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Vlasta Redl (vl. jm. Vlastimil), písničkář, aranžér a pro-
ducent, je bez hudebního vzdělání, původním povolá-
ním mlynář, pak závozník, skladník apod., v současné 
době muzikant na volné noze. Prošel mnohými hudeb-
ními sdruženími různých zaměření. Na rodném Valaš-
sku byl členem tanečních bigbeatových, kavárenských, 
rockových i folkových kapel. V roce 1983 začal hrát se 
zlínskou hudební skupinou AG Flek, jež patří k prv-
ním českým folkrockovým kapelám. Jako folkový pís-
ničkář vešel ve známost prostřednictvím skupiny Fleret 
(Vizovice), která jako první Redlovy písně hrála a kte-
rá například se Sbohem galánečko, nebo Letiště sbíra-
la ceny na Portách. V roce 1990 vyšlo Redlovi sólové 
album Na výletě, později výběr s názvem Starý pecky 
(1992) a 1997 druhá sólová deska Vlasta Redl o kolo 
zpět. Oba sólové projekty překvapily svým experimen-
tátorstvím – ač mohl těžit ze svých úspěšných songů, 
vydal se na cestu nehitového muzikantského hledačství. 
Hudba k sólovým deskám vznikla téměř celá ve studiu, 
protože Redl poznal, že tento způsob práce mu vyho-
vuje; posléze se stal vyhledávaným tvůrcem studiových 
úprav, aranží i producentem. Spolupracoval s různý-
mi kolegy na asi padesáti albech, mimo jiné se Sláv-
kem Janouškem, Lubošem Novotným, skupinou Fle-
ret, v triu s Jaroslavem Samsonem Lenkem a Slávkem 
Janouškem na projektu Zůstali jsme doma (1990) a Kde 
domov můj (1995). Zajímavá je i jeho studiová autor-
ská práce na albu balad slovenské písničkářky Zuzany 
Homolové. S Hradišťanem a AG Flekem nahrál v roce 
1994 desku, která je příkladem vyšší syntézy folku, roc-
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ku a folklóru. Do širokého skladatelského záběru pat-
ří i scénická hudba: spolupracuje s Mahenovou čino-
hrou Národního divadla v Brně (1997 Rok na vsi, 2001 
adaptace Felliniho Silnice), s Novou scénou Bratislava 
(1999/2000 muzikál Kubo) a s několika malými ama-
térskými soubory, pro které píše hudbu k muzikálům. 
V roce 1995 vydalo nakladatelství Folk a Country zpěv-
ník Vlasta Redl – Sbohem galánečko a dalších 51 písní. 
Od roku 1996 má jeho doprovodná skupina nový název 
Každý den jinak, stejně se jmenuje i kompakt, který 
společně s kapelou a několika hosty natočil roku 1998. 
Zní na něm esence většiny dosavadních Redlových akti-
vit: folklór, jeho úpravy i ohlasy, zvukově aranžérské vti-
py a experimenty, klasický folk i řízný folkrock. Album 
je nápadité, hravé a precizní, Redl se vyjadřuje úspor-
ně, a tak vzniká ukázněné propojení textu, hudby, zpěvu 
a všeho ostatního (vhodně sem zapadají i přizvaní hos-
té a autoři).
Díky tomu, že Redlova tvorba tíhne k vyšším synté-
zám a celkům, české folk (rockové) spektrum se neu-
stále rozšiřuje. Redl, coby talentovaný autor, dokáže své 
rozmanité zkušenosti přetavit do svébytného tvaru, kte-
rý v sobě nezapře etnické prvky a který komunikuje 
napříč žánry. Tato zajímavě se vyvíjející hudební osob-
nost představuje jeden z nejvýraznějších fenoménů sou-
časné scény české populární hudby.

Na koncert Vlasty Redla se můžete těšit 25. 11. 2012 
od 18.00 hodin v KD Střelnice.

 Ivana Bačáková

VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ 
JH ZPRAVODAJE
Napište nám svůj příběh o vánočním 
dárku a vyhrajte hodnotné ceny.

Více na str. 2

DOPRAVA VE MĚSTĚ
Koncepce dopravní obslužnosti města 
bude 7. listopadu představena veřejnosti.

Více na str. 4

DIVADELNÍ   
PŘEDSTAVENÍ

V rámci předplatného skupiny A i B se 
v listopadu můžete v KD Střelnice těšit na 
skvělé divadelní kusy.

Více na str. 16
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Užitečné kontakty a tísňová volání

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na prosinec

Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Záchranná služba první pomoci: 155

Lékařská pohotovostní služba:
384 376 157
Po – Pá: 18.00 – 21.00
So, ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost
(rozpis služeb stomatologických pohotovostí):
384 376 111, (So, ne, svátek: 8.00 – 12.00): 
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost  
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 384 351 177
Poruchy – plyn: 1239
Linka důvěry (bezplatně): 800 131313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180
Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)

Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
klášterská 135/ii
377 22 Jindřichův hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko
Město Jindřichův Hradec
Panská 136/i
377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 363 546

Pokladna – KD Střelnice
Masarykovo náměstí
377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/iii
377 04 Jindřichův hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. Hradec
dobrovského 1/i
377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, kulturních tradic
a řemesel
dobrovského 202/i
377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/i
377 01 Jindřichův hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografie 
a moderních obrazových médií
kostelní 20/i
377 01 Jindřichův hradec
 Tel.: 384 362 459

Úřad práce Jindřichův Hradec
Janderova 147/ii
377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa 
sociálního zabezpečení
Jindřichův hradec
Sládkova 332/ii
377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 359 111

vELKÁ vÁNoČNÍ SoUTĚŽ jH zpravodajE STarTUjE!
Milé čtenářky, milí čtenáři,
připravili jsme pro vás zajíma-
vou vánoční soutěž o hodnotné 
ceny. Vzhledem k tomu, že se 
pomalu blíží nejkrásnější svátky 
roku, bude tato soutěž tematic-
ky zaměřena právě na Vánoce. 
Napište nám svůj příběh, do 
kterého zakomponujete váš nej-
originálnější vánoční dárek. 
Radostných překvapení pod 
stromečkem jste jistě zažili více 
než dost, tak se nebojte o ně 
s námi podělit. Nezáleží na tom, 
zda jste si rozbalili překrásný 
šperk nebo nějaký adrenalinový 
zážitek, důležitá je originalita! 
Z vámi zaslaných příběhů vyberou členové Redakční rady JH Zpravodaje tři nejzajímavější díla, 
jejichž autoři se mohou těšit na hodnotné ceny, které společně věnují Město Jindřichův Hradec 
a místní kulturní a společenské organizace a instituce. Vítězné práce otiskneme v některém z dal-
ších čísel JH Zpravodaje.
Vaše příběhy nám zasílejte nejpozději do 20. listopadu 2012 na e-mailovou adresu: kozlova@jh.cz, 
popř. poštou na adresu: Informační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jin-
dřichův Hradec.
Ke každému příběhu nezapomeňte připsat jméno autora, adresu, telefonický kontakt a souhlas 
s případným otištěním.
Těšíme se na vaše zajímavá vyprávění. 

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,

zima se nám kvapem blíží, a jelikož štěs-
tí přeje připraveným, máme již pro měs-
to schválený Operační plán zimní údržby 
místních komunikací, které jsou ve vlast-
nictví města Jindřichův Hradec, pro období 
zimy 2012/2013. Vzhledem k tomu, že letoš-
ní zimní údržbu budou zajišťovat na celém 
území našeho města pouze Služby města 
Jindřichův Hradec, došlo k přepracování 
operačního plánu pro účely jednoho doda-
vatele. Technologie a pořadí důležitosti jed-
notlivých úseků zůstává stejné jako v loň-
ském období.  Upřímně jsem zvědavý, co 
nám letošní zima přinese nového, každo-
pádně pro její zpříjemnění jsme pro vás 
přichystali letos poprvé stálé vánoční trhy. 
Stánky, které budou k dispozici prodejcům 
s vánočním sortimentem po celou dobu 
adventu na náměstí Míru, si lze za příznivou 
cenu pronajmout u Služeb města. Tradič-
ní trhy, které se uskuteční o víkendu 8. a 9. 
prosince se rozšíří o prostor pod kaštany. 

Věřím, že se tento způsob 
osvědčí a dojde tak ke 
krásnému dokreslení 
předvánoční atmosféry 

v Jindřichově Hradci.

Stanislav Mrvka
starosta města

V Jindřichově Hradci se konal 
významný lékařský kongres
Ve dnech 4. až 6. října se v našem městě na 
Státním hradu a zámku uskutečnil kongres 
XIV. Česko-Slovenské dialogy o bolesti, který 
pořádala Společnost pro studium a léčbu boles-
ti Česká lékařská společnost J. E. Purkyně a Slo-
venská spoločnosť pre štúdium a liečbu boles-

ti SLS pod záštitou města Jindřichův Hradec 
a Nemocnice Jindřichův Hradec. Kongresu se 
zúčastnili delegáti z oboru algeziologie, anes-
teziologie, neurologie, rehabilitace, všeobecné-
ho lékařství a dalších oborů z České a Slovenské 
republiky, jakož i zahraničí.

Železniční přejezd u jatek je  
bezpečnější
Ve čtvrtek 4. října 2012 byla před železničním pře-
jezdem u jatek vyznačena optická psychologic-
ká brzda trychtýřová. Toto vodorovné dopravní 
značení definuje řidiči hranici přejezdu a zároveň 

řidiče nápadně informuje o existenci železniční-
ho přejezdu jako takového. Brzda by měla sloužit 
pro větší bezpečnost na železničním přejezdu. 
Toto místo bylo vytipováno na základě spolupráce 
odboru dopravy Městského úřadu v Jindřichově 
Hradci a Centra dopravního výzkumu Brno.

Knihovna pokřtila Sborník

Městská knihovna Jindřichův Hradec slaví tento 
rok 120 let od svého založení. K této příležitosti 
byl vydán sborník, který ve čtvrtek 4. října slav-
nostně pokřtil starosta města Stanislav Mrv-
ka společně s ředitelem knihovny Tomášem 
Dosbabou. Doprovodný program akce zajistili 
žáci z Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův 
Hradec, jejichž práce jsou v tomto sborníku 
také obsaženy. Publikace si můžete vyžádat na 
dospělém oddělení.

3. základní škola má nový plot
Ve středu 10. října 2012 se během velké přestáv-
ky mezi vyučovacími hodinami uskutečnilo před 
vchodem do 3. základní školy slavnostní předání 
nového plotu, který byl opraven okolo areálu této 
školy. Součástí slavnostního aktu bylo také vystou-

pení pěveckého sboru Pěnice. V úvodu promluvil 
ředitel školy Ladislav Choholouš o přeměně školy 
během několika let a předal slovo starostovi měs-
ta Stanislavu Mrvkovi, který mimo jiné poděkoval 
zhotoviteli panu Kostkovi za dobře provedenou 
práci. Zakázku opravu plotu okolo areálu Základ-
ní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 pro-
váděla firma KOSTKA JH. Akce byla zařazena 
v rozpočtu města na rok 2012.

Organizátoři akcí se sešli nad 
kalendářem akcí
Ve čtvrtek 25. října 2012 se v Muzeu fotogra-
fie a moderních obrazových médií uskuteč-
nilo v rámci přeshraničního projektu Města 
v rozletu společné setkání zástupců kultur-
ních, společenských a sportovních organiza-
cí v Jindřichově Hradci a zástupců z infor-
mačních středisek za účelem koordinace 
termínů pořádání akcí ve městě nad Vajga-
rem a blízkého okolí v roce 2013. Ze schůz-
ky by měl vzejít na počátku nového roku 

materiál nazvaný kalendář akcí, který by měl 
eliminovat riziko konání významných kul-
turních, společenských a jiných počinů ve 
stejných termínech, a díky němuž se z vel-
ké části i v letošním roce podařilo předejít 
zbytečnému snižování návštěvnosti jednotli-
vých akcí. Kalendář bude orientován jak na 
akce z Jindřichova Hradce, tak okolí, aby při-
spěl k činnosti místních podnikatelů, přilá-
kal svou nabídkou nové návštěvníky a pod-
pořil tak cestovní ruch ve městě.

Připomněli jsme si den vzniku 
samostatného státu
V neděli 28. října 2012 se v Jindřichově Hrad-
ci konaly již tradiční oslavy vzniku samostatné-
ho československého státu. V letošním roce js-
me si připomněli již 94. výročí. Tradiční pietní 
akt byl zahájen položením kytic u Památníku let-
ců. Následně pokračoval vzpomínkovým aktem 
v Jakubských sadech za doprovodu Pěveckého 
sboru Smetana. Akce byla pořádána městem Jin-
dřichův Hradec ve spolupráci s 44. lehkým moto-
rizovaným praporem, Československou obcí 
legionářskou - Jednotou bratra Stanislava Berana 
a Klubem historie letectví Jindřichův Hradec.

Karolína Průšová
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garáž na části pozemku p.č. 1493/11 zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jindřichův Hradec, o výměře 
18 m2, za těchto podmínek:

obálkovou metodou za minimální nabídkovou 
cenu 312 Kč/m2/rok včetně DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou
veškeré opravy a úpravy si žadatel provede vlast-
ním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Měs-
tu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou závaz-
ky smluvně zajištěny a žadatel podmínky tako-
vé smlouvy plní

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru 
správy majetku města, kontaktní osoba – Ladislava 
Ledvinková, tel. 384 351 164 a na www.jh.cz

Věra Sedláčková

•

•

•

•

pozemky územním plánem určené k bytové 
výstavbě v k.ú. Otín u Jindřichova Hradce.
Podmínky prodeje:

obálkovou metodou za minimální nabídko-
vou cenu 700 Kč/m2

žadatel složí kauci ve výši 5.000 Kč, v ter-
mínu pro podání nabídek na účet č. 6015-
0603140379/0800, VS 39, která bude 
započtena na kupní cenu. Pokud zájem-
ce, který o koupi v termínu požádal, kupní 
smlouvu neuzavře, kauce připadne ve pro-
spěch města. Nevybranému žadateli bude 
kauce vrácena
žadatel uhradí náklady na geometrické 
zaměření ve výši 6.783 Kč/parcela a ostatní 
náklady se smlouvou spojené
město si vyhrazuje předkupní právo po dobu 
pěti let ode dne účinnosti kupní smlouvy, 
a o za stejnou kupní cenu
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
městu, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel pod-
mínky takové smlouvy plní

Bližší informace o konkrétních podmínkách 
prodeje mohou zájemci získat na odboru 
správy majetku města, tel. 384 351 161 a na 
www.jh.cz  

•

•

•

•

•

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec nabízí: 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

k prodeji k pronájmu

městský úřad informuje

Přijďte se seznámit s dopravní koncepcí
Město Jindřichův Hradec zve v rámci přeshraničního projektu Města v rozletu všechny obča-
ny do kinosálu KD Střelnice, kde bude za účasti zpracovatelů a vedení města Jindřichův Hradec 
představena 7. listopadu od 17:00 hodin zpracovaná Komplexní koncepce dopravní obslužnosti 
města Jindřichův Hradec. Tento projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje 
prostřednictvím Operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká repub-
lika 2007 – 2013.

Karolína Průšová

byt č. 2, o velikosti 2 + 1,  67 m2 (1. podlaží), v domě 
čp. 723/II, v Nádražní ulici, Jindřichův Hradec, včet-
ně spoluvlastnického podílu 67/1602 na společných 
částech budovy a na pozemku p. č. 2681, obec i k.ú. 
J. Hradec  

Podmínky:
minimální nabídková cena 780.000 Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Měs-
tu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou závaz-
ky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160 Kč za znalecký 
posudek 
žadatel složí kauci ve výši 5.000 Kč, v ter-
mínu pro podání nabídek na účet č. 6015-
0603140379/0800, VS 39, která bude započ-
tena na kupní cenu. Pokud zájemce, který 
o koupi v termínu požádal, kupní smlouvu neu-
zavře, kauce připadne ve prospěch města. Nevy-
branému žadateli bude kauce vrácena

•
•

•

•

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec nabízí: 

K prodeji:

• byt č. 2, o velikosti 2 + 1,  67 m2 ( 1. podlaží), v domě čp. 723/II, v Nádražní 
ulici,  Jindřichův  Hradec,  včetně  spoluvlastnického  podílu  67/1602  na 
společných částech budovy a na pozemku p. č. 2681, obec i k.ú. J. Hradec  

Podmínky:

- minimální nabídková cena 780.000,-- Kč
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným 

právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně 
zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní

- kupující uhradí částku 2.160,--  Kč za znalecký posudek 
- žadatel složí kauci ve výši 5.000,-- Kč, v termínu pro podání nabídek na účet 

č.  6015-0603140379/0800,  VS  39,  která  bude  započtena  na  kupní  cenu. 
Pokud zájemce, který o koupi  v termínu požádal,  kupní smlouvu neuzavře, 
kauce  připadne  ve  prospěch  města.  Nevybranému  žadateli  bude  kauce 
vrácena
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• pozemky územním plánem určené k bytové výstavbě v k.ú. Otín u Jindřichova 
Hradce.

