střelnice (tel. č.: 384 497 473, strelnice@
jh.cz). Na stejnou adresu se obraťte i v případě, 
že by vám materiály nebyly doručeny.
Prodej předplatenek začíná 17. prosin-
ce 2019 v  pokladně KD Střelnice (tel. č. 
384 497 474) a potrvá do 29. prosince 2019 
(neplatí pro majitele předplatného „podzim 2019“ 
a KPH 2019).

Ivana Bačáková
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Na druhý prosincový víkend, 7. – 8. 12. 2019 
(10.00–17.00 hodin), jsme pro vás připra-
vili vánoční kulturní akci Advent v  Domě 
gobelínů. Děti si zde mohou vyzkoušet tka-
ní na kolíkových stavech, v dílně MALÝ KUTIL 
si vyzkouší práci se dřevem, v kreativní dílně 
KRASOHLED si vytvoří vánoční drobnosti, dá-
le si vyrobí vedle vánoční lucerničky celou 
řadu nových výrobků s  vánoční tematikou.  
Návštěvníci si prohlédnou a mohou si zakou-
pit knihy s  motivy Trnkových ilustrací, origi-
nální přírodní šperky, vánoční polštářky a šité 
dekorace z textilu.
Děti si na  pokladně muzea vyzvednou plán 
stanovišť, budou sbírat za své dovednosti ra-

 �Dům gobelínů zve na tvořivé dílny s řemesly
zítka a  po  splnění úkolů obdrží v  pokladně 
muzea zaslouženou odměnu.
Dům gobelínů je v  tomto roce otevřen do 
8. prosince 2019, a to denně mimo pondělí 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Zveme vás do vánočních prostor našeho mu-
zea, kde můžete se svými blízkými strávit in-
spirativní a  tvůrčí adventní víkend. Vstupné: 
dospělí 20 Kč, děti mají vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena.

Dům gobelínů přeje všem krásné prožití vánoč-
ních svátků.

Marie Havlová

Jedna z  největších hvězd české populární 
hudby, držitelka Diamantové desky Supra-
phonu a  devítinásobná Zlatá slavice Hana 
Zagorová navštíví Jindřichův Hradec. Vy- 
stoupí zde se svým dlouholetým kolegou 
Petrem Rezkem, s nímž natočila řadu duetů 
jako např. Duhová víla, Ta pusa je tvá, Dotaz-
ník či Vánoční tajemství. Na  koncertu je bu-
de doprovázet skupina Boom! Band Jiřího 
Dvořáka. Koncert se koná 21. ledna 2020 
od 19.00 hodin v Kulturním domě Střelni-
ce. Předprodej vstupenek probíhá od 21. lis-
topadu na pokladně kulturního domu a dále 
on-line na: www.kultura.jh.cz.
Zpěvačka, textařka, herečka a  moderátorka 
Hana Zagorová se stala během své pěvecké 
kariéry druhou nejúspěšnější držitelkou oce-
nění Zlatý slavík v  kategorii zpěvačka v  his-
torii (po Lucii Bílé), když získala devět Slavíků 
v řadě v letech 1977 až 1985.
Nazpívala již přes 800 písní (na  svém webu 

 �Hana Zagorová zazpívá Jindřichohradečákům
uvádí kompletní seznam čítající 883 skladeb), 
získala řadu prestižních cen za hudbu a zpěv, 
nyní vystupuje na  svých koncertech, v  tele-
vizi a na dalších akcích, např. na plesech ne-
bo městských slavnostech. V  roce 2015 byla 
uvedena v rámci hudebních cen Anděl do sí-
ně slávy.
Na podzim roku 2018 vydala Hana Zagorová 
aktuální CD Já nemám strach, na němž spo-
lupracovala s  autory, jako např. Radůza, Ma-
rek Ztracený či Martin Chodúr. Na  desce se 
nachází i  jedna coververze francouzské pís-
ně, kterou si zpěvačka otextovala sama. V po-
řadí již třetí deska, která vyšla pod značkou 
Supraphonu, si drží vysokou kvalitu a  hned 
po vydání se album vyhouplo na první příčku 
v žebříčku prodejů.
Přijďte na  koncert sami nebo věnujte vstu-
penky na něj jako skvělý vánoční dárek.

