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V sobotu 18. června můžete vyrazit na výlet do překrásné 
přírody České Kanady. Město Jindřichův Hradec znovu 
pro své občany nechalo vypravit speciální parní vláček, 
který z nádraží JHMD vyráží v 9.25 hod. Krátké zastávky 
jsou plánovány v Jindřiši, Blažejově, Malém Ratmírově, 
Střížovicích, Kunžaku-Lomech, Kaprouně…
V cílové stanici Albeř jsou pro cestující připrave-
ny hry a soutěže, táborák (vuřty s sebou) s možnos-
tí občerstvení (hostinec U Bobase). Den plný zábavy 
s Jindřichohradeckou úzkokolejkou orámuje hudeb-
ní vystoupení skupiny JF Kolektiv. Výlet parním vláč-
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Muzejní noc
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kem Českou Kanadou je stejně jako v předešlých 
letech příležitostí občanů k setkání s jindřicho-
hradeckými zastupiteli. 
Cestující budou hradit polovinu obvyklého tarifu 
pro parní vlaky, děti do 6 let jedou zdarma! Jíz-
denky budou k zakoupení pouze ve vlaku, ovšem 
místa si lze dopředu rezervovat přímo u provozo-
vatele – v kanceláři JHMD. Kapacita vláčku je cca 
200 cestujících. Více informací na plakátech nebo 
na tel.: č. 384 363 546. Těšíme se na vás!

Marcela Kozlová

Toulejte se středověkem a zažijte neopakovatel-

nou atmosféru nočního kostela sv.Jana Křtitele 

a minoritského kláštera. Muzejní noc startuje 

10. června ve 20 hod.

Záverečný koncert 
Jihočeského festivalu 
Concertino Praga
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Talentovaní hudebníci z celého světa znovu kon-

certují ve městě nad Vajgarem...

Den města 
Jindřichova Hradce
Opět po roce je tu Den města Jindřichova 

Hradce. Městské slavnosti se konají v sobo-

tu 11. června na náměstí Míru a v prostorách 

Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci.
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Výlet parním vláčkem Českou 

Kanadou se blíží
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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 pohoto-
vostí): 384 376 111, (So, Ne, svátek: 8.00 
– 12.00): ve všední dny poskytuje zubní 
pohotovost Nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost 
(MVDr. Pavel Jelínek): 777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150 

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
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Užitečné kontakty a tísňová volání
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.: 384 351 234

Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 660

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 

UKONČENÍ REKONSTRUKCE JEZUITSKÉ KOLEJE
 
Poslední červnový den budou ukončeny stavební práce 3. a 4. nadzemního podlaží bývalé jezuitské 
koleje v Jindřichově Hradci. Rekonstrukce objektu za více jak 44,5 mil. Kč byla realizována a spo-
lufi nancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu „Národní 
muzeum fotografi e a dílna tapiserií - centrum původních řemesel a unikátních technologií“ z Inte-
grovaného operačního programu, oblasti podpory Národní podpora využití potenciálu kulturního 
dědictví. Nové expoziční prostory a odborná pracoviště budou nyní připravovány po programové 
stránce, aby mohly být široké veřejnosti zpřístupněny od 1. 1. 2012. 

Martina Pechová
Oddělení regionálního rozvoje

Městský úřad Jindřichův Hradec, tel. + 420 384 351 183
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

po dvouměsíční přestávce opět vychází 
Jindřichohradecký zpravodaj, jehož nová 
forma a nový obsah má navázat na dob-
ré vlastnosti původního periodika, ale na 
druhé straně má za úkol být moderněj-
ší a má poskytovat občanům města více 
aktuálních zpráv. Naleznete zde veškeré 
informace týkající se kultury, cestovního 
ruchu, sportu, městského úřadu, místních 
organizací a aktuálního dění v našem 
městě. Není naším cílem dělat z Jindřicho-
hradeckého zpravodaje „hlásnou troubu“ 
radnice, ale budeme rádi, pokud bude 
čtenářsky příjemný a srozumitelný. 
Věříme, že si jej všichni oblíbíte a doufáme, 
že pro Vás bude i přínosný. Průběžně bude-
me reagovat na Vaše připomínky a redakč-
ní rada bude mít za úkol udržet odpoví-
dající úroveň zveřejňovaných textů. Přeji 
Vám, všem čtenářům Jindřichohradecké-
ho zpravodaje, hezké chvíle při četbě zají-
mavých článků a užitek z informací.

Stanislav Mrvka
starosta města

UDÁLOSTI Z RADNICE
Oslavy Dne vítězství
V neděli 8. května jsme si vzpomínkovými 
akty připomněli 66. výročí od ukončení dru-
hé světové války. 