Podmínky prodeje:
- obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 700,-Kč/m2

- žadatel složí kauci ve výši 5.000,-- Kč, v termínu pro podání nabídek na 
účet č. 6015-0603140379/0800, VS 39, která bude započtena na kupní 
cenu. Pokud zájemce, který o koupi v termínu požádal, kupní smlouvu 
neuzavře, kauce připadne ve prospěch města. Nevybranému žadateli 
bude kauce vrácena

- žadatel  uhradí  náklady  na  geometrické  zaměření  ve  výši  6.783,-
Kč/parcela a ostatní náklady se smlouvou spojené

- město si vyhrazuje předkupní právo po dobu pěti let ode dne účinnosti 
kupní smlouvy, a to za stejnou kupní cenu

- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu, jím zřízeným 
právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky 
smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní

Bližší informace o konkrétních podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru 
správy majetku města, tel. 384 351 161 a na www.jh.cz  

K pronájmu: 

• garáž  na  části  pozemku  p.č.  1493/11  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v k.ú. 
Jindřichův Hradec, o výměře 18 m2, za těchto podmínek:

- obálkovou metodou za minimální 
nabídkovou cenu 312,-Kč/m2/rok 
včetně DPH

- na  dobu  neurčitou  s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

- veškeré  opravy  a  úpravy  si 
žadatel  provede  vlastním 
nákladem 

- žadatel  má  vyrovnány  veškeré 
závazky  vůči  Městu  J.  Hradec, 
jím zřízeným právnickým osobám 
a  organizačním  složkám, 
případně  jsou  závazky  smluvně 
zajištěny  a  žadatel  podmínky 
takové smlouvy plní

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku města, kontaktní 
osoba – Ladislava Ledvinková, tel. 384 351 164 a na www.jh.cz

                                                                                                            Věra Sedláčková
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Pozvánka na seznámení s dopravní koncepcí

M?sto Jind?ich? v Hradec zve v rámci p?eshrani?ního projektu M?sta v rozletu v�echny ob?any do kinosálu KD St elniceř , kde 
bude za ú?asti  zpracovatel?  a vedení  m?sta Jind?ich? v Hradec  p?edstavena  7. listopadu  od  17:00 hodin zpracovaná 
Komplexní koncepce dopravní obslu�nosti m?sta Jind?ich? v Hradec.  Tento projekt  je  financován z  Evropského fondu regio-

nálního rozvoje prost ednictvím Opera ního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – eská republika 2007 – 2013.ř č Č

 

     

Evropská unie

                                                                                                                                                                            Karolína Pr? �ová

Videopozvánky do města 
nad Vajgarem

Město Jindřichův Hradec je realizátorem pro-
jektu „Videopozvánky do města nad Vajgarem“. 
Tento projekt byl podpořen v rámci Akčního 
plánu  Programu rozvoje kraje pro rok 2012, 
Grantový program Produkty a služby v ces-
tovním ruchu “Žijeme v památkách“ částkou 
50.000 Kč. Pozvánky jsou od října 2012 k dis-
pozici na oficiálních webových stránkách města 
www.jh.cz , www.infocentrum.jh.cz. 

Zuzana Bedrnová

str. 4 www.jh.cz
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městská policie

Chcete zachovat staré pískoviště? 
přihlaste se o jeho údržbu.

Dvacet let Městské policie v Jindřichově Hradci 
9. listopadu 1992 na tehdejším 18. zasedání  měst-
ského zastupitelstva  byla přijata vyhláška města, 
na základě které byla zřízena městská policie. Do 
výběrového řízení se tehdy přihlásilo 36 uchazečů, 
přičemž do  pracovního poměru bylo 
přijato sedm  mužů ve věku od 22 do 
28 let. Z nastupujících sedmi zůsta-
li věrni uniformě strážníka čtyři, další 
dva jsou u Policie ČR, jeden vykonává 
civilní povolání. Nutno podotknout, že 
kromě dvouleté základní vojenské služ-
by nikdo neměl žádnou praxi v poli-
cejní oblasti. Po přijetí do pracovního 
poměru jsme prošli základním výcvi-
kem pod vedením tehdejšího zástupce 
okresního ředitele Policie ČR podplu-
kovníka Vladímíra Ryklíka. 4. listopa-
du jsme úspěšně vykonali první zkouš-
ku z odborné způsobilosti před komisí 
Ministerstva vnitra. 12. listopadu jsme 
byli slavnostně  ustanoveni do služby tehdejším 
starostou Ing. Josefem Ederem. Vrchní strážník 
Ivan Jůna zároveň převzal zrekonstruované pro-
story v radnici na náměstí Míru. 
V sedmi lidech nebylo možno zavést nepře-
tržitý výkon služby, a tak jsme v prvních měsí-
cích sloužili zejména denní směny, noční pou-
ze v pátek a v sobotu. Asi o rok později nám pan 
starosta Josef Eder s tehdejším tajemníkem Jose-
fem Kulišem přidělili bílou Škodu Felicii. Do té 
doby jsme výkon služby prováděli zejména for-
mou pochůzek s občasným zapůjčením služební-

ho vozidla z městského úřadu (Lada Žiguli nebo 
Dacie). Nepřetržitý výkon služby bylo možno 
zavést již od 1. října 1993, neboť městská policie se 
personálně rozrostla o dalších devět mužů. Během 

dalších let se počet strážníků zvyšoval, až se ustálil 
na radou města schváleném počtu dvaceti měst-
ských policistů. 
Od té doby se toho hodně změnilo. Předně jsme 
o nějakých dvacet let starší. Za ta léta jsme získa-
li určité životní a profesní zkušenosti a jsme tedy 
„určitě moudřejší.“ Proto mi dovolte krátké ohléd-
nutí za dalším působením městské policie.
Malou změnu ve způsobu výkonu služby přinesl 
rok 2000, kdy jsme  zakoupili první služební jízd-
ní kolo. Od té doby za příznivého počasí zejména 
okrajovými částmi města projíždí cyklohlídky. 

Významným mezníkem v činnosti městské poli-
cie byl rok 2004, kdy přijatým vládním usnese-
ním došlo ke změně programu prevence krimina-
lity. Nově nastavené podmínky již nekladly takový 

důraz na počet obyvatel, ale na bezpeč-
nostní rizika v dané obci. O poskyto-
vané dotace tak mohla požádat i města 
s menším počtem obyvatel, nebo měs-
ta s menším indexem trestné činnosti. 
Jindřichův Hradec se přihlásil do pro-
gramu Partnerství a na základě zpraco-
vaného projektu získal dotaci na vybu-
dování systému o pěti kamerových 
bodech. Od té doby obsluhu kamero-
vého systému z části vykonávají civilní 
zaměstnanci zařazení do městské poli-
cie. Po zbylou dobu pak dohled nad 
veřejným pořádkem zajišťují strážníci 
při výkonu stálé služby. Již první měsí-
ce provozu potvrdily, jak široký roz-

sah páchaného protiprávního jednání jsou kamery 
schopny podchytit. Od tzv. vandalismu, znečisťo-
vání veřejného prostranství, přes krádeže, řízení 
vozidel pod vlivem alkoholu, výtržnosti spočívají-
cí v ublížení na zdraví, vloupání do vozidel, vzbu-
zení veřejného pohoršení, volné pobíhání psů, 
konzumaci alkoholu v místech, kde je to měst-
skou vyhláškou zakázáno, či neoprávněné výlepy 
plakátů. Na základě  pořízených záznamů se zpět-
ně  daří dohledat pachatele trestné či přestupkové 
činnosti, viníky, kteří ujeli od dopravních nehod. 
Díky velmi dobré místní znalosti strážníků byly 

Vzhledem k tomu, že město Jindřichův Hradec vybudovalo na 
území celého města i místních částech na 20 nových dětských hři-
šť, která odpovídají jak hygienickým, tak i bezpečnostním nor-
mám, vyzýváme občany nebo sdružení vlastníků, kteří mají zájem 
starat se sami o bývalá pískoviště, která byla dříve součástí již 

demontovaných 
dětských hřišť 
na svých sídliš-
tích, aby se do 
konce roku 2012 
přihlásili na 
Službách měs-
ta Jindřichův 
Hradec (tel. 
384 351 238, e-
mail: smjh@
smjh.cz). Pokud 
nikdo o údrž-
bu těchto pís-
kovišť neproje-
ví zájem, budou 

v průběhu příštího roku postupně rušena jak z bezpečnostních, 
hygienických, ekonomických, tak estetických důvodů. Děkujeme 
za pochopení.

Karolína Průšová

Město má krizové lůžko pro 
účely zajištění sociálně-právní 
ochrany dětí
V Domově pro matky s dětmi v Políkně vznikl po přestavbě půdy prostor 
pro zřízení krizového lůžka. Tímto má město Jindřichův Hradec vytvoře-
no zázemí pro zajištění sociálně-právní ochrany dětí podle zákona, kdy 
má obec v samostatné působnosti zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí, 
ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, nebo bez jakékoliv péče 
nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo naruše-
ny. „V praxi to znamená, že půjde o případy, kdy rodiče z důvodu zdravot-
ních nebo z jiných vážných důvodů nemohou o dítě dočasně nebo trva-
le pečovat,“ vysvětlil místostarosta Pavel Vejvar. Může však jít i o neplnění 
povinností rodičů a i v tomto případě je třeba se o dítě postarat. „Pak je 
povinností obecního úřadu, aby péči o takové dítě zajistil a o svém opatření 
informoval úřad obce s rozšířenou působností, který po posouzení konkrét-
ní situace učiní další opatření,“ dodal místostarosta. Místní příslušnost jak 
obecního úřadu, tak obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí 
místem, kde se dítě nachází. Do doby než dojde k realizaci opatření – tedy 
do doby než si dítě vyzvednou jiní příbuzní apod., musí dítě zajistit obecní 
úřad. Zpravidla se jedná o 24 hodinovou péči. „V našem případě bude dítě 
zajištěno péčí vybraných zaměstnanců města Jindřichův Hradec v Domo-
vě pro matky s dětmi Políkno. Vybraní pracovníci budou z řad pracovníků 
Domova pro matky s dětmi Políkno, kteří v té době nebudou zajišťovat pro-
voz domova,“ doplnil Vejvar. 

Karolína Průšová

str. �
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policie Čr

zadrženy osoby, po kterých bylo vyhlášeno pát-
rání. To, že se kamerový systém stal nepostrada-
telným pomocníkem při zajištění klidu, pořádku 
a čistoty města, vyplynulo i ze zprávy tehdejšího 
Okresního ředitelství Policie ČR v Jindřichově 
Hradci, neboť po zavedení dohlížecího kamerové-
ho systému došlo ke snížení nápadu trestné čin-
nosti v místech, kde byly kamery instalovány. Sou-
časně se zvýšila i objasněnost, zejména však pocit 
vyššího bezpečí ze strany našich spoluobčanů. Na 
základě pozitivních zkušeností se systém v dalších 
letech postupně rozšiřoval až na stávajících devět 
kamerových bodů. 
Při sestavování rozpočtu jsme v rámci přija-
tých úsporných opatření  snížili tabulkové počty 
strážníků. Usnesení Rady města Jindřichův 
Hradec z 16. března 2011 stanovilo, že míst-
ní záležitosti veřejného pořádku bude zajišťovat 
devatenáct strážníků. Jedno uvolněné místo tak 
zůstalo neobsazeno.  
V době, kdy se na půdě tehdejší České národní 

rady schvaloval zákon o obecní policii, a kdy se 
na staré radnici připravovaly prostory pro měst-
skou policii, nemohl nikdo tušit, jakým smě-
rem se bude vyvíjet bezpečnostní situace v naší 
republice a jakých dílem se budou městské poli-
cie spolupodílet na  zajišťování veřejného pořád-
ku a vnitřní bezpečnosti v průběhu dalších let. 
Dispoziční a prostorové řešení staré služebny 
postupně přestalo odpovídat současným potře-
bám. Vedení radnice společně s radními a zastu-
piteli města přihlédlo k žádosti MěPo a v minu-
lých letech byl vypracován projekt, na základě 
kterého byla v postupných krocích zahájena roz-
sáhlá rekonstrukce  budovy, kterou místní zna-
jí pod názvem Kaštánek. Ačkoli stavební práce 
byly dokončeny v listopadu 2011, dali jsme na 
rady odborníků a nechali vnitřní prostory něko-
lik měsíců vysychat. Den D byl stanoven na čtvr-
tek  26. dubna 2012, kdy jsme se  přestěhovali do 
nových prostor. Správci počítačové sítě MěÚ, ale 
i technici servisní firmy ještě během téhož dne 

postupně propojili a „oživili“ počítačové sítě, 
zprovoznili přeloženou radiovou síť a kamerový 
systém.  Přestěhováním jsme získali velmi dob-
ré a důstojné prostory, které tak potřebujeme 
k výkonu naší činnosti. 
Na začátku jsem zmínil, že se mnohé 
změnilo. Lidé mají mnohem vyšší právní vědomí 
a  někteří ho bohužel umí ve svůj prospěch, resp. 
v neprospěch a na úkor jiných jaksepatří využít. 
Změnilo se i samotné město. Od návštěvníků slý-
cháváme, že se jim Jindřichův Hradec líbí – závi-
dí nám čistotu a pořádek ve městě. Na druhou 
stranu se nám příliš nedaří snížit deliktní jedná-
ní  bezdomovců a některých jedinců, kteří jsou 
v půli cesty k bezdomovectví. Přes různé problé-
my ale nelze opominout tu skutečnost, že okres 
Jindřichův Hradec v porovnání s jinými okresy 
patří mezi územní jednotky s nižším výskytem 
rizikovosti (páchané trestné činnosti).

      Luboš Müller 

Společné hlídky českých a rakouských policistů
Dopravní policisté Územního odboru Jindři-
chův Hradec v rámci přeshraniční spoluprá-
ce vykonávají společné hlídky s rakouskými 
kolegy. V měsíci září i říjnu 2012 se společ-
ná česko – rakouská hlídka zaměřila na kon-
trolu dodržování pravidel silničního provozu 
na pozemních komunikacích právě u objízd-
né trasy Novosedly nad Nežárkou – Stříbřec 
a dále pak u osob překračujících státní hrani-
ci ČR přes hraniční přechod poblíž  Českých 
Velenic a Nové Bystřice.

Na bývalé kolegy 
policisté nezapomínají
Vedení policie Územního odboru Jindřichův 
Hradec, díky Fondu kulturních a sociálních 
potřeb, jako již každoročně uspořádalo spole-
čenský večer pro bývalé kolegy, nyní emeritní 
policisty a občanské zaměstnance. Dne 9. října 

se všichni společně setkali v Jindřichově Hrad-
ci. Společenského večera s hudbou se zúčastnilo 
nejméně 53 emeritních policistů. Nejstaršímu 
z nich, panu Janu Duškovi, je nyní úctyhodných 
90 roků. Z řad žen byla přítomna rovněž paní 
Marie Božejovská jakožto nejstarší občanská 
zaměstnankyně, které je právě 78 let.

Prevence:

dušičky 
Řidiči pozor, svátek k uctění Památky zesnulých se blíží! Zvýšené hlídky policistů budou bdít nejen 
v dopravě, ale i u hřbitovů. Jako každoročně v měsíci listopadu uctíme my, žijící, památku našich blíz-
kých zesnulých. Na místa posledního odpočinku nemíří jen čestní lidé, ale i zloději. 
Policisté Územního odboru Jindřichův Hradec každým rokem v období Dušiček zaznamenávají nejen 
několik krádeží věcí z hrobů nebo odložených věcí při úpravě hrobů, ale i z aut zaparkovaných na při-
lehlých parkovištích u hřbitovů. Kontroly parkovišť před hřbitovy provádějí jindřichohradečtí policisté 
každoročně. Není tomu jinak ani tento rok. Se zvýšenými hlídkami začnou ještě před víkendem a tyto 
hlídky potrvají přes sobotu i neděli, kdy většina lidí přijede na hrob uctít památku svých zesnulých.
Z hrobů mizí nejčastěji svíčky, věnce i umělé květiny, sošky a další výzdoba, vše co lze snadno a rychle zpeněžit. Mnoho lidí neumí policistům vůbec popsat, co jim bylo 
z hrobu odcizeno. Lidem proto doporučujeme, aby si své hroby vyfotografovali, neboť v případě krádeže nebo poškození hrobu bude pro policii mnohem jednodušší 
zadokumentovat původní stav hrobu. Přesným popsáním odcizených věcí se tak zvýší šance na dopadení pachatele. Zloději si totiž na hřbitovech dost často tipují osamělé 
osoby, které sledují, a ve chvíli, kdy jdou například pro vodu nebo vyhodit původní výzdobu do kontejneru, seberou jim odloženou tašku a zmizí. Policejní zkušenosti 
dokladují, že zvýšeného pohybu lidí využívají i někteří zloději. Tito se zaměřují i na auta odstavená na parkovištích v okolí hřbitovů a vykrádají je. Policisté proto opět při-

pomínají řidičům, aby si nenechávali v zaparkovaných vozidlech na parkovištích viditelně odložené věci a při odchodu od 
vozidla zkontrolovali uzavření oken, včetně střešního, uzavření zavazadlového prostoru a samozřejmě všech dveří vozidla.  
Na bezpečnost a plynulost v silničním provozu budou o „Dušičkách“ dbát ve zvýšené míře nejen dopravní policisté, 
ale i policisté z jednotlivých obvodních oddělení. Dopravní policisté připomínají především starším občanům, kte-
ří s vozidlem nejezdí každodenně, aby nezapomněli, že řidiči starší 60 let musí při silniční kontrole předložit  doklad 
o zdravotní  způsobilosti. Jak vychází ze zákona, osoba starší 60 let se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce. Ta 
se obnovuje po 5 letech, tj.  v 65 letech, poté po 3 letech a od 68 let každé dva roky.
Občany, kteří na hřbitově vidí, že se tam děje něco podezřelého, žádáme, aby to ihned oznámili na policii. Čím dří-
ve se o krádeži dozvíme, tím větší máme šance na dopadení zloděje. 
Uhlídat všechny hřbitovy na Jindřichohradecku je pro policii ve skutečnosti nemožné, proto si ceníme pozorných 
spoluobčanů, kteří si všímají podezřelých osob a informace ihned volají na bezplatnou policejní linku 158! 