Kamil Růžička 

Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií zpřístupní v  prosinci novou expozici, 
představující unikátní repliku fotokomory 
pro barevný proces významného fotografa 
ze slavné rodiny Neubertů Karla Neuberta, 
průkopníka barevné fotografie v Českosloven-
sku, jenž patřil současně k  jejím několika má-
lo průkopníkům v Evropě. Otec Karel Neubert 
starší byl vydavatelem časopisu Pestrý týden, 
matka Marie, rozená Sitenská, malířka, pochá-
zela z fotografické rodiny Sitenských. Ve foto-
komoře v jeho domě v Dobřichovicích vznika-
ly od roku 1964 až do roku 2003, kdy zemřel, 
všechny autorovy barevné fotografie a  dia-
pozitivy, které mohou příznivci umění dosud 
obdivovat na výstavách a ve více než 100 ob-
razových publikací po  celém světě. Replika 
fotokomory, na  jejímž vybudování má velký 
podíl také jeho syn Jan Neubert, taktéž umě-

 �Unikátní expozice Fotokomora Karla Neuberta v Muzeu fotografie a MOM 
lecký fotograf, zahrne většinu autentického 
vybavení, darovaného muzeu. Originální poje-
tí expozice, na kterou získalo muzeum finanč-
ní podporu z  Ministerstva kultury ČR, navo-
zující v návštěvníkovi dojem, jako by fotograf 
na chvíli odešel od rozdělané práce, umocňuje 
její atraktivitu a činí z ní světový unikát. Ote-
vření expozice připadá na sobotu 14. pro-
since, začátek v 17.00 hodin. Veřejnost je sr-
dečně zvána. 
Ostatní prosincový program muzejní společ-
nosti naleznou zájemci na: www.mfmom.cz.
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií tímto děkuje svým podporovatelům 
i dosavadním návštěvníkům za přízeň a spřá-
teleným institucím a  expertům za  produktiv-
ní, prospěšnou spolupráci s  přáním úspěšné-
ho roku 2020. 

Eva Florová 
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Letošní advent v muzeu zahájí betlemářský fes-
tival Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb dejte 
děti do jeslí, který se koná od pátku 29. listopa-
du do neděle 1. prosince.
Pátek byl věnován tvůrčím dílnám pro školní 
třídy. Sobota 30. listopadu byla hlavním dnem 
JINoHRÁtek a neděle 1. prosince bude urče-
na návštěvníkům, kteří si budou moci zdarma 
prohlédnout vánoční výstavu betlémů v po-
svátném prostoru kostela sv. Jana Křtitele.
Třímetrový světelný objekt Báry Klaška Krnin-
ské (letošní umělecký andělský počin JINoHRÁ-
tek) bude představovat Betlémskou hvězdu 

 �Muzeum Jindřichohradecka láká návštěvníky na řadu adventních akcí
a  bude instalován v  parku u  Masarykova ná-
městí až do Tří králů.
V neděli 1. prosince večer se bude konat také 
náš první adventní koncert. Muzeum Jindři-
chohradecka vás společně s MK bandem zvou 
v  18.00 hodin na  posezení s  občerstvením 
a vánoční a jinou hudbou. V úterý 3. prosin-
ce budou znít v kostele sv. Jana Křtitele opět 
dětské hlasy na  adventním koncertu Chvá-
la zpěvu. Začátek koncertu je v 17.00 hodin. 
Tradiční koncert vokálního souboru X-TET se 
bude konat v kapli Nanebevzetí Panny Ma-
rie v minoritském klášteře v sobotu 7. pro-