Několikaletou tradici již mají v Jindřicho-
vě Hradci pietní akty v Panské ulici u pamět-
ní desky pěti civilním obětem z 5. května 
1945, u Památníku letců na Nábřeží Ladislava 
Stehny, ve Zbuzanech u pamětní desky Fran-
tiška Peltana. Vzpomínkový akt pokračoval 
v Jakubských sadech u pomníků prvního, dru-
hého a třetího odboje, kde atmosféru podtrh-
nul Pěvecký sbor Smetana a na městském hřbi-
tově u hrobu Rudoarmějců. 
Na oslavy Dne vítězství přijal pozvání hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola (na snímku), který 
pronesl společně se starostou Stanislavem Mrv-
kou projev v Jakubských sadech a uctil s námi 
památku padlých v Jindřichově Hradci. 
Pořadateli pietních akcí jsou Město Jindřichův 
Hradec, 44. lehký motorizovaný prapor v Jin-
dřichově Hradci, Československá obec legio-
nářská – Jednota br. Stanislava Berana Jindři-
chův Hradec, Klub historie letectví Jindřichův 
Hradec a Základní organizace Svazu bojovní-
ků za svobodu.

POMOZ POMOCT!
Neděle 8. května byla, co se týče společen-
ských akcí, velmi bohatá. Na Tyršově stadionu 
se v tento den uskutečnil již šestý ročník akce 
pro děti, mládež i dospělé se zájmem o zdra-
ví a zdravý životní styl s názvem POMOZ 
POMOCT! 
Tato akce má osvětový charakter a byla pořá-
dána Městem Jindřichův Hradec, Oblastním 

spolkem Českého červeného kříže Jindřichův 
Hradec a 3. místní skupinou Oblastního spol-
ku Českého červeného kříže Jindřichův Hra-
dec u příležitosti Světového dne Červeného 
kříže. Smyslem této akce bylo především uká-
zat lidem, jakým způsobem poskytnout prv-
ní pomoc, jaké jsou život zachraňující úko-
ny a jakým způsobem přivolat profesionální 
pomoc. Součástí akce byla také ukázka zásahu 
při dopravní nehodě, kdy řidič motocyklu pod 
vlivem drog se spolujezdcem nedal přednost 
osobnímu vozidlu, jehož řidič byl pod vlivem 
alkoholu. Děti si mohly vyzkoušet, jak ošetřit 
zraněného, zasoutěžit si a také měly příležitost 
vyhrát drobné ceny. 

Mezinárodní střelecká 
soutěž
Krajské vojenské velitelství Jihlava uspořáda-
lo v pondělí 9. května mezinárodní střeleckou 
soutěž v areálu vojenské střelnice Kunžak. Sou-
těže se zúčastnilo 18 mezinárodních družstev. 
V této souvislosti bylo radou města schváleno 
převzetí záštity starostou města nad touto akcí 

a zakoupení sady pohárů pro první tři vítězná 
místa. Vyhlášení výsledků se konalo za účas-
ti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka 
a starosty Stanislava Mrvky. Během soutěžní-
ho dopoledne se starosta setkal také s generá-
lem Alešem Opatou  (na snímku).

Jindřichův Hradec 
společně fandil hokeji
Fanoušci z celého Jindřichohradecka se sešli 
na náměstí Míru, kde byla nainstalovaná vel-
koplošná obrazovka a přišli tak podpořit 
naše hokejové reprezentanty v boji s Ruskem 
o bronzovou medaili. Vždyť 4 hráči na tomto 
mistrovství byli Hradečáci - Jan Marek, Milan 
Michálek, Zbyněk Michálek a Jiří Novotný, 
kterým patří velký dík za vzornou reprezenta-
ci i Jindřichova Hradce. Hokejové utkání bylo 
bohaté na branky a diváci tak mohli být svěd-
ky nevídané přestřelky. Český tým však hrál 
lépe, dal Rusku 7 branek a zvítězil tak na mis-
trovství světa v boji o bronzovou medaili 7:4. 
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Díky výhře byla atmosféra na náměstí fantas-
tická. Přítomní fanoušci si společně zazpívali 
hymnu a vítězům zatleskali. Kvůli bezpečnosti 
byli na náměstí přítomni jak policisté, hasiči, 
tak i zdravotníci z Červeného kříže. V přestáv-
kách byl k vidění doprovodný program, o kte-
rý se postaraly členky Aerobik Teamu Lena. 

Mezi jednot-
livými zápa-
sy zahrála 
jindřichohra-
decká kapela 
4ever. Celou 
akcí prová-
zel Karel Slá-
mek a Jaro-
slav Sváček.  
Vedení města 
děkuje všem, 
kteří přenos 

zorganizovali. Velký dík patří hlavně sponzo-
rům, kteří velkou měrou přispěli k tomu, aby 
tato akce mohla být zrealizována. 