                                                                                                                                                                              Hana Millerová
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spoleČenská kronika

     Datum   Datum
     narození  úmrtí

projevujeme úctu zemřelým

Růžena LÁFOVÁ, Číměř  24. 8. 1940 12. 9. 2012
Verner NEUBAUER, Majdalena 9. 2. 1945 13. 9. 2012
Bořita MRÁZEK, Jindř. Hradec 27. 2. 1930 15. 9. 2012
Vladimír SOKOLT, Jindř. Hradec 15. 6. 1927 17. 9. 2012
Helena FRAJOVÁ, Kardašova Řečice 22. 12. 1932 18. 9. 2012
Karel BUMBA, Suchdol nad Lužnicí 9. 6. 1963 19. 9. 2012 
Alois KRÁL, Jindř. Hradec 12. 1. 1929 20. 9. 2012
Jiřina PŘIBYLOVÁ, Horní Pěna 28. 5. 1936 22. 9. 2012
Ing. Václav PLECHÁČ, Zahrádky 29. 2. 1932 23. 9. 2012
Karel DOUPNÍK, Suchdol - Kunžak 1. 10. 1924 24. 9. 2012
Ing. Rudolf  JON, Praha – Průhonice /rodák z Roseče/ 6. 10. 1919 3. 10. 2012
Hedvika BEKEOVÁ, Jindř. Hradec 17. 9. 1926 3. 10. 2012
Milan JAHODA, Studená 8. 6. 1953 7. 10. 2012

Jméno, příjmení, bydliště

Od 12. 9. 2012 do 7. 10. 2012 nás opustili: 

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

v pátek 5. října jsme přivítali nové občánky

Již tradiční vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou se 
uskutečnilo v pátek 5. října v refektáři Muzea fotografie a moder-
ních obrazových médií. Přivítány na svět byly tyto děti: Kopečková 
Eliška, Beníček Tobias, Bláha Vojtěch, Bušta Tomáš, Cibrík Lukáš, 

Hirš Patrik, Chmelař Albert, Kadlecová Natálie, Kořínková Anežka, 
Mertová Eliška, Rozporková Tereza, Rytířová Viktorie, Souček Filip, 
Stranianková Lea.

Karolína Průšová

ohlédnutí za svátkem všech věrných zemřelých
Na první dva dny listopadu připadají dva svátky: Všech svatých a Všech věrných zemřelých. Tento den se lidově nazývá dušičky. Chodíme na hřbitovy, zapalujeme 
svíčky, pokládáme věnce nebo kytice. Připomínáme si své předky, kteří dokončili svůj pozemský život a uvědomujeme si křehkost i svého vlastního života.
Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vyjadřuje křesťanské přesvědčení, že smrtí lidský život nekonči. Tak jako Ježíš Kristus 
zemřel a vstal z mrtvých, podobný osud čeká i ostatní, kteří zemřeli ve spojení s Ním. Plně to vyjadřují Jeho slova: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby 
umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (J 11, 25) Pro toho, kdo věří, smrt neznamená konec, ale jen opuštění tohoto labyrintu života a veškeré 
tělesné tíhy a nasměrování k nebesům. Slova Kristova nás nejen ujišťují o této naději, ale zároveň si uvědomujeme, že ne vždy jsme na toto setkání s Bohem připraveni. 
Okamžik smrti nás postaví před spravedlivý Boží soud, kde se objeví každý náš skutek, slovo i myšlenka. Člověk si až tehdy uvědomí, jak mnoho toho ve svém životě 
promarnil. Nezapomeňme proto na modlitbu za zemřelé, kteří již nemohou svůj život napravit. A přesto hledí v touze k nám, zda si na ně vzpomeneme, vyprosíme jim 
u Boha milosrdenství a přiblížíme jim vytoužené štěstí všech svatých v nebi.  Víme, že život zde na zemi není pro člověka nikdy úplně ideální a bezproblémový, prožívá-
me radosti, ale jsme vystaveni také trápení a bolesti. Jen málo věcí na světě je tak jistých jako konec lidského života, jako to, že zde na zemi nemáme trvalé místo a musíme 
projít branou smrti. Když skončí náš jediný pozemský život, už se zde nevrátíme žít jiné pozemské životy. Každý člověk umírá jen jednou a po smrti není žádné „převtě-
lování“ (reinkarnace). Žijeme však nadějí. Proto říká apoštol Pavel: „Pro mě život je Kristus a smrt ziskem“. Máme tedy denně hledat to, co souvisí s životem ve svatosti, 
životem, který pochází ze spojení s Kristem. Nejvnitřnější touhu našeho srdce může vyjádřit tato modlitba:  „Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bra-
try a sestry a posilni naši naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k novému životu i my a že se u tebe znovu shledáme.“

P. Jiří Špiřík
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pohledy do historie
psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého ohlasu od Nežárky
Pravidelně vycházející týdeník Ohlas od Nežárky nabízel již od svého vzniku své stránky k diskusi o společensky zajímavých otázkách.  Připomeňme si, že před sto lety, tedy 
v roce 1912, byl majitelem, nakladatelem a odpovědným redaktorem týdeníku Vilém Bohumil Landfras a v tiráži se výslovně uvádělo, že za politickou část odpovídá JUDr. Karel 
Šedivý. Týdeník tiskla c. a k. dvorní knihtiskárna A. Landfras Syn v Jindř. Hradci. Vilém Bohumil Landfras byl odpovědným redaktorem Ohlasu celých 37 let (1893-1930) a „Ohlas 
od Nežárky za jeho vedení udržoval vždy tradičně seriosní a klidnou úroveň, nedávaje se nikdy strhnou-
ti k polemikám osobním útokům nebo sensacechti- vosti – za to stránky jeho byly stále otevřeny vážným 
námětům veřejně prospěšným...“. V roce 1912, a to především v červenci, srpnu a říjnu a listopadu vzplá-
la na stránkách Ohlasu „vášnivá polemika o stavbě spolkového domu a sokolovny“. Tato polemika pře-
rostla ve vážný spor, díky němuž byla stavba oddále- na a nakonec se vlastně nikdy neuskutečnila. 

1. listopadu 1912

Všem upřímným Čechům!
V těžkém zápasu národa našeho o práva a statky nejsvětější mocnou záštitou jest 
Ustřední Matice Školská, která po všech vlastech naších chrání české dítě před odná-
rodněním a zachovává národu tisíce útlých duší českých, které by jinak propadly 
násilnému poněmčení. Veliký koncert svatováclavský, pořádaný každoročně zpěvác-
kým spolkem Černín z vážných důvodů letos nemohl býti uskutečněn, aby však Mati-
ce tím v městě našem poškozena nebyla, uspořádána bude v prvních dnech listopado-
vých veřejná sbírka ve prospěch Ústřední Matice Školské! Každého dárce blažiti bude 
vědomím, že vykonal skutek šlechetný pro budoucnost našeho národa.

Vyzvání k odvodu povinných
Dle §22 nařízení c. k. ministeria obrany zemské ze dne 15. dubna 1889 z r. č. 45 
vyzývám osoby ku nejbližšímu odvodu povinné, aby se přihlásily ku sepisu v měsí-
ci listopadu a hrozím zároveň trestem zákonem stanoveným. Dle §16 odst. 2 počí-
ná se odvodní povinnosť 1. ledna onoho kalendářního roku, ve kterém branný 
povinník dokoná svůj 21. rok a dle téhož končí se povinnosť ta, vyplní-li se dle 
zákona dnem 31. prosince toho roku, ve kterém odvodem povinný dokoná 23. rok 
věku svého, jsou tudíž ku nejbližšímu odvodu povinní stát. občané roku 1892, 
1891 a 1890 rození.  V J. Hradci, dne 29. října 1912. Starosta Mert.

8. listopadu 1912

Teploměrná a dešťoměrná zpráva za měsíc říjen 1912
Chlad a zima jest předním znakem celého roku 1912 a tak jako srpen a září byly 
proti loňsku studenější, i měsíc říjen při průměrné měsíční teplotě +4,6 oC zůstal 
o 2,6 oC za loňským říjnem. Dne 5. října přišel letos již mráz, jenž měl -4,8 oC ješ-
tě v 7 hodin ráno a ten sežehl a spálil listí všech stromů, takže listí rázem opadalo 
a přišli jsme v říjnu o krásnou podívanou na nádherné odstíny barev listových od 
zeleně tmavé do světlé červené. Jasných dnů bylo 16, pošmurných a deštivých, tedy 
nevlídných 15. Pršelo 13krát a napršelo 36,5 mm, což jest 8,5 mm pod průměrem. 
Dne 22. byl silný vítr, jenž pak v noci proměnil se v pravou bouři. Sníh padal 1. lis-
topadu a pokryl celé okolí naše do roucha sněhobílého, zimního. Loni zůstal sníh 
ležeti až 11. prosince a byla tedy zima o 6 neděl později. 

Vyhláška
Správní výbor všeobecné veřejné nemocnice císaře krále Františka Josefa I. v Jin-
dřichově Hradci zadá pro rok 1913 cestou offertní: 1. dodávku rakví a 2. přípřeže 
k rakevnímu vozu. Offerty zapečetěné přijímá městská kancelář do pondělí dne 
25. listopadu 1912 do 12. hodiny polední. Předseda Dr. Ant. Decker

15. listopadu 1912

Zasláno:
My podepsaní členové tělocvičné jednoty „Sokol“ v Jindři-
chově Hradci sdělujeme tímto ctěné veřejnosti, že vystou-
pili jsme z pracovního výboru pro stavbu spolkového domu 
a okolovny proto, ježto s umístěním tělocvičny v navrhova-
né budově naprosto nesouhlasíme. V J. Hradci 12. listopadu 
1912. Karel Mert, starosta tělocvičné jednoty „Sokol“, Mg.Ph. 
Frant. Rösch, lékárník, Ant. Maděra, c.k. notář, Adolf Šetka, 
ředitel spořitelny, Frant. Steinocher, městský důchodní. 

Výstraha
Aby obec nápomocna byla ochraně majetku lesního a zabrá-
nila proto škodám, které trpívá mlází lesní tím, že neopráv-
nění lidé vysekávají před vánocemi sazenice na stromky 
vánoční, vydávám výstrahu, že takovým poškoděním lesů 
neb sadů bez svolení majitele aneb proti pravidlům lesního 
hospodářství spáchá škůdce přestupek §60 zák. les., na kte-
rý položen v § 62 t.tz. trest vězení až 14 dnů aneb pokuty 
peněžité až do 100 korun. Aby přestupky takové vypátrala, 
žádati bude městská stráž na každém, kdo tyto dny stromek 
takový do obce zdejší dopravuje průkaz, že byl s příslušným 
svolením pána lesů neb správy lesní vykázán. V Jindř. Hradci 
dne 12. listopadu 1912. Starosta Mert.

29. listopadu 1912

Cirkus a zvěřinec Kludského 
opustil tyto dny město naše ve velkém sklamání. Návštěva představení byla velice 
slabou a ani povolání všech možných zápasníků a dosti velká reklama nepřivábi-
ly do cirkusu tolik obecenstva, jak jindy bývalo. K naprostému nezdaru přispělo 
valnou mírkou ne právě příznivé počasí a snad i volba místa. Cirkus umístěn na 
poli u samého hřbitova sv. Trojice, kteréž místo pokládáme pro podobné podni-
ky za nejméně vhodné.

Vyhláška
Pokud není vztyčeným praporem na rybníce dáno znamení, že jest led bezpečně 
silný, není obecně dovoleno na zamrzlý rybník vstupovati. V J. Hradci, dne 26. lis-
topadu 1912. Starosta Mert.

Ohlasy od Nežárky a další regionální tituly můžete studovat v knihovně jin-
dřichohradeckého muzea. Badatelna je umístěna v budově minoritského kláš-
tera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

str. � www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Literární soutěž jindřichohradecký Textík

…abychom nezapomněli    Pamětní deska Marie Hoppe-Teinitzerové

Fotografie M. H. Teinitzerové během realizované 
úpravy, 1952 (KHA SOkA Jindřichův Hradec)

Vizualizace návrhu přestavby dílen, Ing. Arch. Karel 
Filsak, tempera, 1948 (Muzeum Jindřichohradecka)

Při romantické pro-
cházce kolem býva-
lých koželužských 
domů v podzámčí 
můžeme narazit na 
bustu zakladatelky 
světoznámých tex-
tilních dílen Marie 
Hoppe-Teinitze-
rové (3. 7. 1879 - 
8. 11. 1960), která 
se nachází na domě 
č.p. 124/III. Původ-
nímu panskému 
dvoru se v Jin-
dřichově Hrad-
ci neřekne jinak 
než „Gobelínka“. 
Ovšem samotné 
textilní dílny byly do domu přestěhovány až na počát-
ku 50. let 20. století, kdy ho pro tento účel zakoupila 
Mariina neteř Olga. Do té doby dílny sídlily v domě 
č. p. 3/II na rohu Masarykova náměstí a Růžové uli-
ce, který patřil již od konce 19. století rodině Tei-
nitzerových. V něm je měla Marie umístěné od jejich 
založení v roce 1910, tedy po dobu více než 40 let.
Marie Hoppe-Teinitzerová si nechala po skonče-
ní II. světové války, v roce 1948, vyhotovit návrh na 

novou podobu textilních dílen. Zpracoval  ho zná-
mý architekt Karel Filsak, jindřichohradecký rodák, 
jenž ve stejné době v našem městě působil. Odváž-
ný projekt počítal kromě nezbytných částí textilních 
dílen s internátem spolupracovnic, jídelnou a bytem 
domovníka. O duševní pohodu pracovníků se měla 
starat velká květinová zahrada a bazén, umístěný při 
křídle orientovaném podél řeky Nežárky. V tomto 
křídle byla plánována i velká prodejní a výstavní hala. 
Hned vedle Filsak vyprojektoval pracovnu majitel-
ky dílen spojenou s krytou terasou. Vše bylo řešeno 
podle inspirace vzešlé ze studijního pobytu Marie Tei-
nitzerové na škole v Kodani na počátku 20. století.
K realizaci této podoby dílen, díky nesouhlasu a poz-
dějšímu zamítnutí Památkovým úřadem, nikdy 
nedošlo. Realizován byl „pouze“ projekt úpravy stá-
vajícího objektu, z jehož původní podoby bylo zacho-
váno nejen obvodové zdivo, ale i část interiérů, fasáda 
a vstupní vrata. Došlo k jeho zvýšení a usazení pro-
sklené nástavby kvůli umístění dílen na výrobu tapi-
serií. Budovu nakonec zahalili do novorenesančního 
pláště, aby nerušila okolní zástavbu a nekazila pohled 
na starobylý zámek. Mimo jiné toto byly i dva hlav-
ní důvody zamítnutí původního Filsakova návrhu. 
Hned po dokončení přestavby však stát v roce 1952 
dílny znárodnil a Marii Teinitzerové jako živnostni-
ci odebral.

Jakub Valášek

Třetí ročník Textíku je již v plném proudu. Všechny podrobnosti o soutěži najdete na www.textik.epika.cz 
V tomto čísle se naposledy vracíme k vítězům 2. ročníku literární soutěže jindřichohradecký Textík. Přinášíme rozhovor s Danou Lejtnarovou, která za 
svou báseň „Bude mi padesát“ obdržela zvláštní cenu poroty.
 