since od 18.00 hodin. Uslyšíte na něm černoš-
ské spirituály a vánoční i jinou tematikou. Třetí 
adventní sobotu 14. prosince se v prostorách 
konferenčního sálu bude konat opět pose-
zení s  občerstvením a  vánoční a  jinou hud-
bou, tentokrát s koncertem JH swing bandu. 
Ve čtvrtek 19. prosince od 19.00 hodin zazní 
v  kostele sv. Jana Křtitele v  podání jindři-
chohradeckého pěveckého sboru Smetana 
tentokráte Česká mše půlnoční od Jakuba Jana 
Ryby. A  řadu adventních a  vánočních koncer-
tů završí v letošním roce v neděli 22. prosin-
ce od 18.00 hodin Vánoční koncert soubo-
ru Trumpet Tune. Na programu bude tradiční 
vánoční repertoár v netradičním žesťovém pro-
vedení.
Vánoční otevírací doba v  jezuitském semi-
náři, kde jsou mimo jiné i  Krýzovy jesličky, je 
mírně rozšířena. Od 15. prosince bude otev- 
řeno i každé pondělí. Na Štědrý den a na Sil-
vestra je zde otevřeno pouze dopoledne. V mi-
noritském klášteře, včetně vánoční výstavy 
betlémů v kostele sv. Jana Křtitele, bude otev- 
řeno denně mimo pondělí a  na  Štědrý den, 
na Silvestra a Nový rok je zde zavřeno. V obou 
objektech končí sezóna na Tři krále 6. ledna.
V tomto období bude také ještě přístupna výs- 
tava Lada nelada a vyladěná móda ve výstavní 
síni „V jezuitském semináři“. 
Přijďte načerpat vánoční atmosféru do našeho 
muzea.

Pavla Míchalová 

Národní památkový ústav, Státní hrad a  zá-
mek Jindřichův Hradec a  Spolek pro obnovu 
památek na  Jindřichohradecku zvou srdečně 
o  druhém adventním víkendu 7. a  8. prosin-
ce k návštěvě tradičních Adventních dnů. Ná-
vštěvníci pravidelní i noví se mohou těšit na tr-
žiště na druhém a třetím zámeckém nádvoří 
s originálním zbožím a také se sladkými i slaný-
mi pochutinami. 
Novinkou letošního ročníku bude mimo jiné 
rozšíření tržiště právě na II. nádvoří. K naší rados-
ti projevuje každý rok zájem o účast na Advent-

 � Adventní dny na jindřichohradeckém zámku se blíží
ních dnech čím dál více výrobců a uměleckých 
řemeslníků s vlastním originálním zbožím. Roz-
hodli jsme se proto využít pro zájemce s vlast-
ními stánky více místa. Adventní dny tak budou 
opět o kousek větší. Pravidelní prodejci nadále 
převažují, návštěvníci tak na  tržišti najdou své 
oblíbené zboží i letos. 
Program obou víkendových dnů nabídne hu-
dební, taneční a  divadelní vystoupení. Jistě 
nejen dětské návštěvníky potěší malý zvěřinec, 
výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků 
nebo lukostřelba na II. nádvoří. V provozu bu-

de opět 500 let stará Černá kuchyně. Své do-
vednosti předvedou umělečtí řezbáři, kováři 
a hrnčíři a v malých tvůrčích dílnách budou 
zájemci moci vyzkoušet svou vlastní zruč-
nost. I v letošním roce bude pořádána nedělní 
bohoslužba v kapli sv. Ducha. Vstupné do areá-
lu je 10 Kč.
Program pro veřejnost bude po  oba víkendo-
vé dny trvat od 10.00 do 17.00 hodin a může-
te jej nalézt také na našich webových stránkách: 
www.zamek-jindrichuvhradec.eu 

Tomáš Krajník
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
prosinec 2019 
Bílá věž vánoční
Bílá věž nabízí komentované prohlídky, putová-
ní pro malé i velké, stromeček, interaktivní pro-
gram o  vánočních zvycích, ale také nezbedné 
čertovské rejdění, noční prohlídku nebo putová-
ní za Ježíškem.

CHEB
30. 11.–26. 12. 2019
Chebské vánoční trhy 2019 
„prožijte kouzlo českých Vánoc...“
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Kluziště a ob-
čerstvení v provozu do 24. 1. 2020.

KUTNÁ HORA
4. 12. 2019
Rozsvícení vánočního stromu 
a oslava svátku sv. Barbory
Začátek v 16.00 hodin. Swingové melodie s Or-
chestrem Zdeňka Jeřábka, vystoupení MŠ U Slu-
níčka, rozsvícení vánočního stromu a slavnostní 
slovo starosty města Josefa Viktory a faráře Jana 
Uhlíře.

LITOMYŠL
1.– 24. 12. 2019
Andělské adventní neděle 
na zámeckém návrší   
Na  zámecké návrší se vrátili andělé a  přinášejí 
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, prohlí-
dek, výstav a dílen.