Karolína Průšová
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Odbor správy majetku 
města

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Finanční odbor
Finanční odbor městského úřadu sdělu-
je poplatníkům, že uplynul termín splatnos-
ti místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů  a míst-
ního poplatku ze psů za r. 2011. Oba poplatky 
jsou ve stejné výši jako loni a poplatníci  byli 
povinni zaplatit celou částku do 31.května. 
Městský úřad nebude letos těm, kteří poplatek 
neuhradí v termínu splatnosti, posílat výzvu 
k zaplacení. Těm, kdo dosud nezaplatili, zašle 
fi nanční odbor složenky. Pokud ani pak nebu-
de dlužná částka uhrazena, využije  možnosti  
dané zákonem o místních poplatcích a daňo-
vým řádem  a dlužný poplatek rovnou navýší. 
Dlužnou částku lze navýšit až na trojnásobek. 

Zdeňka Klímová, vedoucí

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 

byt č. 13, o velikosti 4 + 1, 81 m2 ( 4. podlaží), v domě čp. 25/V, na sídlišti Hvězdárna, Jindřichův 
Hradec, včetně spoluvlastnického podílu 27/364 na společných částech budovy a na pozemku p.č. 
3521/37, obec i k.ú. J. Hradec.

Rádi bychom občanům města připomněli, že 
obecně závaznou vyhláškou Města J. Hradec 
č. 3/2008 je zakázáno ukládání odpadu mimo 
kontejnery. Město ve spolupráci s Městskou 
policií prověřuje a dohledává původce tak-
to uloženého odpadu, kterému následně za 
porušení obecně závazné vyhlášky hrozí 
pokuta až do výše 30 000 Kč. Objemný odpad 
mohou obyvatelé města bezplatně odevzdat 
ve sběrném dvoře v ulici Ruských legií čp. 73/
III. Přestože se množství nelegálně odložené-
ho odpadu kolem kontejnerů v posledních 
letech snížilo, stále za rok 2010 činily nákla-
dy na jeho odstranění částku přes 100 tis Kč. 
Je třeba si uvědomit, že na bezohledné konání 
nepoučitelných jedinců následně doplácíme 
všichni. Obracíme se proto na všechny obča-
ny se žádostí o všímavost a případné upo-
zornění pracovníků úřadu či Městské poli-
cie, nebo přímo osoby, která se chystá odpad 
u kontejnerů odložit, o jejím nesprávném 
počínání. Věříme, že podíl slušných obyvatel 
bude nadále vzrůstat a my všichni tak budeme 
moci žít v čistém a hezkém prostředí.

Věra Sedláčková, vedoucí

Město Jindřichův Hradec nabízí
k prodeji:

k pronájmu:

pozemky p.č. 1536 zahrada 
o výměře 191m2 a p.č. 1537 
ostatní plocha o výměře 
358m2,vše obec i k.ú. Jin-
dřichův Hradec za účelem 
užívání jako zahrada za 
cenu 5,-Kč/m2/rok 2010. 
Přes pozemek p.č. 1537 je 
přístup k nemovitosti čp. 
114/IV. Nájemné pro pří-
slušný kalendářní rok sta-
noví každoročně rada města svým usnesením.

Bližší informace mohou zájemci získat na odbo-
ru správy majetku města, kontaktní osoba – Ilona 
Skalníková, tel. 384 351 162 a na www.jh.cz

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

•

•
•
•

garáž na části pozemku p.č. 1342/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Jindřichův Hradec, o výměře 40,56 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 zří-
zeným 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 .  

Podmínky:
minimální nabídková cena 780.000 Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160 Kč za znalec-
ký 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 
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

•

Podmínky:
minimální nabídková cena 1.010.000 Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160 Kč za znalec-
ký 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 
započtena na kupní cenu. Pokud zájem-
ci, který o koupi v termínu požádal, kupní 
smlouvu neuzavře, kauce připadne ve pro-
spěch města. Nevybranému žadateli bude 
kauce vrácena.

•

Bližší informace o konkrétních podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru správy majetku 
města, kontaktní osoba – Andrea Musilová, tel. 384 351 166 a na www.jh.cz  
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kteří barvou ve spreji stříkají nějaké nápisy na 
zde odstavené vagóny. Strážníkům, ve spoluprá-
ci s ostrahou ČD, se podařilo jich několik zadržet 
a na místě předat Policii ČR, pro podezření z trest-
ného činu poškozování cizí věci.