1) Kde a jak jste se o naší literární soutěži Textík dozvěděla? Co Vás přimělo se zúčastnit? 
D. L.: Už si přesně nevzpomínám, kde jsem četla o soutěži Textík, asi v regionálním tisku. Ale pamatuji si, že jsem upoutávku našla těsně před konečným 
termínem pro odevzdání příspěvku. Básničky jsem dávala dohromady narychlo. A to je tak trochu i odpověď na druhou otázku, co mě přimělo zúčast-
nit se. Kdybych totiž na přípravu měla víc času, asi bych si odeslání rozmyslela. Zatím jsem se totiž žádné soutěže v blízkosti mého bydliště nezúčastnila. 
Ještě jsem si nezvykla na myšlenku, že by mě lidé znali jinak než dosud, třeba jako autorku básniček. 

2) Popište nám své literární začátky a své úspěchy, kde jste již publikovala?
D. L.: Básničky, říkanky a krátké pohádky píši již dlouho. Zpočátku jsem psala jen pro sebe, později pro kamarádky, pro rodinu a pro vlastní děti. Během 
let jsem se zúčastnila několika soutěží např. Tachovská reneta, Mělnický Pegas, ve kterých jsem byla úspěšná. Například v roce 1999 jsem se v Mělnickém 
Pegasu umístila na 1. místě ve své kategorii. V roce 2004 jsem měla uveřejněné krátké básně v Almanachu jihočeské poezie Prameny a soutoky. Moje 
básničky a říkanky vyšly v několika číslech dětského časopise Sluníčko. Nevedu si však žádnou evidenci, a tak ani nevím, kde všude jsem se zúčastnila 
a s jakým úspěchem.

3) Co vám psaní přináší – proč píšete?
D. L.: Proč píši? Nevím. Někdy pro radost. Jindy mě 
napadne nějaký zajímavý verš, usadí se, zahnízdí se 
a již se ho nezbavím, až když ho napíši na papír.
  
„Jaro je malíř bez štětce 
Zima sochař slepý 
Zdravím všechny nadšence 
Co život ze střepů lepí“ 

4) Co byste svými autorskými počiny ráda 
sdělila?
D. L.: Nevím, jak to mají ostatní, já si jen občas 
hraji se slovy, rýmy a melodií myšlenky. 

„Píšu básně 
Je mi krásně 
Žáček je však jenom jeden 
(Právě mažu chleba medem) 
Já jsem jenom studentka“ 
a něco pro děti: 
 
„Jedno kotě, 
druhé kotě 
ztratilo se dneska z rána. 
 
Na plotě 
ba ani v botě nebylo, 
však povídala vrána, 

že lenoší 
jako hroši 
v našem odpadkovém koši.“ 

5) Co ráda čtete, oblíbení 
autoři? 
D. L.: Čtu ráda, hodně, 
všechno.

6) Účastníte se již vyhláše-
ného 3. ročníku Textíku, 
oslovilo Vás téma?
D. L.: Zda se zúčastním 
3. ročníku Textíku zatím 

nevím. Pokud budu mít 
inspiraci, nápad a čas -- 
možná. Mám hodně akti-
vit a psaní je jen jedna část 
mého života. 

Texty vítězných prací otisku-
jeme v JH Zpravodaji 
v rubrice Listárna na str. 19.

Lenka Michalcová
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Možná přijde i charita
„Možná přijde i chari-
ta“ - zábavný charitativ-
ní pořad, který vznikl ve 
spolupráci Nadace Char-
ty 77 – Konta BARI-
ÉRY a České televize. 
Marek Eben moderoval 

přímý přenos zábavného charitativního pořa-
du na ČT 1 v sobotu 29. září od 20.00 hodin.  
Cílem pořadu bylo pobavit diváky a zároveň 
pomoci dobré věci. Myšlenka vychází ze zná-
mého sloganu Konta BARIÉRY „Co všechno 
budou muset tyto děti udělat, abychom si jich 
všimli?“ Každému, tedy divákům i účinkujícím, 
tímto pořadem pokládáme podobnou otáz-
ku: „Co jsi ochoten udělat pro dobrou věc?“ 
Účinkující na ni odpovídali svými vystoupení-
mi, kterými prokázali svoji ochotu „pomáhat 
s humorem“, udělat si sami ze sebe legraci nebo 
předstoupit před diváky v jiných rolích, než 
v jakých je znají. Vystoupením v pořadu vyzva-
li účinkující diváky, aby také oni co nejštědřeji 
pomohli. Výjimečnost večera podpořil fakt, že 
osobnosti zde vystupovaly nejen v roli účinkují-
cích, ale i v rolích diváků. 

V průběhu televizního přenosu přispěli diváci, 
jednotlivci i firmy  celkem 11 a půl miliony korun.  
 
Účinkovali: J. Bartoška, K. Gott, O. Kai-
ser, J. Lábus, J. Korn, B. Polívka, A. Goldflam, 
E. Holubová, T. Hanák, J. Potměšil, P. Čtvrtní-
ček, P. Liška, J. Polášek, T. Matonoha, M. Tac-
lík, J. Budař, L. Pavlásek, B. Poláková, R. Holý, 
M. Ruppert a další. Režie M. Čech. Všichni 
účinkující pracovali na podporu Konta BARI-
ÉRY zcela zdarma. 

V sobotu večer se v medailonech představili 
i někteří, jimž peníze vybrané prostřednictvím 
pořadu pomohou. Rada Konta BARIÉRY (ve 
složení L. Beniak, M. Bojar, B. Hejná, J. Kačer, 
M. Kovář, J. Marušiak, J. Lábus, J. Soukup, 
J. Šiklová, J. Štěpánek, D. Štěrbová, J. Šturma 

a G. Tučná) zasedá jednou za měsíc. Posuzuje 
žádosti o příspěvek z Konta BARIÉRY a garan-
tuje jejich oprávněnost a adresnost poskytnu-
tých peněz. Například na svém posledním pra-
videlném zasedání 19. září mezi 135 žádostí 
rozdělila více než milion a půl korun.  

Co bude dál? 

Televizní pořad byl začátkem. Od října mohou 
příznivci Konto BARIÉRY podpořit prostřed-
nictvím koupě speciálních stylových špendlí-
ků do klopy a svíček s obličejem klauna, nava-
zujícího na známý slogan Konta BARIÉRY „Co 
všechno budou muset tyto děti udělat, abychom 
si jich všimli?“ Navrhl je špičkový český desig-
nér Aleš Najbrt. 

Více než 120 tisíc špendlíků a svíček je v prode-
ji na více než 3000 pobočkách České pošty, v 59 
hypermarketech Albert, na více než 300 čerpa-
cích stanicích Benzina, v síti kaváren Costa Cof-
fee, na portálech  Mall.cz a Neoluxor, stejně jako 
v kamenných knihkupectvích Neoluxor. Cena 
špendlíku i svíčky je 50 korun. 

Jejich prodejem Konto BARIÉRY navazuje na 
úspěšné prodávání svého symbolu - červeného 
klaunského nosu. Ten je stále ke koupi na inter-
netových portálech Bontonland a Neoluxor, 
v jejich kamenných obchodech, případně v síd-
le Konta BARIÉRY Melantrichova 5, Praha 1. 

II. Konto BARIÉRY – 
na co přispějete

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní pro-
jekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedi-
nou kontinuální sbírkou, které se již devatenáct 
let účastní desetitisíce dárců - svým pravidel-
ným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňo-
vat a financovat program Konta BARIÉRY. 

Za devatenáct let činnosti rozdělilo Konto 
BARIÉRY více než 259 miliónů korun, pod-
pořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem je 
zlepšení života handicapovaných spoluobčanů 
a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. 

Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází 
Konto BARIÉRY i při formování nových pro-
jektů. Stále více se zaměření pomoci posou-
vá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, bezbariérových 
úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, kte-
ré samozřejmě i nadále podporujeme, k pro-
jektům, které souvisejí se vzděláním, pracov-
ním uplatněním a plnohodnotným životem lidí 
s handicapem. Takto podporujeme studenty 
s handicapem prostřednictvím Stipendia bari-
éry, handicapované uchazeče o zaměstnání pro-
střednictvím Burzy práce. 
 

Kateřina Štěpánková

www.kontobariery.cz

POMÁHEJ 
(S) HUMOREM

Prodejní místa: 
hypermarkety Albert, čerpací stanice Benzina, knihkupectví Neoluxor, Česká pošta, Mall.cz, Costa Coffee 

Pomáhat potřebným lze i bez slz a smutku. Vždyť sami lidé 
s handicapem často čelí svému osudu (s) humorem, tak je 
v tom podpořme.

Stačí koupit nadační špendlík 
či svíčku nebo poslat 
DMS KONTOBARIERY na číslo 87777. 
Soucit nepomůže, úsměv ano, tak pomáhejte a smějte se!

občanské sdružení Mesada v jindřichově Hradci slaví 
desáté narozeniny

půjčovna zdravotních pomůcek
Od 1. 10. 2012 je otevřena bezplatná půjčovna zdravotních pomůcek 
pro osoby s částečnou nebo úplnou imobilitou. Každý občan, který díky 
úrazu, operaci nebo nemoci potřebuje některou pomůcku, si ji může 
vypůjčit do doby zlepšení zdravotního stavu nebo než si pořídí vlastní. 
V půjčovně máme pro Vás připraveny tyto pomůcky: elektrickou polo-
hovací postel včetně příslušenství, invalidní vozík, toaletní křeslo, 2 dru-

hy chodítek a antidekubitní matraci. Půjčovna se nachází v Centru soci-
álních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175/II v Jindřichově Hradci. 
Více informací můžete získat na www.cssjh.cz nebo telefonu 
605 288 037, každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hod. 

Jiří Blížil

Pod záštitou starosty města Ing. Stanislava Mrvky se v prostorách Muzea Jindřichohradecka, konkrétně 
v křížové chodbě minoritského kláštera, konala výstava Pomáháme si, kterou pořádalo místní sociální 
sdružení Mesada. Akce se setkala s obrovským zájmem veřejnosti (viz fotografie). Návštěvníci výstavy 
tak mohli společně s organizátory oslavit desetileté působení občanského sdružení Mesada v Jindřicho-
vě Hradci.

Lenka Radkovičová
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CHCETE NÁS?
Clif, kříženec labradora, pes, cca 3 roky
Clif je pravděpodobně kříženec labradora a psa 
bojového plemene. Kohoutková výška cca  
50 cm. Na volno i na vodítku chodí pěkně, na 
přivolání přijde. S ostatními pejsky vychází dob-
ře, je však dominantnější. Nemá rád drůbež 
a kočky. Je velmi hodný a mazlivý, bude vhodný 
k dětem. Vhodný pouze na zahradu, doma ničí. 
Bude perfektním hlídačem, který budí respekt.
Kontakt pro zájemce - 720 428 993 (Jindřichův Hradec) 

 Dorka, kříženka německého ovčáka, 8 let
Dorince zemřel páníček a současná paní, která 
o ni pečuje ji ze zadravotních důvodů nemůže 
brát na vycházky. V současné době tedy žije 
Dorinka uvázaná u boudy na pármetrovém 
vodítku a ven se dostane pouze, když přijde 
paní, která ji občas venčí. Fenečka je vystrašená 
a své obydlí si hlídá, jakmile se však dostane do 
jiného prostředí, je velmi přítulná a hodná. Jak 
vychází s ostatními pejsky, prozatím nevíme.
Kontakt pro zájemce - 728 448 527 (Studená) 

Pussy, fenka, leonberger, 5 let 
Pussy byla zprvu ostražitá, při převozu k nám 
do depozita se pokoušela občas „štípnout“, po 
pár dnech si ale zvykla na nás i nové prostře-
dí a je z ní mazlivá fenka, které nedělá kontakt 
s lidmi problém. Bohužel si v životě asi moc 
dobrého nezažila, k majitelům, od kterých byla nyní odebrána, se 
dostala prý od jiných, kde ji prý terorizoval jiný pes. Určitě je vhod-
ná i jako hlídačka, protože i ve svém současném stavu budí respekt 
a nevítané hosty spolehlivě ohlásí. Je dominantnější, ne s každým 
pejskem či fenkou vychází. Vhodná pouze pro zkušeného chovate-
le, který zvládne její povahu.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Boris, pes, kříženec retrívra, 5 let, KASTROVANÝ
Boris je absolutně socializovaný pes, umí pár 
základních povelů, je to mazlík, nekonfliktní 
s ostatními psi, na kočky občas štěká a venku je 
honí, ale nikoli z agrese, spíš ze zvědavosti a tak 
nějak „volně“. Umí „sedni“, obstojně i cho-
dit u nohy a na volném vodítku „netáhne“. Za 
lidma chodí všude a stále vyjma očuchání zahrady - prostě člově-
čí závisláček. Jeví se jako absolutní bezproblémový pes. Rád papá 
cokoli a miluje odměny, takže skrze to se snadno jen trochu dou-
čí nějaké povely a trochu slušné chování (třeba neočuchávat linku 
atd… ), ale jinak opravdu nádherný, milý, přítulný hafík. Procházky 
tak střední, velice je rád na zahradě, ale s lidmi!!!
Kontakt pro zájemce - 775 061 550 (Hosín, okr. České Budějovice) 

Německý ovčák, fenka, 2 roky
Darujeme opuštěnou fenku německého ovčá-
ka. Jedná se o drobnější vlkošedou dvouletou 
fenku, která je mazlivá, hodná k dětem i koč-
kám a ostatním psům. Prosím jen hodné lidi 
se zájmem o psí kamarádku.
Kontakt pro zájemce - 721 027 930 (Velešín) 

Koťátka, věk od 2 měsíců
Kočičky i kocourci, různé barvy, čistotná. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův 
Hradec) 

Cibela o.s. - 
www.cibela.cz
Záchytné kotce Jindřichův Hradec - 
www.psi-jh.estranky.cz

 Klára Zdeňková

Benefiční koncert pro zdravotnické 
středisko Itibo se vydařil
 
Koncem září se v Jindřichově Hradci v kapli Maří Magdaleny uskutečnil Benefiční kon-
cert Česko - rakouského orchestru J. Hradec - Gmünd pro Zdravotnické středisko Itibo 
v Keni, které je jediným zdravotním zařízením pro 200 tisíc lidí v dané oblasti. Vedou-
cím tohoto rozvojového projektu humanitární organizace ADRA je pan Aleš Bárta - viz 
stránky http://www.kena.websnadno.cz/
Finační výtěžek akce ve výši 5.925 Kč poputuje právě na podporu tohoto zařízení.
 
Chtěla bych tímto co nejsrdečněji poděkovat všem dárcům a podporovatelům projektů 
humanitární organizace ADRA!!
 
Děkujeme také městu J. Hradec za zapůjčení krás-
ných a akusticky absolutně bezkonkurenčních pro-
stor. Chci poděkovat  celému Česko-rakouskému 
orchestru a jeho vedoucím – panu Chytkovi, paní 
Iloně Průšové, rodině Kainz, paní Daně Kláskové, 
sólistce Janě Štěrbové, překladatelce paní Jitce Růžič-
kové, též Základní umělecké škole v Jindřichově 
Hradci a Střední zdravotnické škole J. Hradec. Také 
všem lidem, kteří pomáhali při přípravě a organizaci 
a kteří nebyli vidět přímo na pódiu!
Bylo až neuvěřitelné, jak profesionálně zvládali žáci Základní umělecké školy J. Hradec 
a celý orchestr pod taktovkou pana Miroslava Chytky a Ilony Průšové velmi náročné 
skladby a doprovody. Bylo úžasné pozorovat hudební růst našich žáků. Na programu 
zazněla díla G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. Bizeta a dalších.

Sólistka Jana Štěrbová (více na: www.janasterbova.cz) svým překrásným sopránem napl-
nila celou kapli. Její dokonale čistý, zároveň však velmi lidský, něžný a procítěný hlas 
nenechal nikoho chladným. Nebylo náhodou, že  právě ona, s hlasem podobným Emě Des-
tinnové, zpívala jen pár kroků od Muzea Jindřichohradecka, kde se můžeme setkat s histo-
rií života a práce její světoznámé předchůdkyně.

Atmosféra nedělního koncertu zaplněné kaple sv. Maří Magdaleny byla umocněna pří-
tomností velmi vzácné návštěvy. Zvláštní shodou okolností právě na tento koncert přijeli 
paní Yvonna Fričová s kolektivem a pan Rodolfo Ferreira Frič z paraguayského indiánské-
ho kmene Čamakoko, který je potomkem našeho významného českého cestovatele a kak-

tusáře Alberta Vojtěcha Friče. Základní umělecká škola Jindřichův Hradec s nimi udržuje 
dlouholetou spolupráci. Pan Rodolfo ve svých 70 letech poprvé navštívil Evropu a my měli 
to štěstí, že u příležitosti vydání jeho knihy a také na podnět paní Jarmily Kulhavé jsme se 
s ním mohli setkat. Věříme, že ho potěšil malý dárek v podobě knihy o Jindřichově Hradci 
s věnováním organizátorů koncertu, kterou si odveze do svého paraquayského domova.
O panu Rodolfovi více na stánkách: rodolfo-ferreira-fric.blogspot.com.
Koncertu se zúčatnili také milí přátelé a hudební kolegové ze sousedního Rakouska. Chtě-
la bych připomenout, že pozvání přijali také manželé Geistovi, kteří se velkou měrou 
podíleli na úspěšném česko-rakouském projektu Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindři-
chově Hradci o zaniklých vesnicích našeho pohraničí.
Byla to tedy skvělá kulturní, humanitární i společenská akce a já se budu spolu s Vámi již 
dnes těšit na další!