POLIČKA
do 12. 1. 2020
Vánoce a tradiční pokrmy
Výstava o nejpříjemnějších věcech každého ro-
ku, tedy o  Vánocích a  o  jídle. Uvidíte prostře-
né stoly a porovnáte, co se na nich (a pod nimi) 
objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. stole-
tí a co dnes. Centrum Bohuslava Martinů– třída 
B. Martinů.

TELČ
1. 1. 2020
Novoroční setkání a ohňostroj
Začátek v  16.30 hodin na  náměstí Zachariáše 
z Hradce. Společný novoroční přípitek představi-
telů města s občany a novoroční ohňostroj, Žes-
ťový kvintet Hynka Vohosky.

TŘEBOŇ
27.–29. 12. 2019
První knížecí Vánoce (1895) 
Přijměte pozvání na netradiční hrané kostýmo-
vané prohlídky zámku Třeboň (trasa B) v  čase 
od 13.00 do 19.00 hodin.
Bližší informace a  mnohem více tipů na  vý-
let naleznete na  našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

prosinec 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ PREMIÉRY  
V KINĚ STŘELNICE

VÝJIMEČNÍ (HORS NORMES)
Komedie, Drama / Francie / Bioscop

Autoři Nedotknutelných přichází se zatím nejosobněj-
ším projektem, skutečným příběhem o přátelství, hou-
ževnatosti a mimořádné obětavosti. 
Bruno (Vincent Cassel) vede spolek pro autistické dě-
ti a  dospívající, jejichž případy jsou tak komplikované, 
že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik (Re-
da Kateb) učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se 
o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě 
lidí, s nimiž si společnost neví rady. Přesto je neopouš-
tí optimismus a smysl pro humor. Ať už jejich autistic-
ký klient podesáté zastaví pařížské metro ve špičce, ne-
bo kvůli práci v podstatě nestíhají osobní život. Bohužel 
hrozí, že bude Brunova organizace zrušena, jeho neotře-
lý přístup se totiž nelíbí každému. Brunovi a Malikovi tak 
nezbývá než přesvědčit úřady, že má jejich práce smysl. 
Aby ve  Výjimečných dosáhli co největší autenticity, 
Toledano s  Nakachem se na  dva roky naplno ponoři-
li do chodu organizací, o nichž film pojednává. Většina 
scén proto vychází ze situací, jak je autoři na vlastní ků-
ži prožili.
Hrají: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan 
Mialoundama, Alban Ivanov
Režie: Olivier Nakache, Éric Toledano
Hrajeme: 10. a 11. prosince  od 20:00 ve 2D

DOKONALÁ LEŽ (THE GOOD LIAR)
Drama / USA / Vertical

Šarmantní podvodník Roy Courtnay si v životě nadělal 
spoustu problémů a stále jej pronásleduje jeho temná 
minulost. Když na  internetové seznamce potká boha-
tou vdovu Betty McLeish, nemůže uvěřit svému štěs-
tí. Námluvy ale neprobíhají zcela podle jeho představ. 
Postupem času Roy zjišťuje, že city, které chová k Betty, 
a které měly být falešné, se stávají skutečnými, a to za-
číná být pro Royův tajný plán opravdovým problémem. 
Poprvé ve  své kariéře se Oscarová Helen Mirren a  Ian 
McKellen setkávají na filmovém plátně.
Hrají: Francesca Hayward, James Corden, Judi Dench, Ja-
son Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Tay-
lor Swift, Rebel Wilson
Režie: Tom Hooper
Hrajeme: 2. až 5. ledna 2020 od 20:00 ve 2D