4.5.2011 ve 21.35 hodin vyjížděli strážníci do 
Kaufl andu, kde si 33letý muž  naprosto beze-
lstně „šoupnul“ do batohu 3 lahvinky destilátu za 
bratru tři stovky  a jakoby nic chtěl z prodejny 

odejít. Jeho počínání se ani za 
mák nelíbilo detektivovi míst-
ní ostrahy, který muže pozval 
do své kanceláře a věc ozná-
mil na služebnu městské poli-
cie. Strážníci však při zjišťová-
ní totožnosti pachatele krádeže 
zjistili, že tento byl zbaven způ-
sobilosti k právním úkonům, 

MĚSTSKÁ POLICIE
Vážený čtenáři, 
právě jste si otevřel stránky Městské policie Jindři-
chův Hradec, prostřednictvím kterých Vám bude-
me i nadále poskytovat  informace z naší činnos-
ti. V letošním roce to bude 20 
let, co byl přijat zákon o obecní 
policii a tak mi dovolte, abych  
se krátkým  exkurzem vrátil  do 
období po roce 1989. 
První porevoluční zákon 
o obcích z roku 1990 svěřil 
obcím do samostatné působ-
nosti zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořád-
ku. Obecní zastupitelstva tak 
po více jak 40 letech opět zís-

výhradně podřízena starostovi nebo jinému členu 
obecního zastupitelstva a náklady spojené se vzni-
kem a činností ponese město/obec. 
Vznik, resp. proces oživení obecních policií, byl 
důsledkem několika dalších významných sku-
tečností. Obce a města si zejména uvědomova-
ly odpovědnost, která jim byla svěřena novým 
zákonem o obcích a jednak pociťovaly absenci 
vlastní výkonné „bezpečnostní složky,“ kterou 
by přímo řídily a která  by plnila uložené úkoly.  
Vznik Městské policie Jindřichův Hradec je tedy 
dán rokem 1992, kdy zastupitelé na 18. zasedá-
ní městského zastupitelstva usnesením schválili 
obecně závaznou vyhlášku o městské policii. 

Luboš Müller, vrchní strážník 

2.4.2011 ke kuriózní partnerské rozepři došlo 
kolem 7. hodiny v nonstop na Nábřeží. Mladá žena, 
která neunesla narážky jejího partnera, mu  sebrala 
mobilní telefon, vyběhla z nonstopu a přístroj hodi-
la do rybníku Vajgar.  Na oplátku jí partner sebral 
kabelku a šup s ní do rybníka. Když se nešťastnice 
pokoušela kabelku ze břehu vylovit, tak do ní úmy-
slně strčil a ona skončila ve vodě vedle plovoucí 
kabelky. Strážníci na místě podchytili důležité sku-
tečnosti a přestupky proti majetku a proti občan-
skému soužití postoupili 
právnímu oddělení kanceláře 
starosty MěÚ J. Hradec.

19.4.2011 na základě oznáme-
ní od výpravčího ČD vyjíždě-
ly 2 hlídky MP na nádraží  
úzkokolejné dráhy, že se zde 
nachází několik mladíků, 

kala oprávnění zřídit obecní policii. Využití toho-
to institutu však předpokládalo přijetí zvláštního 
zákona a tak tehdejší Česká národní rada před 20 

lety schválila zákon o obecní 
policii, který navázal na práv-
ní úpravu z období před rokem 
1947. Přijatý zákon o obcích 
a o obecní policii posiloval vliv 
nově vznikající samosprávy 
a zároveň byl procesem počína-
jící decentralizace státní moci.  
Přijatá právní úprava vycházela 
ze zásady spočívající v oprávně-
ní měst a obcí zřídit si městskou 
/ obecní policii s tím, že bude 

Výpis z událostí
díky čemuž není za přestupek odpovědný.  Proto 
byla o věci informovaná jeho zákonem stanove-
ná  opatrovnice a odbor sociálních věcí MěÚ.

7.5.2011 v 18.05 hod. byli strážníci zavoláni do 
Penny marketu, kde si 59letý  muž nakoupil ciga-
rety, rohlíky a 2 litrovou PET láhev vína. Poté co 
zaplatil, vzal zboží do náruče a odcházel z pro-
dejny. Venku před vchodem mu „petka“ s vínem 
vyklouzla, spadla na zem  přičemž došlo k jejímu 
poškození a drahocenný obsah zbůhdarma vyté-
kal na asfalt místního parkoviště. To muže patřičně 
nakrklo, vrátil se zpět do prodejny, kde po poklad-
ní požadoval nové víno, nebo vrácení peněz. Když 
mu nebylo vyhověno, vynadal pokladní a posléze 
i zaměstnankyni ostrahy. No a korunu jeho smů-
le nasadili strážníci, kteří mu za přestupek proti 
občanskému soužití uložili blokovou pokutu.