Jana Vojáčková
str. 11

listopad 2012

www.jh.cz



ohlédnutí za děním v Městské knihovně jindřichův Hradec
Slavnostní setkání knihovníků a zřizovate-
lů knihoven jindřichohradeckého regionu při 
příležitosti oslav 120. výročí založení Městské 
knihovny Jindřichův Hradec
Dne 4. října 2012 se v Městské knihovně Jindři-
chův Hradec uskutečnilo 16. setkání knihovní-
ků a zřizovatelů knihoven jindřichohradeckého 
regionu v rámci celostátní akce „Týden knihoven“. 
Letošní setkání bylo slavnostní, doprovázelo osla-
vy 120. výročí založení knihovny v Jindřichově 
Hradci. Byla zde představena knižní publikace, kte-
rou knihovna vydala na památku k tomuto výročí. 
Publikace obsahuje zajímavosti z historie knihov-
ny, pohled na knihovnu v novém tisíciletí a je dopl-
něna pracemi studentů GVN v J. Hradci. Publikaci 
pokřtil starosta města Jindřichova Hradec Ing. Sta-
nislav Mrvka a ředitel knihovny Ing. Tomáš Dosba-
ba. Akci doprovodili svým vystoupením také stu-
denti gymnázia, kteří pod vedením paní Mgr. Hany 
Šebkové práce na téma „Knihovna očima studentů“ 
do publikace zpracovali. Po poděkování všem, kte-
ří se na tvorbě publikace podíleli, ředitel knihovny 
ocenil a vyzdvihl také čtyři vybrané zaměstnance 
knihoven regionu za jejich dlouholetý přínos, kon-
krétně paní Růženu Fialovou a Růženu Fišerovou 
z Městské knihovny Deštná, paní Miluši Malinovou 
z Městské knihovny Nová Bystřice a pana Františ-
ka Balka z Obecní knihovny Horní Meziříčko. Poté 
následovalo pohoštění spolu s prohlídkou městské 
knihovny a diskuse na pracovní i nepracovní téma. 

Týden knihoven 2012 v Městské knihovně Jindři-
chův Hradec
Městská knihovna Jindřichův Hradec se i v letoš-
ním roce zapojila do již 16. ročníku celostát-
ní akce „Týden knihoven“. Knihovna nabídla 

celou škálu zajímavých akcí. 
Vyhlásila výsledky prázdni-
nové fotosoutěže „Nejlep-
ší prázdninový zážitek“, tři 
nejpovedenější fotografie 
vystavila v knihovně a vítě-
ze odměnila. Veřejnosti 
nabídla např. cestopisnou 
přednášku pana Jiřího Kou-
na „Anglie“, či přednášku na téma „Ikonoterapie 
– léčení vnímáním obrazů“ s panem Mgr. Janem 
Týmalem. 
Pro děti knihovna zorganizovala mimo jiné 
besedy s paní Blankou Dvořákovou, redaktor-
kou časopisu pro děti a mládež „Junior“, zaháji-
la veřejná čtení dětem a připravila hravé sobotní 
dopoledne na téma „Budu knihovníkem“. 
Ve spojení se sociálním sdružením Mesada uspo-
řádala pro seniory a osoby se zdravotním či těles-
ným postižením malé poslechové dopoledne na 
hudebním oddělení.  Seniorům i dalším zájem-

cům o práci s PC poskytla 
základní školení pro prá-
ci s internetem. Lidem ve 
věku nad 60 let nabídla roč-
ní registraci zdarma. 
Týden knihoven doprovo-
dila také výstava k hlavní-
mu mottu akce „Čti a žij 
zdravě“, výstava je umístě-

na ve vestibulu pobočky knihovny na sídlišti Vaj-
gar a věnuje se titulům knih z fondu knihovny 
z oblasti zdravého životního stylu.
Knihovna uspořádala slavnostní setkání zřizo-
vatelů a knihovníků a představila zde publikaci 
vydanou k 120. výročí svého založení.
V rámci společných akcí k „Týdnu knihoven“ 
pořádaných celorepublikově se soutěžní tým jin-
dřichohradecké knihovny v září zúčastnil i sou-
těžního klání na celorepublikovém knihovnic-
kém happeningu v Písku. 

Tomáš Dosbaba

Benefiční koncert 
pro ROSKU
V sobotu 8. prosince 2012 v 16.00 hodin 
se bude konat adventní benefiční koncert 
pro o.s. roSka v kapli sv. Maří Magdaleny 
v Jindřichově hradci. 
Představí se pěvecký sbor anonYM Voi-
ce ze Soběslavi, pěvecký sbor FUerTeS  
Martiny kučerové a členové hudební-
ho souboru sv. Jana křtitele z deštné.  
Uvádí eva kadlecová a Vít Zeman. 
Přijďte podpořit postižené vážnou nemocí 
roztroušenou sklerózou a dodat jim sílu do 
života. dobrovolné vstupné bude použito 
na rekondici nemocných.
děkujeme předem a těšíme se na vás.

 o. s. roSka, J. hradec

HVěZDáRNA f. NušLA A ASTROKLub PřI DDM V J. HRADcI
ÚKAZy NA ObLOZe V LISTOPADu 2012

Planety Merkur a Venuše se objeví ráno nad jihovýchodem, Mars lze spatřit ještě zvečera, velmi 
nízko nad západním obzorem. Jupiter je již vidět po celou noc, Saturn začne být viditelný ve dru-
hé polovině měsíce ráno na jihovýchodním nebi. Uran je nad obzorem po většinu noci kromě 
jitra a neptun už jen v první polovině noci. 
Prohlídka Měsíce, a to hlavně kolem první čtvrti, je velice hezká. Slunce v době kolem první čtvr-
ti osvětluje Měsíc z pravé strany, vzhledem k směru našeho pohledu, proto krátery, moře a jiné 
povrchové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části povrchu vrhají do měsíční krajiny stíny. 
obraz si tak lze lépe představit prostorově a je velmi působivý. V době úplňku stíny z povrchu 
měsíce zcela zmizí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní  objekty, jindy dobře pozorova-
telné, téměř nebo zcela zaniknou v měsíčním světle.  Měsíc projde 7. listopadu poslední čtvrtí, 
13. listopadu novem, 20. listopadu první čtvrtí a 28. listopadu nastane úplněk.  dne 1. listopadu 
v  16 hodin je Měsíc v odzemí (apogeu - 406 030km), 14. listopadu v 11 hodin v  přízemí (perigeu 
– 357 365km).  V dalším odzemí je Měsíc opět 28. listopadu ve 21 hodin (406 361km).  
Při pozorování Slunce, za jasného počasí, můžeme vidět na slunečním kotouči barevně odlišná 
místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole.
Podzimní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhléd-
nutí: například hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, mlhoviny, dvojhvězdy a četné další 
objekty. 

Slunce vstupuje do znamení Střelce dne 21. 11. 2012 ve 22 hodin 49 minut SeČ. 

Pro veřejnost je v listopadu 2012 Hvězdárna otevřena:
odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek: 13.00 - 15.00 hodin 

večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do are-

álu.

Vstupné (není-li uvedeno jinak): 20 Kč; děti 10 Kč

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí. 
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako 
náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním 
komentářem.
Členové ČaS mají po předložení platného členského průkazu ČaS vstup volný
hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně třídenním 
předstihem!
na stránkách www.ddmjh.cz, v sekci „dokumenty“ najdete ke stažení: aktuální východy a zápa-
dy Slunce a Měsíce, informační leták a další.

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 606 633 439,725 763 207

Jana Jirků

str. 12 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



má za sebou svoji první sezónu. Z nad-
šených zápisů v návštěvní knize můžeme 
soudit, že byla velmi úspěšná. Turis-
té obdivují ojedinělé umělecké řemes-
lo, které mají možnost vidět v našem 
muzeu naživo prostřednictvím práce 
tkadlen a restaurátorek. Zároveň jsou zde 
fundovaně seznamováni s více jak stole-
tou tradicí tkaní tapisérií v našem městě. 
Kromě komentovaných prohlídek nabí-
zí Dům gobelínů i víkendové worksho-
py. V letošním roce se na příklad v rám-
ci projektu Města v rozletu uskutečnily 
workshopy základy tkaní na stavu, pře-

dení na kolovrátku, plstění, patchwork, batika. Na příští rok připravujeme odbor-
né přednášky o restaurování textilu. Aktuální nabídku najdete na našem webu.
Dále bychom rádi čtenáře informovali o akcích, které připravujeme na závěr toho-
to roku. Dům gobelínů bude v prosinci otevřen od úterý 4. 12. do neděle 9. 12. 
2012. Ve středu 5. 12. 2012 zveme malé návštěvníky do Mikulášské dílny. V sobo-

kulturní servis

dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s.

Chór uralských kozáků vystoupí v jindřichově Hradci
Události, které zažilo Rusko v roce 1917, vyhna-
ly ze země mnoho lidí. Mezi nimi byli i kozáci, 
kteří opustili svou zem a odcestovali do Evropy 
a Ameriky, aby se po letech znovu sešli. Při jejich 
setkáních ožívaly staré písně a tance. V roce 1924 
založil v Paříži Andrej Šlouch Chór uralských 
kozáků. Začátkem války chór ukončil svou čin-
nost a jeho členové zmizeli do všech koutů světa. V šedesátých letech lze slyšet pod vedením 
Andreje Šloucha chór černomořských kozáků v kostelích. V pozdějších letech spojením černo-
mořských a uralských kozáků vzniká Chór uralských kozáků. V roce 1972 po posledním Šlou-
chově vystoupení přebírá otěže původně sólista dónských kozáků Michael Minsk, který oživil 
původní uralský chór. Čtyři roky po jeho smrti přinášeli kozáci pod vedením Jurije Hodovského 
hudbu a tradice ruské pravoslavné církve k posluchačům celé Evropy.
Koncert v Jindřichově Hradci: „Vzpomínky na staré Rusko, hudební cesta v posledním 
století...“ 

Termín:  18. 11. 2012 
Začátek:  20.00 hodin
Místo konání:  kaple sv. Maří Magdaleny, kostelní 201/1
Místo předprodeje: informační středisko Město J. hradec,  
  ul. Panská 136/1, 
tel.:   +420 384 363 546
    
Předprodej:   220 kč 
Prodej na místě:  280 kč 

Pro osoby do 14 let vstup volný! 

Více informací najdete na: 
www.ural-kosaken-chor.com

Richard Šula

tu a v neděli 8. – 9. 12. 2012máme připraven bohatý adventní program se zajíma-
vými řemeslnými dílnami. Malí i velcí návštěvníci si sami mohou vyzkoušet tka-
ní, předení na kolovrátku, plstění, patchwork, paličkování, provaznictví, tiskání na 
textil. Nositelka tradice lidových řemesel L. Dominová předvede vyšívání z rybích 
šupin. Paní B. Homolková z Č. Budějovic představí své originální výrobky pod 
značkou Theodora. Nebude chybět ani oblíbené domácí občerstvení. Vánoční 
atmosféru dokreslí svými vystoupeními žáci hudebního oboru ZUŠ V. Nováka 
v J. Hradci. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se v adventní čas na Vaši návštěvu.
Otevírací doba 
sezóna 
duben až říjen denně mimo pondělí 
9.30–12.00, 13.00–17.00 hod. 
mimosezóna 
možno objednat prohlídku telefonicky 
Vstupné 
dospělí 60 kč, snížené (děti, senioři) 30 kč, rodinné vstupné 100 kč 
Telefon: 384 370 880, 384 370 881, 720 217 707 
informace na www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová

Muzeum Jindřichohradecka vás zve…  „Roman Galek. Betlémy. Dřevořezby“
Muzeum Jindřichohradecka připravilo v rámci cyklu „Vánoce u svatého Já-
na“ od 23. listopadu do 30. ledna výstavu jindřichohradeckého tvůrce Romana 
Galeka, který patří již několik let k předním českým tvůrcům betlémů. Ač ama-
tér, vypracoval se ve svém poměrně mladém věku na výraznou osobnost české-
ho řezbářského betlemářského umění. Ve svých dílech nezapře inspiraci gotic-
kými řezbami ani současnou moderní řezbářskou tvorbou. 
Roman Galek se narodil 17. srpna 1980 v Jindřichově Hradci. Jeho láska k tvo-
řivé práci ho sice nejdříve v dětství zavedla k tvorbě z hlíny a moduritu, ale 
postupně ho začalo čím dál více lákat dřevo a představa vytváření velkých pro-
storových děl. Ve dvanácti letech vyřezal kapesním nožíkem svou první figurku 
symbolicky z kmene vánočního stromečku. Se svou prací byl víceméně spoko-
jen a rozhodl se v práci pokračovat, a tak v jeho třinácti letech spatřil světlo světa 
první betlém s řezanými kolorovanými figurkami. Po čase podrobil své dílo kri-
tice a vzhledem k tomu, že ho výsledek plně neuspokojoval, figurky rozdal mezi 
své přátele. I přes první neúspěch ho betlémářství a řezání figur ze dřeva tak 
pohltilo, že v šestnácti letech začal řezat betlém nový z lipového dřeva, které pro 
něj bylo dostupné i snadno zpracovatelné. Betlém byl dokončen přibližně po 
sedmi letech a v roce 2003 přihlášen do mezinárodní soutěže „Nožík Tomáše 
Krýzy“, kde zaujal odbornou komisi a obsadil třetí místo v kategorii amatérů. 
Díky lásce ke dřevu se Roman Galek vyučil truhlářem a šel pracovat na Kasalovu 
pilu do Jindřichova Hradce. Dřevo ho tak provází nejenom ve volných chvílích, 

kdy se naplno věnuje tvorbě betlémů, drobným i velkoformátovým řezbám, ale 
i v profesním životě. Při práci se snaží do řezby zakomponovat i anomálie, kte-
ré vytvořila příroda.  
Práce Romana Galeka překvapí vedle precizního řemeslného zpracování pře-
devším svou velikostí. Mnohá z jeho děl jsou ve svém celku i několikametro-
vá. Opravdovým monumentem je deskový betlém z lipového dřeva, který byl 
vytvořen pro III. ročník mezinárodní soutěže tvůrců betlémů „Nožíku Tomáše 
Krýzy“ v roce 2008. Dílo je téměř dva metry vysoké a dva metry dlouhé. Betlém 
byl autorem po skončení výstavy věnován do sbírky Muzea Jindřichohradecka. 
Za svou práci získal Roman Galek dvě ocenění v prestižní mezinárodní sou-
těži tvůrců betlémů. V roce 2003 to byl Bronzový a v roce 2008 Stříbrný Nožík 
Tomáše Krýzy. Stal se také jedním z výherců divácké soutěže „O nejkrásnější 
betlém“, jež proběhla při příležitosti konání soutěžní výstavy betlémů v Jindři-
chově Hradci v roce 2008.
Různorodost Galekova díla bude na výstavě v Jindřichově Hradci představe-
na reprezentativní kolekcí prací, již mohou návštěvníci poprvé zhlédnout na 
slavnostní vernisáži, která se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve čtvrtek 22. 
listopadu v 16 hodin. Součástí vernisáže bude také představení katalogu prací 
Romana Galeka.