Zdroj: ČSFD.cz; Bioscop, Vertical Entertainment

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 
3. 12.  17:30
JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL
Dokumentární / Česko / 2D
3. - 5. 12.  20:00
LAST CHRISTMAS
Komedie, Romantický / V. Británie / 2D 
4. - 8. 12. 17:30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, Rodinný / USA / 2D
6. - 8. 12.  20:00
ŠPINDL 2
Komedie / Česko / 2D
10. - 11. 12. 17:30
ŠPINDL 2
Komedie / Česko / 2D
10. - 11. 12.  20:00
VÝJIMEČNÍ
Komedie, Drama / Francie / 2D
12. - 15. 12. 17:30
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D
12. - 13. 12.  20:00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / Česko / 2D
14. - 15. 12.  20:00
ČERNÉ VÁNOCE
Horor / USA / 2D 
17. - 19. 12. 17:30
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
Fantasy, Dobrodružný / Dánsko / 2D
17. 12.   20:00
ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
Dokumentární / Itálie / 2D
18. 12.    20:00
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
(PŘEDPREMIÉRA)
Sci-Fi, Akční / USA / 2D
19. - 23. 12.  20:00
STAR WARS: 
VZESTUP SKYWALKERA
Sci-Fi, Akční / USA / 3D+2D
20. - 23. 12. 17:30
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
Animovaný, Rodinný / Česko / 2D
27. - 29. 12. 17:30
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Animovaný, Rodinný, Akční / USA / 2D
27. - 29. 12.  20:00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Komedie / Česko, Slovensko / 2D
2. - 8. 1. 17:30
ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka / Česko / 2D
2. - 5. 1.  20:00
DOKONALÁ LEŽ
Drama / USA / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

1. 12.
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek / ČR / 2D

8. 12.
VÁNOČNÍ PÁSMO 4
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

15. 12.
DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Pásmo pohádek / ČR / 2D

22. 12.
POHÁDKY POD STROMEČEK
Pásmo pohádek / ČR / 2D

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT

Družstvo starších dorostenek vybojovalo tře-
tí místo v  nejvyšší národní soutěži dané kate-
gorie. Jako výraz díků za vzornou reprezentaci 
přijali v pondělí 14. října představitelé města ce-
lé družstvo v čele s trenérem Karlem Petržalou 
v refektáři Muzea fotografie a MOM. Setkání se 
zúčastnili také rodiče hráček a zástupci odboru 
školství.
Starosta města Stanislav Mrvka pogratuloval 
po boku místostarostky Magdy Blížilové a uvol-
něného radního Bohumila Komínka celému tý-
mu k dosažení výborných výsledků, díky nimž 
se o  Jindřichově Hradci mluví v  superlativech 
v  dalším sportovním odvětví. Stanislav Mrv-
ka dále vyzdvihl umění trenéra, který musel, 
tak jako v každém kolektivním sportu, nejprve 
bezchybně skloubit talent, temperament i dal-
ší individuální vlastnosti jednotlivých hráček 
v dobře synchronizovaný celek, jenž následně 
vybojoval v  uplynulé sezóně 2018/19 bronzo-
vou medaili.

 �Ocenění pro jindřichohradecké házenkářky
Za tou se samozřejmě skrývá celoroční úsilí, od-
říkání a pilovaní disciplíny, bez které by vítězný 
tým nemohl vzniknout. Hráčky se scházejí bě-
hem školního roku třikrát do týdne na devadesá-
timinutových trénincích. O víkendu se samozřej-
mě účastní ligových zápasů, jednou za čtrnáct 
dní v Jindřichově Hradci, jednou za čtrnáct dní 
po celé republice. Pomyslnou třešničkou na dor-
tu v  rámci tréninkové přípravy představuje ví-
cedenní soustředění v  době školních prázd-
nin a v měsíci lednu. Žádná z hráček nestuduje 
střední školu dle individuálního plánu, všechny 
absolvují pravidelnou školní docházku.
Tři hráčky jindřichohradeckého dorosteneckého 
družstva - Aneta Rytířová, Kristýna Plucarová a Si-
mona Březinová - jsou součástí národního repre-
zentačního týmu. Posledně jmenovaná se  k  to-
mu může pyšnit titulem nejlepší střelkyně I. ligy.
V současném složení hraje družstvo již deset let. 
Bronzová medaile z uplynulé sezóny není zda-
leka prvním uloveným metálem. Děvčata sbíra-

jí medailová ocenění v republikových soutěžích 
poslední tři roky: v sezóně 2016/17 byla bronzo-
vá na  mistrovství České republiky  starších žá-
kyň, v  sezóně 2017/18 stříbrná v  lize mladších 
dorostenek a  dále postoupila  na  Českosloven-
ský pohár, který se konal ve slovenské Šale. Zde 
družstvo pod vedením Karla Petržaly obsadi-
lo rovněž stříbrnou pozici hned za pražskou Slá-
vii. Jindřichohradecké házenkářky porazily do-
mácí Šalu i favorizovaný Prešov.
Ovšem v současné době by bylo pro trenéra nej-
cennější odměnou, kdyby se podařilo stávající 
družstvo starších dorostenek kompaktně převést 
do kategorie žen a pokračovat v bitvě o další me-
tály i v lize žen. Děvčata však dosahují úctyhod-
ných výsledků také ve  středoškolském studiu. 
Nad týmem tak visí Damoklův meč v podobě roz-
prchnutí se hráček na univerzity po celé zemi.
Přejeme šťastnou volbu a další vítězství na po-
lích sportovních i edukačních zároveň!