Rudolf Gabriel, strážník  

Do Štítného ulice se vrací život. Zanedlouho 
tomu budou již dva roky, kdy byly dokončeny sta-
vební úpravy ulice Štítného v Městské památkové 
rezervaci Jindřichův Hradec. Projekt byl spolu-
fi nancován z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 Rozvoj 
cestovního ruchu. Realizací projektu, na který 
město získalo prostředky z EU ve výši necelých 
9 mil. Kč, došlo ke zlepšení vzhledu části cent-
ra samotné městské památkové rezervace, k její-
mu zatraktivnění a lepšímu přístupu k památ-
kám, které se nacházejí v zrekonstruované ulici. 
Jedná se zejména o kostel sv. Jana Křtitele a kláš-
ter minoritů. Nejstarší kostel ve městě, založený 
v druhé polovině 13. století, je spolu s klášterem 
jednou z nejpozoruhodnějších jindřichohradec-
kých pamětihodností a ojedinělou památkou 
středoevropského významu. 
V současné době jsou tyto památky využívány 
pro koncertní, přednáškovou a výstavní činnost; 
je zde rovněž umístěna převážná část depozitá-
řů. Např. v roce 2010 Muzeum Jindřichohra-
decka uspořádalo celkem 6 výstav v prostorách 
minoritského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele 

a jednu výstavku v konferenčním sále. Nejnav-
štěvovanějšími výstavami byly „Kamenné fontá-
ny a koláže rodiny Svátkových“ a „Betlémy sochy 
řezby Jiřího a Martiny Netíkových“. Na rekon-
strukci kostela sv. Jana Křtitele a kláštera mino-
ritů získalo Muzeum Jindřichohradecka v roce 
2009 rovněž dotaci z evropských fondů ve výši 
necelé 4 mil. Kč. Projekt znamenal mimo jiné 
zkultivování hlavního vstupního prostoru do 
kostela a minoritského kláštera a rovněž revizi 
gotických maleb v interiéru. Zrekonstruované 
dvory spolu se stavebními úpravami Štítného uli-
ce celkově pozvedly úroveň veřejných prostran-
ství v místě a přispěly tak k příznivému pohledu 
veřejnosti a návštěvníků města na úroveň histo-
rických památek v jeho centru. 
Upravený povrch Štítného ulice umožňuje maji-
telům restaurací umístit zde v době letní turis-
tické sezóny předzahrádky, které v roce 2011 
v zájmu podpory turistického ruchu nebudou 
zpoplatněny, usnadňuje pohyb starších a han-
dicapovaných občanů a představuje pohodl-
nou zkratku, jak se z centra města dostat na tzv. 
oranžové hřiště nacházející se na břehu ryb-

níka Vajgar. Hřiště je využíváno dětmi před-
školního a školního věku v doprovodu rodičů 
nebo vychovatelů. Pohyb je příjemnější také pro 
seniory využívající posezení v terasovité zahra-
dě pod kostelem a obyvatele nedalekého domu 
s pečovatelskou službou. Oba projekty přispěly 
k zachování kulturního a historického dědictví 
včetně zlepšení jeho stavu pro rozšíření nabídky 
cestovního ruchu v regionu a ke zlepšení využití 
kulturně-historického potenciálu.

Vladimír Krampera, vedoucí

Odbor rozvoje



str. 6 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků patří ve městě již k tradičním 
slavnostním událostem. Vítání dětí starostou 
města Stanislavem Mrvkou a poté i místosta-
rostou Bohumilem Komínkem se uskutečnilo v 
pátek 6. května. Narozené děti s trvalým poby-

Přivítali jsme nové občánky Jindřichova Hradce
tem v Jindřichově Hradci byly pozvány spolu 
se svými rodiči k tomuto slavnostnímu obřadu. 
Přivítány byly tyto děti: Beran Antonín, Beran 
Tadeáš, Bicek Adam, Hrubá Nela, Klaubauf 
Adam, Křížová Tereza, Kubín Martin, Marhoun 

Jan, Prantl Tomáš, Rumplík Adam, Řimnáčová 
Leona, Somrová Jana a Pavla, Šelongová Zoe, 
Veselá Jitka a Vybíral Jan.

Karolína Průšová
Fotografi e poskytl Jindřichohradecký deník

Životní jubileum 
Krásné životní jubileum 100 let oslavila 22. května paní Julie Pražáko-
vá z Jindřichova Hradce, která žije u svého nejmladšího ze tří synů 
Romana a jeho manželky Květy. Srdečnou gratulaci vyslovil oslaven-
kyni i starosta Stanislav Mrvka, který paní Pražákové osobně předal 
za město věcný dar v podobě dárkového koše, složeného z věcí, kte-
ré má ráda, srdečné písemné blahopřání, krásnou květinu a popřál jí 
pevné zdraví, dostatek životního optimismu a hodně spokojenosti. 
V Jindřichově Hradci žije Julie Pražáková od 25 let, od té doby pra-
covala na Jitce. Byla jedna z nejlepších tkadlen. Vychovala 3 děti, 
syny. Ráda se dívá na televizi, sledovala i mistrovství světa v hokeji, 
dále ráda čte a velmi ráda sedává s kocourem na balkoně. 