Alexandra Zvonařová

str. 13

listopad 2012

www.jh.cz



KiNo
STřeLnice

listopad 2012 www.jh.cz

vybrané listopadové premiéry v kině Střelnice
7 DNÍ HřÍcHŮ
Drama / ČR / blue Sky film / 2D
Tento snímek byl 
inspirovaný skuteč-
nými událostmi, kte-
ré se udály v sedmi 
poválečných dnech 
na Šumperku roku 
1945. Útěk ženy čes-
kého lesníka Jana, 
Agnes, je zakryt 
tajemstvím. Jen ona 
sama ví, kdo a proč 
ji hledá. Její zmizení 
burcuje Jana v okamžiku vzájemné krize, kdy 
jejich bezdětné manželství je již téměř v tros-
kách. Je konec války a domů se vracejí nejen 
lidé z vnitrozemí, ale i němečtí vojáci. Ne vol-
ba, ale osud štvanců spojil dohromady Jana 
a Jurgena, který se právě vrátil z fronty. Oba 
muži hledají Agnes, manželku a sestru v jedné 
osobě. Ta zatím prchá divokými lesy, pronásle-
dována nejmocnějším mužem okresu pro své 
svědectví. Napříč horami vede cesta k pozná-
ní osudovosti vzájemného svazku, do které-
ho nečekaně vstoupí Janova první láska Marie. 
7 dní domů na hájovnu Čečel se stává symbo-
lem vzájemného hledání a touze po ztraceném 
domovu.
Hrají:  Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Jarek 
Hyle, Attila Mokoš, Jiří Schmitzer, Igor Bareš, 
Fedor Bondarchuk, Anna Šišková, Norbert 
Lichý a další
Režie:  Jiří Chlumský
Hrajeme:  3. a 4. 11. 2012 pouze od 20.00

ZábLeSKy cHLADNÉ NeDěLe
Thriller / ČR / bioscop / 2D
Celovečerní psycho-
thriller z prostředí čes-
kého venkova. Sevře-
né vyprávění o vášni 
měnící se v neovla-
datelnou posedlost, 
o lásce, která nebere ohledy na hranici mezi 
životem a smrtí, o citech, které se dají koupit, 
a pastech, z nichž není úniku. Vztahové komor-
ní drama čtyř lidí, kteří se jako figurky na her-
ním poli pohybují v krajině Labe a Českého 
Středohoří v časovém limitu krátké podzimní 
neděle.
Hrají:  Adéla Petřeková, Kryštof Rímský, Robert 
Jašków, Jan Plouhar, Taťjana Medvecká, Zdeněk 
Žák a další
Režie:  Ivan Pokorný
Hrajeme:  8. a 9. 11. 2012 od 17.30 a 20.00

KOZÍ PřÍběH Se SÝReM  
Animovaný / ČR / bontonfilm / 3D
Kozí příběh se sýrem 
volně navazuje na 
předchozí díl. Děj 
filmu se přenese ze 
středověké Prahy do 
pohádkového sýro-
vého království a kromě starých známých 
postav se mohou diváci těšit na řadu pohád-

kových bytostí a nové hlavní hrdiny, děti 
Kuby a Máci - Honzíka a Zuzanku, kteří spolu 
s Kozou procházejí celým příběhem. Celkové 
ladění filmu je více rodinné a pohádkové, než 
v předchozím díle.
Hlasy: Jiří Lábus, Karel Heřmánek, Michal 
Dlouhý, Miroslav Táborský, Michal Vlady-
ka, Martin Dejdar, Matěj Hádek, Mahulena 
Bočanová a další
Režie:  Jan Tománek 
Hrajeme:  10. a 11. 11. 2012 pouze od 17.30

TWILIGHT SáGA: ROZbřeSK – 2. ČáST
Dobrodružný / uSA / bontonfilm / 2D
Bella Cullenová 
porodila krásnou 
a zdravou holčičku. 
Její obavy z prvního 
n ov o r o z e n e c k é h o 
roku zůstaly k údi-
vu všech Cullenových nenaplněny. Bella si 
na upírský život totiž zvyká s neuvěřitelnou 
lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být nemůže. 
Má vše, po čem kdy toužila. Ironií osudu 
se ale právě v této dokonalé chvíli zdá, že 
vše přijde vniveč. Na scéně se znovu obje-
vují Volturiovi, kteří nemají v úmyslu nic 
menšího, než zničit rodinu Cullenových. 
Povede se jim to? Kolik útrap si ještě budou 
muset Cullenovi vytrpět, než si budou moct 
říct: „Šťastně až na věky“? A dojde k tomu 
vůbec?
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson,  
Taylor Lautner, Dakota Fanning, Ashley 
Greene, Michael Sheen a další
Režie: Bill Condon
Hrajeme:  15. – 18. 11. 2012 od 17.30 a 20.00 

ATLAS MRAKŮ 
fantasy / Německo, uSA, Hong Kong, Singa-
pur / eeAP / 2D
Filmová adapta-
ce románu Davida 
Mitchella vypráví 
šest žánrově odliš-
ných příběhů, kte-
ré se odehráva-
jí v různých časech a na různých místech 
od začátku 19. století až po postapokalytic-
kou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku 
kontinuální propojenosti našeho bytí a pře-
devším našich činů napříč časem a prosto-
rem, kde všechno má svoji příčinu i násle-
dek, smysl, kde se vrahova duše promění ve 
velkého hrdinu a kde jediný laskavý sku-
tek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké 
budoucnosti.
Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Wea-
ving, Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broad-
bent, Susan Sarandon  a další
Režie:  Andy Wachowski, Lana Wachowski, 
Tom Tykwer 
Hrajeme: 22. a 23. 11. 2012 pouze od 19.00

Zdroj: www.bontonfilm.cz, www.csfd.cz,
www.eeap.cz, www.bioscop.cz,  
www.blueskyfilm.cz

1. - 2. 11. 17.30, 20.00
Ve STÍNu
Čr, Sr, Polsko / krimi / 2d

2. - 4. 11.  17.30
ASTeRIx A ObeLIx Ve SLužbácH 
JeJÍHO VeLIČeNSTVA
Francie / komedie / 3d

3. - 4. 11.  20.00
7 DNÍ HřÍcHŮ
Čr / drama / 2d

 8. - 9. 11. 17.30, 20.00
ZábLeSKy cHLADNÉ NeDěLe 
Čr / psychothriller / 2d

10. - 11. 11. 17.30
KOZÍ PřÍběH Se SÝReM
Čr / animovaný / 3d

10. - 11. 11.  20.00
SINISTeR
USa/ horor / 2d

14. 11   19.00
NeJVěTšÍ PřáNÍ (ART)
Čr / dokument / 2d

15. - 18. 11. 17.00, 20.00
TWILIGHT SáGA: ROZbřeSK  - 2. ČáST
USa / dobrodružný / 2d

22. - 23. 11.  19.00
ATLAS MRAKŮ
 německo, USa, hong kong, Singapur / fantasy / 2d

24. - 25. 11. 17.30
ZVONILKA: TAJeMSTVÍ KřÍDeL
USa / animovaný / 3d

24. - 25. 11.  20.00
PATROLA
USa / akční / 2d

29. - 30. 11. 17.30, 20.00
7 PSycHOPATŮ
V. Británie, USa / krimikomedie / 2d

PřeDSTAVeNÍ PRO DěTI   

4. 11. 15.00
KAMARáD KRTeČeK
Čr / pásmo pohádek / 35 mm

11. 11. 15.00
ČTyřLÍSTeK 
Čr / pásmo pohádek / 35 mm

18. 11. 15.00
KAMARáDI Z TeLeVIZe IV
Čr / pásmo pohádek / 35 mm

25. 11.  15.00
RáNO MeZI ZVÍřáTKy 
Čr / pásmo pohádek / 35 mm
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1. listopadu, 17.00 hod. 
Jana Krausová: KRAJKy 
Vernisáž výstavy - Městská knihovna

2. listopadu, 18.00 hod. 
„WeLLINGTON Kx-b NeODPOVÍDá“
Přednáška - Muzeum Jindřichohradecka 
Štítného ulice

2. listopadu, 19.00 hod. 
TOMáš KLuS  
koncert - kc Jitka

3. listopadu, 19.00 hod. 
HuDbA NAPřÍČ žáNRy 
koncert v rámci abonentních koncertů kPh 
kaple sv. Maří Magdaleny

3. - 4. listopadu 
WORKSHOP HISTORIcKÝcH 
fOTOGRAfIcKÝcH TecHNIK 
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

6. listopadu, 16.30 hod.  
Jan šnokhous: JIžNÍ AMeRIKA I PRO VáS 
Přednáška - Městská knihovna

7. listopadu, 17.00 hod. 
Mirek Vojáček: 2012 - 
KONec NebO ZAČáTeK?
Přednáška - Městská knihovna

8. listopadu, 16.00 hod. 
řeMeSLO KRAJKy 
Vernisáž výstavy 
Muzeum Jindřichohradecka - Balbínovo náměstí

9. listopadu, 21.00 hod. 
TuRbO + KeKS 
koncert - kc Jitka

11. listopadu, 17.00 hod.
SeNIOR KLub 
Taneční večer pro střední a starší generaci
kd Střelnice

12. listopadu, 19.00 hod. 
John Patrick „POHLeĎ A buDeš uDIVeN“ 
divadelní představení předplatné skupiny a 
kd Střelnice

12. listopadu, 19.00 hod. 
JINřIcHOHRADecKÝ VÝTVARNÍK 
VLADIMÍR HOLub 
Setkání spolku Přátelé starého Jindřichova hradce 
Muzem Jindřichohradecka - Štítného ulice

13. listopadu, 17.00 hod. 
Jiří Koun: bIbLIcKÉ DěJINy V. 
Přednáška - Městská knihovna

14. listopadu, 16.30 hod. 
„OD KATeřINy Ke TřeM KRáLŮM“ 
Beseda klubu aktivního stáří 
Muzeum Jindřichohradecka - Štítného ulice

15. listopadu, 17.00 hod.
LITeRáRNÍ PODVeČeR Ve SPOJeNÍ 
S AKcÍ DeN POeZIe
Přednáška - Městská knihovna

15. listopadu, 17.00 hod.
PANeNKy Z DÍLNy DO GALeRIe
Přednáška - Muzeum Jindřichohradecka 
konferencní sál - Štítného ul.

16. listopadu, 21.00 hod.
MANDRAGe
koncert - kc Jitka

17. listopadu, 15.00 a 19.00 hod.
Leoš šimánek - NOVÝ ZÉLAND
Live diashow - kd Střelnice - společenský sál

18. listopadu, 16.00 hod.
Václav Čtvrtek, Petr Slunečko „KřeMÍLeK 
A VOcHOMŮRKA“
divadelní pohádka - kd Střelnice

18. listopadu, 20.00 hod.
cHÓR uRALSKÝcH KOZáKŮ
koncert - kaple sv. Maří Magdaleny

19. listopadu, 19.00 hod.
Jaroslav žák - Hana burešová: „šKOLA 
ZáKLAD žIVOTA“
divadelní představení dS Jablonský - kd Střelnice

20. listopadu, 16.30 hod.
Helena Kotková: TcHAJ-WAN
Přednáška - Městská knihovna

20. listopadu, 18.00 hod.
ANGLIcKá SKuPINA „VINeSONG“
koncert duchovní hudby  
kaple sv. Maří Magdaleny

20. listopadu, 19.00 hod.
VěRA šPINAROVá
koncert - kd Střelnice

21. listopadu, 17.30 hod.
Renata Siberová: SexuALITA - bOžSKÝ DAR
Přednáška - Městská knihovna

21. listopadu, 19.00 hod.
Wilton Manhoff „báSNÍK A KOČKA“
divadelní představení předplatné skupiny B 
kd Střelnice

22. listopadu, 16.00 hod.
Roman Galek: beTLÉMy, DřeVOřeZby
Vernisáž výstavy - kostel sv. Jana křtitele

23. listopadu, 9.00 - 11.00 hod.
DeN PRO MěSTSKOu KNIHOVNu
den otevřených dveří - Městská knihovna

25. listopadu, 18.00 hod.
VLASTA ReDL S KAPeLOu
koncert - kd Střelnice

26. listopadu
JAN KuDLáČeK: (NeJeN) DěTeM
Vánoční výstava obrazů - Galerie inspirace

28. listopadu, 16.30 hod.
PhDr. Marie franková, cSc.: SVěT OPeRy - 
GIuSePPe VeRDI
Určeno členům „klubu aktivního stáří“ 
Městská knihovna

29. listopadu, 19.00 hod.
„DISKOHRáTKy“
Travesti show - kd Střelnice

30. listopadu, 19.30 hod.
ZPÍVáNÍ NA ScHODecH
koncert - Gymnázium V. nováka

PRObÍHAJÍcÍ VÝSTAVy:

DěTSKÉ DOMOVy NA HAITI - městská 
knihovna. Výstava potrvá do 30. 11. 2012

KROJAČKy MALÉ I VeLKÉ 
Muzeum Jindřichohradecka 
Štítného ulice. 
Výstava potrvá do 30. 12 .2012

ZeMěDěLSTVÍ NA JINDřIcHOHRADecKu 
Muzeum Jindřichohradecka - Štítného ulice. 
Výstava potrvá do 30. 12. 2012

HANuš ScHWAIGeR Z MuZeJNÍcH SbÍReK 
Muzeum Jindřichohradecka - Balbínovo 
náměstí. Výstava potrvá do 4. 11. 2012

ČTI A žIJ ZDRAVě  
Vestibul pobočky městské knihovny na sídlišti 
Vajgar. Výstava potrvá do 30. 11. 2012

ANTONÍN MáLeK: PRáce Z ceST PO ASII 
- Galerie inspirace Langrův dům a caffé della 
cittá, klášterská ulice. 
Výstava potrvá do 15. 11. 2012

V rámci cyklu odborných přednášek se zahraniční účastí, které se konají ve více než 70 zemích, infor-
mují lékaři a příslušníci jiných zdravotnických profesí Lékařské vědeckoodborné skupiny (MWF) Kru-
hu přátel Bruna Gröninga o možnosti pomoci a léčení duchovní cestou prostřednictvím učení Bruna 
Gröninga (1906-1959). V 50. letech hledaly tisíce lidí pomoc a léčení duchovní cestou u tohoto muže, 
který říkal: „Nevyléčitelné neexistuje – Bůh je největší lékař.“ A stalo se něco nepochopitelného: došlo 
k bezpočtu vyléčení, a to i z těžkých nemocí. Dnes se spojilo několik tisíc lékařů a zdravotníků z více než 
70 zemí v Lékařské vědeckoodborné skupině (MWF), aby objektivně přezkoumali velký počet vyléčení, 
která nastala na základě tohoto jednoduchého učení. Během přednášky referenti představují své zkuše-
nosti a také dokumentované zprávy o uzdraveních. Vyléčení lidé zde podávají zprávy o svém uzdravení 
z psychických a fyzických onemocnění, často označovaných jako nevyléčitelná. Posluchači mají mož-
nost jednoduchým a přirozeným způsobem léčivou sílu pocítit a dozvědět se, jak ji pro sebe využít.

Lékaská p ednáška se zahrani ní ú astíř ř č č

Lé ení duchovní cestou - klí ke zdraví zít kač č ř

Kulturní kalendář – LISTOPAD 2012 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

Léčení duchovní cestou – klíč ke zdraví zítřka
Lékařská přednáška se zahraniční účastí Jindřichův Hradec:

9. 11. 2012 v 19.00 hod., 
Vysoká škola ekonomická - 
Fakulta managementu,   
Jarošovská 1117, J. Hradec
Tel.: 728 160 043

Třeboň:
10. 11. 2012 v 10.15, 
Kino Světozor, 
Masarykovo nám. 159, Třeboň 
Tel.: 737 002 238
Informace: www.bruno-groening.org/tsch.

Marta Růžičková
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nevidomé K. E. Macana v Praze). V současné 
době je členem orchestru Státní opery Praha. 
Karolína Strašilová -je violistkou souboru 
Metropol Quartet. V současné době je člen-
kou Symfonického orchestru českého rozhla-
su, Dvořákova komorního orchestru a Prague 
Royal Orchestra, kde působí jako vedoucí vio-
lové skupiny. Od roku 2010 je členkou Kapra-
lova Quarteta. 

Tomáš Vodňanský - je violoncellistou soubo-
ru Metropol Quartet a zároveň jeho zakládají-
cím členem (1994).
V současnosti se uplatňuje jako komorní hráč, 
působí v Dvořákově komorním orchestru 

Diskohrátky s travesti skupinou Hanky Panky   

Nejen známá písnička Hanky 
Zagorové nese název Disko-
hrátky, ale i zbrusu nový 
zábavný pořad pražské tra-
vesti skupiny Hanky Panky, 
která opět přijíždí do našeho 
města. V novém pořadu kro-
mě nestárnoucích písní usly-
šíte i uvidíte celou řadu sou-
časných diskotékových hitů. 
Skupina, která paroduje zpě-
vačky, zpěváky, herečky i her-
ce, si i tentokrát vzala na paškál 
celou řadu známých celebrit 
a nově se můžete těšit kromě 
písniček i na komické scénky. 
Diskohrátky se ponesou v roz-
pětí 70. let až po současnost. 
Těšit se můžete na nestárnou-
cí trio Golden Kids, tedy Helenu Vondráčkovou, Václava Neckáře 
a Martu Kubišovou, Hana Zagorová dorazí společně s Petrem Kotval-
dem a Standou Hložkem, a chybět nebude Petra Janů, Věra Bílá nebo 
film Světáci. Z těch zahraničních potom vystoupí  Anastacia, Whit-
ney Houston, Roxette a řada dalších. Manažer skupiny Hanky Pan-
ky k pořadu dodává: „V pořadu minimálně vzpomínáme na to, co už 
u nás diváci mohli vidět, chtěli jsme, aby pořad Diskohrátky byl od 
koncepčního pojetí až po jednotlivá vystoupení jiný, určitě stojí za to, 
přijít se podívat“.

Diskohrátky můžete v KD Střelnice vidět 29. 11. 2012 od 19.00 hodin.

Lukáš Čepelák

Komedii Johna Patricka „Pohleď a budeš udiven“ uvede KD Střelnice 
v rámci předplatného skupiny A dne 12. 11. 2012 od 19.00 hodin.
Duchařská komedie, ve které se střetává náš svět se světem zemřelých – 

aneb varování pro všechny, kteří 
se těší, že je po smrti čeká klid-
ný život.
V režii Petra Hrušky hrají: Jiří 
Langmajer, Máša Málková, Petr 
Křiváček, Martina Hudečková, 
Lukáš Langmajer, Miluše Bitt-
nerová, David Suchařípa. Diva-
dlo Palace.