Petr Kolář

Výstavní dům a galerie Stará radnice má na le-
tošní adventní víkendy připravené prohlídky 
stálých expozic i  novou výstavu v  galerii. Mezi 
největší lákadlo stálých expozic patří modelové 
kolejiště, které svou rozmanitostí zaujme nejen 
malé návštěvníky. Stálá expozice z dějin Jindři-
chova Hradce, JHMD železnice hrou a  obřadní 
síň Jana Kotěry budou přístupné společně se 
všemi expozicemi. V galerii bude volně navazo-
vat na letní výstavu obrazů Josefa Lady tematic-
ky zaměřená výstava na jeho zimní motivy. Výs- 
tava s  názvem „Ladovská zima“ je spojena 
s  výstavou dřevěných hraček Luďka Fialy. 
Otevřeno je všechny čtyři adventní víkendy 
včetně pátků od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 
17.00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu!

Martin Jedlička

 �Přijďte se naladit na výstavu „Ladovská zima“ do galerie Výstavního domu Stará radnice
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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: STÁLE VÍCE PODOBU DNES ZNÁMÉ SVĚTSKÉ POUTI
Výherkyní se stává: Lenka Hendrychová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník
Vydává: Město Jindřichův Hradec
Periodický tisk územně samosprávného celku
Adresa redakce: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec 
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat 
na e-mail kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce
Odpovědný redaktor: Marcela Kozlová

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec • KD Střelnice 
• Čerpací stanice FRUKOIL • Langrův dům • Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Redakční rada si vyhrazuje právo 
na zkrácení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o. J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
Zdarma
Číslo: 12/2019 vyšlo k 1. 12. 2019

Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na: www.jh.cz 

KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 

  naplno!

JINDŘICHOHRADECKÉ
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V ROCE 1807 SEHRÁLO
VÝRNAMNOU ÚLOHU V ŽIVOTĚ

MĚSTA. BYLO DŮLEŽITÝM
CENTREM VZDĚLANOSTI,
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

29. listopadu - 1. prosince, 
10:00 - 17:00 hod.
ADVENT NA STARÉ RADNICI
Aktuální výstava 
„Ladovská zima“ a výstava hraček, 
expozice Z  dějin městské samosprávy, 
JHMD Železnice hrou, 
Modelové kolejiště, 
obřadní síň Jana Kotěry. 
Další víkendy 
6. - 8. 12., 13. - 15. 12., 20. - 22. 12.
Výstavní dům Stará radnice

1. prosince, 9:00 - 16:00 hod.
BETLÉMY A ŘEZBY VLADIMÍRA MORÁVKA
Výstava v rámci JINoHRÁtek
Kostel sv. J. Křtitele

1. prosince, 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MK BAND
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

1. prosince, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Koncertní vystoupení 
Radky Fišarové s kapelou
Náměstí Míru

2. prosince, 14:30 hod. 
DEBATA S DISIDENTY 
S  Petruškou Šustrovou a  Petrem Placá-
kem nejen o listopadu 1989 (pro studen-
ty i veřejnost).
Gymnázium Vítězslava Nováka 

2. prosince, 18:00 hod.
ČAS VÁNOČNÍ
Přednáška Josefa Böhma
Dům dětí a mládeže, Růžová ul.