Karolína Průšová

Smíchem Laděné Uměním Naplněné Energické Čarokrásné Odpoledne 
= SLUNÉČKO. To je projekt občanského sdružení PODOBA, které sídlí 
v J. Hradci. Za cíl si původně dalo: „Darovat lidem smích a energii pro-
střednictvím pohodového, oddechového kulturního zážitku,“ uvádí jed-
natelka sdružení Lenka Burdová.
Dalším cílem projektu je získávání fi nančních prostředků od regionální 
komunity a posléze směřování podpory spoluobčanům, jimž životní ces-
tu ztížilo nějaké specifi cké zdravotní postižení. „K tomu využíváme pro-
středků získaných při našich akcích, děkujeme tímto všem těm, kteří při-
cházejí na Slunéčka a materiálně tak vlastně projekt podporují a pomáhají 
dotvářet,“ říká předsedkyně sdružení Iveta Brabcová.
Poprvé se Slunéčko uskutečnilo v roce 2008 a výtěžek putoval do Cen-
tra Bobelovka, o rok později byl získanými prostředky podpořen Prou-
tek Plasná. Loni částku formou zakoupení speciálních školních pomů-
cek obdržela sedmiletá dívenka Veronika Šindelářová z Dolní Radouně, 
postižená dětskou mozkovou obrnou.
Letošní Slunéčko se uskutečnilo v neděli 8. května v Rytířském sále jin-
dřichohradeckého zámku. Zde pod moderátorským vedením Michala 
Arnošta hrály a zpívaly violoncellový soubor ZUŠ J. Hradec pod vede-
ním Ilony Průšové, pěvecký soubor Zanoty z GVN J. Hradec pod vede-
ním Květy Pilné a pěvecký soubor YMCA – Jakoubek. Benefi ční koncert 
nesl název „Slunéčko pro Romana“, neboť vytěžená částka ze vstupného 
7.120,- Kč poputuje na mé sbírkové konto „Roman“, které schraňuje pro-
středky na to, abych se mohl se svým zdravotním postižením vrátit domů 
z nemocnice. Doma mi mají fi nance posloužit k tomu, aby mi pečovatel-
ský tým mohl poskytovat nepřetržitou, čtyřiadvacetihodinovou pomoc.
„Koncert byl velmi krásný, příjemný a povzbuzující, pouze ho kazila malá 
účast posluchačů, jsme z toho zklamané,“ tvrdily svorně I. Brabcová i L. 
Burdová. Myslím, že zklamání tady ovšem není na místě, protože občan-
ské sdružení Podoba zase pro někoho učinilo krásnou věc. Namísto zkla-
mání by obě fi lantropky měly být na sebe pyšné a hrdé. Alespoň ode mě 
jim patří velké uznání a dík. Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování 
všem, kteří se podíleli na uspořádání benefi čního koncertu „Slunéčko pro 

Slunéčko se letos 

uskutečnilo již počtvrté

Romana“, jenž byl věnován mně. Děkuji tímto moderátorovi panu Micha-
lu Arnoštovi, paní Iloně Průšové a členům jejího violoncellového soubo-
ru ze ZUŠ J. Hradec, pěveckému souboru YMCA – Jakoubek, paní Květě 
Pilné a jejímu pěveckému souboru Zanoty při GVN J. Hradec a též všem, 
kteří svojí účastí v publiku akci podpořili.

Roman Pišný
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Ve středu 11. května 2011 proběhl již po deváté smuteční akt rozptylu 
s účastí pozůstalých. Správa krematoria a pohřebiště společnosti MIHOS, 
spol. s r. o. provádí tento pietní způsob uložení ostatků zemřelých spolu-
občanů 2 x do roka, a to v měsících květnu a září. V letošním květnu bylo 
rozptýleno celkem 27 ostatků zemřelých, a to nejen občanů z Jindř. Hrad-
ce a okolí, ale také např. z Prahy, Budyně nad Ohří apod.
Ve třech časových intervalech, tzn. v 10.00, 12.00 a ve 14.00 hodin se za 
účasti pozůstalých rozhořely na rozptylové loučce symbolické ohně a za 
tónů skladeb přichází pracovníci fi rmy MIHOS. Přináší prvních devět 
ostatků zesnulých, které jsou po speciální úpravě pro provedení rozptylu 
uloženy do ozdobných nádob. V krátkém smutečním projevu zazní úryv-
ky básní a následuje seznam jednotlivých jmen těch, kteří nás v minulém 
období opustili. Naplní se tak odvěká touha člověka splynout s přírodou a 
stát se její nedílnou součástí. Pracovník vzápětí provádí první rozptyl na 
určené místo a poté následují zbývající ostatky. Celý smuteční akt lehoun-
ce podbarvuje jemná hudba.
Po skončení obřadu vyzve smuteční řečník přítomné k položení květin na 
místo posledního odpočinku jejich blízkých. V dalších dnech a stejně tak i 
po celý zbytek roku je vstup do prostoru rozptylové loučky zakázán.
Názory na rozptyl jako jeden ze způsobů ukládání ostatků zemřelých se 
různí : starší generace není příliš nakloněna s odůvodněním, že jen člověk 
bez domova, přátel nebo chcete-li bezdomovec bývá rozptýlen. Nastupu-
jící generace a zvláště mladí lidé však spatřují v tomto způsobu pohřbení 
jakýsi pokus člověka vrátit se tam, odkud přišel – do lůna matky přírody, 
splynout s ní každičkou částečkou svého těla. Neopomenutelnou skuteč-
ností je také přání zesnulého a v neposlední řadě i ekonomická situace 
pozůstalých. Máme na mysli náklady na pořízení vlastního hrobu s men-
ším či větším pomníčkem. Lze jen těžko očekávat, že naši potomci a po 
nich další budou pravidelně dojíždět na vzdálené hřbitovy a pravidelně 
pečovat o místa posledního odpočinku svých blízkých. Z těchto důvodů 
jsou tzv. moderní způsoby stále častěji požadovány, a to nejen již zmíně-
ný rozptyl, ale také vsyp na vsypové loučce /pozn. – J. Hradec tuto loučku 
nevlastní/ nebo uložení urny do kolumbária. Poplatky za pronájem mís-
ta  – s výjimkou kolumbária – správa nevybírá. Řada spoluobčanů, kteří 
využili možnosti rozptylu a popel svých blízkých uložili na jindřichohra-
decké loučce, vyjádřila následně spokojenost, a to nejen nad vzhledem 
samotné loučky, která je ukryta v zeleni stromů a skýtá tak maximální 
nerušeného rozjímání, ale také nad pravidelnou údržbou. Ta by v případě 
vlastního hrobu padala právě na jejich bedra.