Na divadelní představení Wiltona Manhoffa „Básník a kočka“ se můžete 
v KD Střelnice těšit v rámci předplatného skupiny B dne 21. 11. 2012 od 
19.00 hodin.
Neúspěšný spisovatel Felix pracuje na rohu v knihkupectví a nevycháze-
jí mu ani jeho povídky, ani jeho život. Svou frustraci ventiluje mimo jiné 
tím, že pozoruje dalekohledem svou sousedku Doris, která si přivydělá-
vá prostitucí a zásadně nestahu-
je rolety. 
Jako správný Američan, který 
ctí zákony, upozorní domácího, 
jaký business kvete v jeho domě. 
To ovšem netuší, jak si tím sám 
zkomplikuje život. Doris totiž 
není žádný vrnící mazlíček, ale 
divoká kočka. Vpadne do spiso-
vatelova bytu i života s razancí 
mrštné pumy. 

V režii Antonína Procházky hrají: Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová 
Agentura Háta.

Ivana Bačáková

Kd Střelnice nabídne v listopadu zajímavý program

Metropol Quartet potěší jindřichohradecké publikum 
Na koncert smyčcového komorního souboru 
Metropol Quartet vás zve KD Střelnice v rám-
ci abonentních koncertů KPH 2012 do kaple 
sv. Maří Magdaleny dne 3. 11. 2012 od 19.00 
hodin. Koncert nese název HUDBA NAPŘÍČ 
ŽÁNRY.

Účinkují:
Zdeněk Pechoušek - je uměleckým vedoucím 
(první housle) souboru Metropol Quartet. Od 
roku 1995 je stálým členem Pražského komor-
ního orchestru, kde v současnosti působí také 
jako člen PKO-agentury a od roku 2009 je čle-
nem orchestru Národního divadla. Zároveň je 
koncertním mistrem a sólistou ve Dvořákově 
komorním orchestru a Prague Royal Orchestra 
(Pražský královský orchestr). Pro Metropol Qu-
artet aranžuje a hudebně upravuje většinu skla-
deb, které má soubor v repertoáru. 
Jiří Klika - je hráčem druhých houslí v soubo-
ru Metropol Quartet. Od roku 2000 pravidelně 
spolupracuje s předními pražskými komorními 
a symfonickými orchestry. V roce 2003 absolvo-
val Vyšší odbornou školu hereckou, obor drama-
tické umění a moderování, která mu umožnila 
úspěšně ztvárnit několik divadelních, filmových 
a rozhlasových rolí. Zabývá se i moderováním 
(např. společenské akce, koncerty) a prací s mik-
rofonem (např. načítání textů, reklam a zvuko-
vých knih, např. pro Knihovnu a tiskárnu pro 

a Prague Royal Orchestra, kde je zároveň i čle-
nem managementu. 

Hosté:
Světlana Pechoušková - působí dodnes v Sym-
fonickém orchestru FOK v Praze, ve skupi-
ně prvních houslí. Příležitostně spolupracuje 
s Pražským komorním orchestrem, Českým 
národním symfonickým orchestrem a Komor-
ním orchestrem Národního divadla. Kromě sym-
fonické tvorby se aktivně věnuje komorní hře. 
Adéla Vondráčková – je členkou symf. 
Orchestru FOK, kde od roku 2003 vykonává 
funkci zástupce koncertního mistra prvních 
houslí. V neposlední řadě působí jako sólistka 
předních pražských komorních orchestrů. 

Program:
Hans Zimmer: Piráti z Karibiku – hudba z fil-
mu, Vittorio Monti: Czardas, Johannes Brahms:
Uherský tanec č. 5
Julius Fučík: Pochod Gladiátorů, Glenn Mil-
ler: Moonlight Serenádě, Joseph Barlang: In the 
Mood, Jan Hammer: Suita z filmu Šíleně smut-
ná princezna, Vangelis: Conquest Of Paradise 
(Dobytí ráje) – hudba z filmu, Hudba z filmu 
Titanic a další.

Ivana Bačáková
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Nádherná země se skrývá 
na druhé straně naší planety, 
objevená lidmi teprve před 
několika sty lety, s přírodou, 
kterou je možno popsat jedi-
ným slovem – fascinující!
Postupně, od severu k jihu, 
se řadí množství přírod-
ních zajímavostí začínajících 
u písečných pláží s palma-

mi a po celý rok kvetoucími ibišky, kolem gigantických kuželů sopek, gejzí-
rů, barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou či bublajícím horkým 
blátem, podél křišťálově průzračných horských jezer, do velehor pokrytých 
ledovci.
Neznám nikoho, kdo by ostrovy navštívil a nebyl stejně nadšený, jako jsme 
byli my. Nezapomenutelná je zimní scenérie pobřeží Tasmanova moře na Již-
ním ostrově – nad azurově modrou mořskou hladinou, nad stále zeleným 
pobřežím se do ohromné výšky vypínají zasněžené vrcholky hor. Věděl jsem, 
že nás očekává velice zajímavý svět, který je v zimě úžasně fotogenický.
Před mnoha lety jsem na své první cestě Oceánií již oba ostrovy Nového 
Zélandu procestoval. Na Šalamounech jsem poznal novozélandskou rodinu 
každoročně trávící zimu v teplých krajích na rovníku. Spřátelil jsem se s nimi, 
nabídl, že jim budu vařit evropské speciality a budu stát u kormidla plachetni-
ce až do Bay of Islands na Severním ostrově, kde žili. Již jako malý kluk jsem 
pomáhal matce při vaření a s řízením lodí jsem na své roční cestě Tichým 
oceánem nabyl dostatek zkušeností. Málokterý jachtař by podobnou nabídku 
odmítl. Do zálivu Bay of Islands jsme dorazili se začínajícím jarem, právě včas, 
aby se můj nový kamarád mohl věnovat svým včelstvům. Nejdřív jsem mu 
se včelařením pomáhal a pak se stopem vydal až na jižní špici Jižního ostro-

va. Tamní příroda mně uča-
rovala. Celé čtvrt století však 
trvalo, než jsem se na Nový 
Zéland opět mohl vrátit.
Po příletu do Aucklandu js-
me si půjčili kempr – obytný 
automobil a nebyli tak nuce-
ni si každý den hledat tábo-
řiště na postavení stanů. Co 
nejdříve jsme se pak vydali 
nejkratší cestou na sever na farmu mého přítele. V dopisech avizoval, že pro 
nás bude mít celou řadů báječných tipů, kam se vydat – oba ostrovy zná tak 
dobře jako málokdo. Na některá místa nebylo jednoduché se bez plachetnice 
dostat, ale když jsme tam konečně dorazili, stálo to opravdu za to.
Ani tentokrát jsem nefotografoval pouze přírodu, faunu a flóru, ale věnoval 
se s Lenkou, Jakubem a Veronikou všemožným aktivitám. Vyráželi jsme na 
koních, kánoích či kajacích, sjížděli na lyžích zasněžené vulkán, nebo pod-
nikali túry mezi ledovcovými horami. Před naší společnou cestou na Nový 
Zéland jsem si myslel, že zemi již dobře znám, ale byl to jen zlomek toho, co 
se nám potom podařilo vidět a zažít. Pořád však ještě existuje celá řada míst, 
kam bychom se rádi vydali, a proto další cesta k protinožcům stojí na našem 
cestovatelském žebříčku zcela nahoře!
Nově zpracovanou live-diashow o mé cestě po Novém Zélandu můžete navští-
vit v sobotu 17. listopadu od 15.00 a 19.00 hodin v divadelním sále Kultur-
ního domu Střelnice v Jindřichově Hradci. Současně je u příležitosti této live-
show vydávána stejnojmenná kniha, a také cestopis s barevnými fotografiemi 
Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie: Za přírodními krásami Oceánie.
Více informací najdete na: www.leossimanek.cz

 Leoš Šimánek

Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s boha-
tou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří 
recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

Inspirace z České inspirace panenky z ateliéru 
jUda
JUDA je značka, za kte-
rou se skrývá výtvarnice 
a designérka porceláno-
vých panenek paní Dag-
mar Jurčíková. S jejími 
půvabnými výtvory se 
můžete setkat na výsta-
vě Krojačky malé i vel-
ké ve výstavním sálu Ve 
Svatojánské v Muzeu 
Jindřichohradecka, kde 
jsou její panenky obleče-
ny do ručně vyráběných replik lidových krojů z celé 
naší země.
Dagmar Jurčíková je vášnivou sběratelkou pane-
nek a její koníček se stal postupně posláním. Staré 
panenky nejen sbírá, ale i restauruje a vytváří histo-
rické repliky. V současnosti se věnuje tvorbě autor-
ských originálů, včetně portrétních panenek a pro 
veřejnost vede odborné tvůrčí kurzy. Její panen-
ky byly mnohokrát oceněny při významných sou-
těžích a přehlídkách českých i mezinárodních tvůr-
ců panenek.
S paní Dagmar Jurčíkovou se budou moci všich-
ni zájemci setkat ve čtvrtek 15. listopadu v konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradecka, kde začne 
v 17.00 hodin přednáška nazvaná Panenky z dílny 
do galerie. Každý, koho zajímá, jak se panenky vyrá-
bí – od modelování, po stavbu forem a sestavování 
panenek včetně přípravy doplňků, je srdečně vítán.

Pavla Míchalová

HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 17. 11. 2012 – Cinema Open – 
festival nekomerční filmové tvorby
Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží Stře-
disko amatérské kultury IMPULS
Diváci uvidí filmy, které nejsou jinde běžně k vidě-
ní, krátké hrané, animované a dokumentární sním-
ky, které patří v ČR mezi nejlepší. Budou představe-
ny i snímky ze zahraničí.  Známé filmové osobnosti 
a zajímavý doprovodný program.
CHEB
3. 11. 2012 od 18.00 hod. - Spirituál Kvintet
koncert v kostele sv. Mikuláše 
KUTNÁ HORA
11. 11. 2012 od 11.00 hod.  
Svatomartinské hody
v Jezuitské koleji (Galerie Středočeského kraje - 
GASK)
Přehlídka Svatomartinských vín z celé republiky 
spojená s možností ochutnat celou škálu variací na 
„Svatomartinskou husu“. Lákavý doprovodný pro-
gram po celé odpoledne - Miro Žbirka, Karel Vág-
ner, harmonikáři, ukázky tradičních řemesel.
LITOMYŠL
4. - 6. 11. 2012  
10. Mezinárodní festival outdoorových filmů
Music Club Kotelna 
Přehlídka outdoorových filmů, kterou v neděli 
odpoledne zahájí beseda s nejlepším himálajským 
horolezcem Radkem Jarošem.

POLIČKA
6. 10. 2012 – 31. 12. 2012  
Výstava „Jede, jede mašinka“
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
„Připravte si jízdenky, prosím“, a můžeme vyra-
zit. V průběhu cesty se dozvíte, co to byla koněs-
přežka, navštívíme kancelář pana přednosty, 
uvidíme, jaké uniformy nosili železničáři a jaké 
předměty k výkonu svého povolání potřebova-
li. Vyzkoušíme si funkční model parního stroje, 
budeme obdivovat modely lokomotiv…
TELČ
30. 11. 2012 od 13.00 hod. na náměstí  
Mikuláš v Telči 
Vánoční trh, čertování, vystoupení dětí telč-
ských škol u stromečku příchod Mikuláše s čer-
tovskou družinou, rozsvícení vánočního stromu 
a osvětlení města
TŘEBOŇ
27. 11. 2012 od 19.30 
Vzduchoprázdniny – koncert Karla Plíhala
Divadlo J. K. Tyla – Karel Plíhal představí své 
nové CD

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Live-diashow Nový zéland – zimní putování po ostrovech přírodních superlativů

str. 17

listopad 2012

www.jh.cz



sport
organizovaně lze sportovat po celý rok

Kam za sportem? 
Lední hokej – KLH Vajgar JH, II. liga – Střed
kolo XI. Břeclav – JH so 3. 11.  17:00
kolo XII. JH – Pelhřimov st 7. 11. 18:00
kolo XIII. Žďár n. Sáz. – JH ne 11. 11. 17:30
kolo XIV. JH – Hodonín st 14. 11. 18:00
kolo XV. Kolín – JH ne 18. 11. 17:00
kolo XVI. JH – Nymburk so 24. 11. 18:00
kolo XVII. Technika Brno – JH st 28. 11. 18:00
kolo XVIII. JH – Chotěboř so 1. 12. 18:00
kolo XX. JH – Břeclav so 8. 12. 18:00
kolo XXII. JH – Žďár n. Sáz. so 15. 12. 18:00
kolo XXIV. JH – Kolín so 29. 12. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH B, krajská liga
kolo VIII. Radomyšl – JH B ne 4. 11. 20:00
kolo IX. JH B – Strakonice so 11. 11. 14:30
kolo X. JH B – Veselí n. L. pá 16. 11. 
kolo XI. Hluboká – JH B ne 18. 11. 
kolo XII. Vimperk – JH B ne 25. 11.

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga starší dorostenci – 
Střed
kolo XII.  Příbram – JH pá 2. 11. 16:00
kolo XIII. JH – Kolín ne 4. 11. 14:30
kolo XIV. Chrudim – JH pá 16. 11. 20:00
kolo XV. JH – Třebíč ne 18. 11. 14:30
kolo XVI. Znojmo – JH pá 23. 11. 17:30
kolo XVII. JH – V. Popovice ne 25. 11. 14:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH, Eliod liga mladší doros-
tenci – Střed
kolo X. Krkonoše – JH čt 1. 11. 
kolo XI. JH – Žďár n. Sáz. ne 4. 11. 11:00
kolo XII. JH – Liberec B ne 11. 11. 11:00
kolo XIII. Benátky – JH čt 15. 11. 
kolo XIV. JH – M. Budějovice B ne 18. 11. 11:00
kolo XVI. JH – Znojmo ne 9. 12.
kolo XVIII. JH – Třebíč ne 16. 12.
Basketbal – BK Lions J. Hradec, Mattoni NBL
kolo X. JH – Opava so 3. 11. 18:00 
kolo XII. JH – JIP Pardubice so 17. 11. 19:00
kolo XIII. Prostějov – JH so 24. 11. 18:00
kolo XV. JH – Kolín so 8. 12. 18:30
kolo XVII.  JH – USK Praha út 18. 12. 19:00

Podzim je čas, kdy nejen mládež, ale i dospělí vyhledávají organizova-
nou možnost pohybu. Povětšinou s hledáním začínají již v září, avšak 
není to pravidlem. Do mnoha sportovních klubů je možnost se přihla-
šovat po celý rok. Připravili jsme proto pro vás jakýsi ucelený seznam 

známých sportovních odvětví, která jsou provozována v Jindřichově 
Hradci a jeho místních částech. Omlouváme se těm, kteří by zde marně 
hledali například pilates, bodystyling, zumbu, spinning. Neuvádíme je, 
protože tato cvičení jsou z velké míry provozována komerčně.