3. prosince, 17:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT CHVÁLA ZPĚVU
Kostel sv. J. Křtitele

3. prosince, 18:00 hod.
SCÉNICKÉ ČTENÍ DIVADELNÍHO 
SOUBORU JABLONSKÝ
Městská knihovna

4. prosince, 16:30 hod.
PŮLKACÍŘ KAREL KRYL
Přednáška Petra Oupora
Městská knihovna

4. prosince, 19:00 hod.
JANEK LEDECKÝ - VÁNOČNÍ TURNÉ 2019
KD Střelnice

    1. 1.  NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
    2. 1.  ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY – KONCERT PS SMETANA
 16. 1.  „VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
 19. 1.  „LOTRANDO A ZUBEJDA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
 23. 1.  „KOLEGA MELA GIBSONA“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
 25. 1.  REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
 26. 1.  SENIOR KLUB

PROSINEC 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

5. prosince, 16:30 hod.
NAJDI ZTRACENÉHO ČERTA
Zábavné odpoledne
Náměstí Míru

5. prosince, 18:30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje skupina Můra
Kaple sv. M. Magdaleny

6. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT 
JINDŘICHOHRADECKÉHO BIG BANDU 
(HOST DASHA)
KD Střelnice

7. - 8. prosince, 10:00 - 17:00 hod.
ADVENTNÍ DNY NA STÁTNÍM HRADU 
A ZÁMKU J. HRADEC
II. a. III. nádvoří SHZ

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

7. - 8. prosince
ADVENTNÍ VÍKEND V MUZEU FOTOGRAFIE
Vánoční dílnička pro děti a fotografování 
v historických kostýmech
Muzeum fotografie a MOM

7. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT X-TET
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

8. prosince, 15:00 hod.
KRÁLOVSTVÍ
Pohádka na ZUŠ
Základní umělecká škola

8. prosince, 17:00, 19:30 hod.
ADVENTNÍ KONCERT 
JINDŘICHOHRADECKÉHO SYMFONICKÉHO 
ORCHESTRU
Kaple sv. M. Magdaleny

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

9. prosince, 19:00 hod.
HVĚZDA BETLÉMSKÁ!?
Přednáška Ing.  Jany Tiché z  Hvězdárny 
a planetária v Č. Budějovicích
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

11. prosince, 17:00 hod.
VÝSTAVA 100 LET OČIMA FOTOGRAFŮ
Komentovaná prohlídka pod vedením 
kurátorky výstavy Věry Matějů a  před-
náška Michala Tůmy
Muzeum fotografie a MOM

11. prosince, 18:00 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT PRO OTEVŘENÁ OKNA
Účinkují žáci ZUŠ
Kaple sv. M. Magdaleny

12. prosince, 16:00 hod.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Pořádá Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit
KD Střelnice

12. prosince, 16:30 hod.
AUTORSKÉ ČTENÍ
Zuzana Hosnedlová
Městská knihovna

13. prosince, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Flow Track 
a Slávek Klecandr
GVN J. Hradec

14. prosince, 16:00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ AKORDEONOVÝ KONCERT
Účinkují žáci ZUŠ
Kostel sv. J. Křtitele

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

15. prosince, 16:00 hod.
VÁNOČNÍ SKŘÍTEK
Divadlo MIM. 
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“ 
KD Střelnice

15. prosince, 19:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT MUZIKA JARA
Kaple sv. M. Magdaleny

16. prosince, 19:00 hod.
GÉRARD BITTON A MICHEL MUNZ „SMÍM PROSIT?“
Divadlo Bouře. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

19. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA
Kostel sv. J. Křtitele

21. prosince, 19:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA 
A JEHO HOSTŮ
Muzeum fotografie a MOM

22. prosince, 18:00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

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

26. prosince, 16:00, 18:00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT YMCA PS JAKOUBEK
Kaple sv. M. Magdaleny

Probíhající výstavy:

VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ GVN 
JINDŘICHŮV HRADEC 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 2019

POHLEDNICE Z JIŽNÍCH ČECH 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 12. 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, 
  Balbínovo náměstí 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

BETLÉMY A ŘEZBY VLADIMÍRA MORÁVKA 
- Kostel sv. Jana Křtitele 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

VÝSTAVA PRVNÍ DÁMA ČESKÉ TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 8. 12. 2019

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

POZVÁNKY na leden

           10. 1.  TŘÍKRÁLOVÝ RODINNÝ PLES FARNÍ CHARITY – KD STŘELNICE
13.–14. 1.  NOVOROČNÍ TANEČNÍ AKADEMIE DDM – KD STŘELNICE
           15. 1.  NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ – KD STŘELNICE
           18. 1.  12. PLES YMCA – KD STŘELNICE 
           31. 1.  ZA VYSVĚDČENÍ DO BAZÉNU