Jméno, Příjmení, bydliště Datum
narození

Datum 
úmrtí

JUDr. Zdeněk BRAUNSTEINER, Jindř. Hradec 20. 2. 1921 10. 4. 2011
František PROKÝŠEK, Jindř. Hradec 21. 8. 1933 12. 4. 2011
Vlasta ZELINGEROVÁ, Jindř. Hradec 9. 5. 1929 12. 4. 2011
Jan MAREŠ, Dolní Skrýchov 8. 6. 1929 14. 4. 2011
Milada MLEJNKOVÁ, Lásenice 4. 8. 1926 14. 4. 2011
Karel ŠPULÁK, Mníšek 31. 10. 1931 16. 4. 2011
Rudolf HROMADA, Hamr 15. 1. 1952 18. 4. 2011
Bohumil VAŠEK, Kunžak 21. 10. 1939 18. 4. 2011
Jiří ZELENÝ, Jindř. Hradec 29. 7. 1944 19. 4. 2011
Karolina KOVÁŘOVÁ, Nový Vojířov 2. 9. 1940 25. 4. 2011
RSDr .Václav KOTRABA, Malý Ratmírov 10. 2. 1927 23. 4. 2011
Zdeněk ŠMEJKAL, Roseč 6. 7. 1955 26. 4. 2011
Pavel ZAMAZAL, Zahrádky 28. 6. 1954 29. 4. 2011
Herta DRUNECKÁ, Jindř. Hradec 8. 10. 1923 4. 5. 2011
Jaroslav DLOUHÝ, Frahelž 7. 3. 1931 3. 5. 2011
Karolína BEDNÁŘOVÁ, Jindř. Hradec 18. 9. 1931 6. 5. 2011
Vlasta ALDORFOVÁ, Jindř. Hradec 16. 2. 1927 5. 5. 2011

Projevujeme úctu zemřelým
Od 10.4. do 15.5.2011 nás opustili:  

Smuteční akt rozptylu

V nejbližší době je plánována rekonstrukce rozptylové loučky, kde je stá-
vající travnatý porost nevyhovující. Bude nutné jej vyměnit, stejně jako 
provést rekonstrukci okolní zeleně, případně výsadbu nové. Osazením 
nových obrubníků dojde k jasnému vyznačení pietního prostoru, kam by 
návštěvníci neměli vstupovat vůbec a nebo pouze ve výjimečných přípa-
dech. A tím je právě zmíněný rozptyl.
Ať tak či onak, nejdůležitějším momentem zůstává fakt, že na své blíz-
ké, známé či přátele bychom neměli zapomínat ani po jejich odchodu. 
Na jedné straně volíme způsob uložení zpopelněných ostatků, na straně 
druhé zůstává každoročně na krematoriu společnosti MIHOS okolo 10 
– 15 nevyzvednutých uren s popelem zesnulých. O své nejbližší už nikdo 
nestojí, pozůstalí nereagují ani na upomínky zaslané správou kremato-
ria. Poté takové urny putují do vyhrazeného a k tomuto účelu určeného 
prostoru hřbitova, aby pod zeleným příkrovem zůstaly zapomenuty. Aby 
k podobným případům docházelo jen omezeně, nabízíme možnost roz-
ptylu ostatků, a to s účastí nebo bez účasti pozůstalých.  Není přece ostuda 
nechat své blízké rozptýlit, ostuda je zapomenout na ně.