Odvětví Klub Kontakt Kontaktní údaje Ostatní
aTLeTika Skok J. hradec otakar kinšt 384 361 486, 606 934 098, kinstota@seznam.cz 
BadMinTon BSc J. hradec Jan Schneedorfer 606 045 403, 608 971 965, tomas.schneedorfer@seznam.cz 
BaSkeTBaL Bk Lions J. hradec Šárka Štěrbová 605 583 233, zizka.libor@quick.cz každý čtvrtek 15:30 – 16:30
cYkLiSTika ck rBB J. hradec Jan hájek 384 361 345, 777 640 797, info@cyklosporthajek.cz 
 ck Jitka J. hradec Milan kasper 384 361 345, 608 471 666, mila.kasper@quick.cz 
 Bike Joma J. hradec  384 323 433, b.s@joma.cz 
 Moto Šikule rodvínov Miroslav Lepič 608 332 324, 777 841 272, sikule.moto@seznam.cz 
eXTrÉMnÍ SPorT BMX J. hradec Jakub Trojan 607 711 273  
FLorBaL Fk Slovan J. hradec Jiří holický 728 242 379, 775 305 361, vedeni@florbaljh.cz www.florbaljh.cz
FUTSaL FiFa Fc Quizard J. hradec Lukáš kalkus 776 582 905, kalky@centrum.cz 
 kasalova pila J. hradec klaus henze 777 285 644, henze@kasalovapila.cz 
handicaP SPorT Sk kapři J. hradec ivan Jůna 776 225 034, ivan.juna@email.cz 
haSiČSký SPorT Sdh J. hradec Jaroslav neubauer 728 478 918, sdh-j.hradec@seznam.cz 
hÁZenÁ TJ házená J. hradec Jaroslava krupicová 737 245 927, hradec@tjhazenajh.cz út, čtv, pá 15:30 – 17
hokeJBaL hBc olymp J. hradec Jaroslav Matějka 777 293 745, 607 153 875, matej9@seznam.cz středa a pátek od 17
JeZdecTVÍ Jk J. hradec Milan Majerčík 608 064 209, 777 028 180, majercik.j@seznam.cz 
 Jk omelan J. hradec radek omelan 602 245 599 
 JS Quadrila rodvínov Zdeněk Miškovský 384 363 320, 721 432 114, miskovskyjh@seznam.cz 
 JS Jindřiš david Skřivánek 777 905 800, staj.jindris@seznam.cz 
 JS robin Políkno František Prokeš 602 566 752, 728 357 669, info@jhrobin.cz 
kanoiSTika Vo Slovan J. hradec Jiří kronika 607 636 692, jirikronika@gmail.com 
karaTe Shindókan J. hradec roman Jirák 724 638 998, jery.wilwarin@post.cz út, čtv 16 – 17, 17:30 – 19
 okinawan J. hradec Jaroslav Valenta 724 350 113, 775 921 701, okinawan@quick.cz 
koPanÁ Fk 1910 J. hradec František Frühbauer 607 557 346  www.fotbaljh.cz
 TJ Sokol J. hradec Petr němec 604 767 455, 724 239 251, petr.nemec2@seznam.cz ženy a dívky
 TJ Sokol J. hradec Jan Beneš 777 942 965, 728 117 008, kvitsky@seznam.cz děti 5 až 10 let
 ac Buk Václav Picka 728 371 248, (Z. hamerník) picka.vaclav@seznam.cz každý pátek od 18 hod.
 Sk horní Žďár František Zwicker 607 638 927, fzwicker@centrum.cz pátek vždy v 17:30
kULTUriSTika TJ Slovan J. hradec Bohuslav kašpárek 723 206 430, jh.slovan@tiscali.cz 
kUŽeLkY TJ Slovan J. hradec emil Beťák 602 413 342, 723 479 308, Betake@seznam.cz 12 až 16 let 732 529 211
LednÍ hokeJ kLh Vajgar J. hradec Vladimír domin 607 994 254, 602 469 030, klhvajgar@jhradec.cz čtv 17:15, so 8:30
LeTecký SPorT aeroklub J. hradec Martin růžička 604 171 171, 604 618 066, akjh@letistejh.cz 
LUkoSTřeLBa aTL Čr J. hradec Jaroslav Zelenka 602 258 599, zelenek@centrum.cz 
noheJBaL Sk Plzeňka J. hradec Marcel Liška 607 658 392, plzenkajh@centrum.cz Pod kasárny
orienTaČnÍ BĚh ok Tolar J. hradec Lenka komárková 384 320 989 ob.tjh@centrum.cz 
 SoS J. hradec Jiří Parkan 737 285 920, 754 274 214, parkan@agrola.cz 
ParaŠUTiSMUS aeroklub J. hradec Martin růžička 384 321 009, 604 171 171, akjh@letistejh.cz 
PLaVÁnÍ Pk J. hradec dita Mňuková 728 004 544, 724 349 801, dita.hradecka@seznam.cz 
ricocheT rc oliver J. hradec hana rusová 384 321 240, 606 645 630, ricochetjh@seznam.cz každé úterý od 16 hod.
rYBÁřSký SPorT Mo ČrS J. hradec Miroslav Přílepek 384 363 152, rybari@crsjhradec.cz 
SoFTBaLL Pharaon J. hradec Martin Stejskal 725 859 941, pharaon.jh@atlas.cz 
SPorToVnÍ aeroBik aeT Lena J. hradec Lenka Průchová 384 361 375, 777 950 925, lpruchova@centrum.cz po 16:15 – 20, st 16:15 – 19
SPorToVnÍ GYMnaSTika TJ Slovan J. hradec karel Parma 607 521 962, gymnastikajh@seznam.cz po, út, čt 15 – 18 hod.
SPorT Pro VŠechnY SPV Slovan J. hradec naděžda hradilová 776 304 011, jh.slovan@tiscali.cz 
 TJ Sokol J. hradec hana Grausamová 603 318 258, 607 560 668, grausamovah@seznam.cz 
 Sk Union Jindřichohradecka Jan Strada 721 952 881, jenastrada@seznam.cz kulichovy hry
 Skok J. hradec otakar kinšt 384 361 486, 606 934 098, kinstota@seznam.cz „hUS“
SToLnÍ TeniS Gc nová Bystřice otakar kinšt 606 934 098, 777 344 450, stk.pinec@golfnovabystrice.cz V. ZŠ Vajgar Jh
ŠachY TJ Slovan J. hradec Vojtěch Plášil 384 325 173, 384 354 227, ois.plasil@jednotajh.cz 
TeniS Tc J. hradec Vladimír kos 602 665 666  pod gymplem
 TJ Slovan J. hradec Vladimír Pařízek 732 150 250, jh.slovan@ tiscali.cz 
 Tk hronza otín Věra hronzová 775 661 164, hronzova@ubytovani-tenis.cz 
 Th radouňka ivan Jaroš 736 768 944, 607 831 820, ivan.jaros@seznam.cz 
 Tc děbolín alena Maryšková 384 363 533, 728 708 589, penzion-debolin@centrum.cz 
TriaTLon Tc Vajgar J. hradec Jan Vaněk 774 510 521, headcoach.one@gmail.com 
TUriSTika kČT J. hradec Zdeněk konopiský 776 796 877 
 TJ Sokol J. hradec dagmar kousalová 776 365 310, ramgad43@email.cz 
VeSLoVÁnÍ Vk Vajgar J. hradec Miloslav navrátil 607 745 787, 603 260 968, vybor@vkvajgar.cz každý den od 16 hod.
VoLeJBaL Skok J. hradec otakar kinšt  384 361 486, 606 934 098, kinstota@seznam.cz 
 TJ Sokol J. hradec Petra Šterclová 774 045 177, sterclova@gmail.cz 
 TJ Slovan J. hradec Luděk Borovka 731 185 742, jh.slovan@tiscali.cz 
 ac Buk iva Jonová 734 326 539, iva.jonova@email.cz 
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Bude mi „padesát“ (první padesátka)
Prý blbý věk a blbá léta.
Na co se těšit?
Na vánoce?
Už nám není pět.
Na lásku?
Není nám ani sedmnáct.
Závidím běláskům.
Na manžela?
„Spadla jsi z višně,

co bys po těch letech chtěla“.
(Stydím se přiznat, že se milujeme).
A co děti?
Jo, děkuju za optání.
Na co se těším?
Na ranní políbení.
Na nový den bez hádek.
Na synovu jedničku v žákovské knížce.
Na film, co jsem ještě neviděla.

Na procházku s Ním.
Na knížku bez Něho.

Jsem romantik?
Prý věčný optimista.
Někdy…
Bude mi padesát.
No a co.
Takových tu bylo, je a bude.

Basketbal – BK Lions J. Hradec B, II. liga – skupina B
kolo VIII. Tesla Pardubice – JH B so 10. 11.
kolo IX. Syn. Pardubice – JH B ne 11. 11.
kolo X. JH B – Přelouč so 24. 11. 17:30
kolo XI. JH B – Jičín ne 25. 11. 9:00

Basketbal – BK Lions J. Hradec C, oblastní přebor
kolo I. Pelhřimov – JH C so 10. 11. 17:00
kolo VIII. JH C – Pelhřimov ne 11. 11. 11:00
kolo IX. JH C – Vik. Tábor so 24. 11. 14:00
kolo X. JH C – Tábor B ne 25. 11. 13:15
kolo XI. JH C – Vimperk so 8. 12. 15:00
kolo XII. JH C – Kaplice ne 9. 12. 11:00
:
Basketbal – BK Lions JH, liga junioři U19
kolo VIII. JH – Děčín so 17. 11. 14:00
kolo IX. JH – Most ne 18. 11. 11:30
kolo XI. JH – Tábor so 15. 12. 17:00

Basketbal – BK Lions JH, liga kadeti U17 – divize B
kolo VIII. Pardubice B – JH so 10. 11. 
kolo IX. Tesla Pardubice – JH ne 11. 11. 
kolo X. JH – Kyjov so 24. 11.
kolo XI. JH – Kroměříž ne 25. 11.

Basketbal – BK Lions JH, liga žáci U15 – divize B
kolo IX. JH – Poděbrady so 24. 11. 
kolo X. JH – Kolín ne 25. 11. 9:00
kolo XI. JH – Opava so 1. 12.
kolo XII. JH – Karviná ne 2. 12.

Program základní části – žákovská liga U14, skupina C
kolo I. Jihlava – JH so 10. 11. 15:00
kolo VIII. JH – Jihlava ne 11. 11. 9:00
kolo IX. JH – Pardubice so 24. 11. 16:15
kolo X. JH – H. Brod ne 25. 11. 11:00
kolo XI. JH – Josefov so 8. 12. 11:30
kolo XII. JH – Nová Paka ne 9. 12. 9:00

Házená – TJ Házená JH, ženy interliga – W.H.I.L.
kolo IX. Zlín – JH so 3. 11. 16:00
kolo X. JH – Písek so 10. 11. 18:00
kolo XI. Veselí – JH pá 16. 11. 

Házená – TJ Házená JH, II. liga starší dorostenky – 
Čechy
kolo VII. JH – Astra Praha so 3. 11. 15:00 
kolo VIII.  Strakonice – JH  so 17. 11.  14:15 
kolo IX.  JH – Č. Budějovice  so 24. 11.  15:00 

Házená – TJ Házená JH, I. liga mladší dorostenky – Morava
kolo VII.  JH – Velké Meziříčí  so 3. 11.  12:30
kolo VIII. Karviná – JH so 10. 11. 12:30

kolo IX. JH – Pardubice ne 18. 11. 15:00
kolo X. JH – Poruba so 24. 11. 12:30

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, extraliga – Ford Credit
kolo XIV. JH – Karviná so 3. 11. 18:00
kolo XV. JH – Jihlava so 10. 11. 15:00
kolo XVI. JH – Most so 17. 11. 14:00
kolo XVII. JH – Ústí ne 18. 11. 14:00
kolo XVIII. Vlašim – JH so 24. 11. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH B, krajská liga
kolo IX. JH B – Tábor ne 4. 11. 14:00
kolo X. Prachatice – JH B so 10. 11. 14:00
kolo XI. JH B – Pedagog ČB ne 18. 11. 14:00
kolo XII. JH B – Písek ne 25. 11. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, národní liga starší 
dorost – Jih + Západ
kolo VII. Prachatice – JH so 3. 11. 9:00
kolo VIII. Karlovy Vary – JH so 10. 11. 12:00
kolo IX. Karlovy Vary – JH so 10. 11. 14:30
kolo X. JH – Blatná so 17. 11. 10:00
kolo XI. JH – Prachatice ne 25. 11. 10:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, MČR starší žáci – Jihozápad
kolo X. JH – Zliv ne 25. 11. 12:00

Kopaná – FK JH 1910, krajský přebor – Chance
kolo XIII. JH – Soběslav ne 4. 11. 14:00
kolo XIV. Třeboň – JH ne 11. 11. 10:30
kolo XV. JH – Vodňany ne 18. 11. 13:30

Kopaná – FK JH 1910, krajský přebor starší dorost – 
IPB Invest
kolo XIII. Hluboká – JH so 3. 11. 10:00
kolo XIV. JH – Táborsko B so 10. 11. 10:00
kolo XV. Meteor Tábor – JH ne 18. 11. 

Kopaná – Sokol JH, krajský přebor starší přípravky 
– SOS Difak
kolo XI. Hluboká – JH so 3. 11. 10:00

Kopaná – FK J. Hradec 1910 B, okresní přebor – Týdeník JH
kolo XIII. Břilice – JH B ne 4. 11. 14:00

Kopaná – SK Horní Žďár, okresní přebor – Týdeník JH
kolo XIII. Kunžak – H. Žďár so 3. 11. 14:00

Kopaná – AC Buk, okresní soutěž – skupina A
kolo XI. Buk – Lásenice so 3. 11. 14:00

Kopaná – FK J. Hradec 1910, liga žáků U15 – skupina A
kolo XIII. Plzeň – JH ne 4. 11. 10:00

kolo I. JH – Benešov so 10. 11. 10:00

Kopaná – FK J. Hradec 1910, liga žáků U14 – skupina A
kolo XIII. Plzeň – JH ne 4. 11. 11:45
kolo I. JH – Benešov so 10. 11. 11:45

Kopaná – FK J. Hradec 1910, liga žáků U13 – skupina A
kolo XIII. JH – Beroun ne 4. 11. 10:00
kolo I. Benešov – JH so 10. 11. 10:00

Kopaná – FK J. Hradec 1910, liga žáků U12 – skupina A
kolo XIII. JH – Beroun ne 4. 11. 11:45
kolo I. Benešov – JH so 10. 11. 11:45

Florbal – FK Slovan JH B, M, R, Jihočeská liga mladší žáci
kolo IX. JH M – JH R ne 4. 11.
kolo IX. JH M – Tábor M ne 4. 11.
kolo IX. JH R – Dačice ne 4. 11.
kolo IX. JH M – Dačice ne 4. 11.
kolo IX. JH R – Tábor B ne 4. 11.
kolo IX. JH M – Tábor B ne 4. 11.
kolo IX. JH R – Tábor M ne 4. 11.
kolo IX. JH R – Tábor M ne 4. 11.
kolo IX. JH M – Dačice ne 4. 11.
kolo IX. JH R – Tábor B ne 4. 11.
kolo IX. JH M – Tábor M ne 4. 11.
kolo XII. JH R – JH M ne 25. 11.
kolo XII. JH R – Štíři ČB B ne 25. 11.
kolo XII. JH M – Dačice ne 25. 11.
kolo XII. JH R – Dačice ne 25. 11.
kolo XII. JH M – Štíři ČB M ne 25. 11.
kolo XII. JH R – Štíři ČB M ne 25. 11.
kolo XII. JH M – Štíři ČB B ne 25. 11.
kolo XII. JH M – Štíři ČB B ne 25. 11.
kolo XII. JH R – Dačice ne 25. 11.
kolo XII. JH M – Štíři ČB M ne 25. 11. 
kolo XII. JH R – Štíři ČB B ne 25. 11.

Florbal – FK Slovan JH B, M, Jihočeská liga elévů
kolo VI. JH B – Týn n. Vlt. Č so 18. 11.
kolo VI. JH M – Malonty so 18. 11.
kolo VI. JH B – Tábor so 18. 11. 
kolo VI. JH M – Týn n. Vlt. Č so 18. 11.

Kuželky – TJ Slovan JH B, okresní přebor družstev
kolo V. JH B – N. Včelnice C čt 1. 11. 17:30
kolo VI. Kunžak B – JH B čt 8. 11. 18:00
kolo VII. JH B – Třeboň čt 15. 11. 17:30
kolo VIII. N. Bystřice D – JH B so 24. 11. 18:00

Roman Pišný

Jsou všude.
Jsem všude…

Dana Lejtnarová (držitelka zvláštní ceny poroty v soutěži jin-
dřichohradecký Textík)
Tímto příspěvkem uzavíráme pravidelné zveřejňování prací 
vítězů v jednotlivých kategoriích literární soutěže jindřicho-
hradecký Textík. Všem nadaným tvůrcům gratulujeme a pře-
jeme v literární činnosti mnoho dalších úspěchů.
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pozvánky na prosinec
Městské akce: Ostatní akce:

Foto: Tereza VlachováMěstský park

2. 12. 
PeKeLNě ZábAVNÉ ODPOLeDNe
2. 12. 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍceNÍ  VáNOČNÍHO STROMu 
9. 12. 
ADVeNTNÍ KONceRT – NáMěSTÍ MÍRu 
9. 12. 
SeNIOR KLub
9. 12. 
ADVeNTNÍ KONceRT – JHSO
11. 12. 
MIROSLAV DONuTIL – ZábAVNÝ PROGRAM
16. 12. 
ADVeNTNÍ KONceRT – NáMěSTÍ MÍRu
16. 12. 
O PRINceZNě, LucIášOVI A MAKOVÝcH 
bucHTácH – DěTSKá POHáDKA
16. 12. 
ADVeNTNÍ KONceRT – TRuMPeT TuNe
17. 12. 
VáNOČNÍ KONceRT – PeTR PřIbyL A HOSTÉ
26. 12.  
VáNOČNÍ KONceRT – yMcA PS JAKOubeK
1. 12.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KISS PáRTy
6. 12.  
cHVáLA ZPěVu – KONceRT
8. 12.  
ADVeNTNÍ KONceRT – x-TeT
8. 12.  
ADVeNTNÍ beNefIČNÍ KONceRT PRO ROSKu
10. 12.  
SeTKáNÍ SPOLKu PřáTeLÉ STARÉHO J. HRADce
11. 12.  
SOuKROMÝ žIVOT  PTáKŮ - PřeDNášKA
12. 12.  
VáNOČNÍ KONceRT – PS SMeTANA
14. 12.  
ADVeNTNÍ KONceRT - JHSO 
15. 12.   
KONceRT - uDG
21. 12.  
ZPÍVáNÍ NA ScHODecH
22. 12.  
KISS MeJDAN
25. 12.  
VáNOČNÍ KONceRT – TLuSTá beRTA
26. 12.  
cHRISTMAS TeKK NOSTALGIA
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