Hana Palusková

foto: Kamila Simandlová

Anna RŮŽIČKOVÁ, České Velenice 6. 1. 1931 8. 5. 2011
Adolf REISNER, Jindř. Hradec 10. 5. 1939 8. 5. 2011
Jaroslav LANDKAMMER, Jindř. Hradec 3. 3. 1925 10. 5. 2011
Marie  SVITÁKOVÁ, Lutová 2. 2. 1933 11. 5. 2011
František JEŽEK, Bukovka – Horní Radouň 25. 1. 1931 15. 5. 2011

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny se souhlasem 
pozůstalých.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

S příchodem letošních letních prázdnin ukon-
čují své působení ve známé jindřichohradec-
ké hudební skupině Jen tak tak zpěvačka Klára 
Šimková a jeden ze zakládajících  členů  Mil-
da Vokáč. Rozhodnutí padlo koncem loňského 
roku, kapela se však dohodla, že do konce červ-
na odehraje domluvená vystoupení a uspořádá 
v Jindřichově Hradci koncert na rozloučenou se 
současnou sestavou a zároveň i s mnohými pís-
ničkami, které si v jejím podání mnozí diváci, 
přátelé a fanoušci skupiny oblíbili. K některým 
písním přijali pozvání i bývalí členové kape-
ly, Míša Vadová, Petr Pokovba a další. Koncert 

JEN TAK TAK od července docela jinak
bude zakončen symbolicky společným zpěvem 
písně „Sejít se ještě někdy někde“, která Jen tak 
tak doprovází po celých dvaadvacet let.
Závěrečné vystoupení současné sestavy skupi-
ny Jen tak tak proběhne pod názvem „AHOJ, 
lidi ...“ v jindřichohradeckém zámku v nedě-
li 19. června 2011 od 18:00. Pokud se vydaří 
letní podvečer, bude se hrát v zámecké zahra-
dě u rondelu, za deště či jiné nepohody potom 
v Divadelním sále Španělského křídla.
Přáním kapely Jen tak tak je, aby se sešlo co nej-
více příznivců a přátel hezké písničky. Jako malý 
dárek pro ně, ale i pro sebe si kapela pozva-

la vzácného hosta , výcho-
dočeskou hudební skupinu 
KANTOŘI, která pod vede-
ním Jana Filipa interpretuje 
už čtyřicet let vynikajícím 
způsobem lidové písně.
Cesty současné sestavy kape-
ly Jen tak tak se tedy rozchá-
zejí, u muziky však všich-
ni zajisté zůstanou. Nela 
Mládková a Pavel Jarčevský 
pokračují prozatím jako duo 
dále pod jménem Jen tak tak 
s pozměněným repertoá-
rem ( první vystoupení prav-
děpodobně už v Langrově 
domě 13.7. a na Folkové růži 
14.7.). Klára Šimková bude 

Vedle uvedeného koncertu vystoupí 
skupina Jen tak tak v současné sestavě 
v červnu ještě na několika festivalech.

11.6. 16.00
festival Jablonský medvídek – Jablonné 

v Orlických horách

17.6.  19.00 
festival Folkové chvojení – Vysoké Chvoj-

no u Hradce Králové

18.6. 22.00
Velké Lhota – horní kostel – Letní koncert 
při svíčkách společně s pěveckým sborem 

Festivia Chorus

27.6. 20.00 
festival Okolo Třeboně – Schwarzenberg-
ská hrobka společně s Třeboňskými pištci 

8.7. 20.00
festival Dačická kostka cukru společně 

s Ivo Jahelkou

Městská knihovna o prázdninách – 

mimořádné uzavření

Pobočka Vajgar
Prázdninové mimořádné uzavření čeká i poboč-
ku MěK na sídlišti Vajgar. Uzavření z důvodu 
revize knihovního fondu je plánováno na  22. 
8. – 26. 8. 2011. Provozovna dále bude uzavřena 

Setkání  Klubu 

aktivního stáří
Jindřichohradecké sdružení sociálních 
aktivit spolu s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže v Jindřichově Hradci vás 
zve na setkání Klubu aktivního stáří dne 
16. června.
Mgr. Vladislav Burian vás seznámí s archeo-
logickými nálezy v kostele sv.Jana Křtitele 
a v areálu minoritského kláštera. 
Sraz je v 15.00 v ul. Štítného před koste-
lem sv. Jana Křtitele.

dále vystupovat společně s Markétou Hávovou 
a Milda Vokáč předběžně plánuje nepravidelná 
hraní s mnoha hudebními přáteli v proměnlivé 
sestavě pod pracovním názvem Post scriptum. 
(První setkání je plánováno na tradičním kon-
certě na hradě Landštejn v úterý 5.7. od 18.00 
spolu s brněnskou Ozvěnou).

Miloslav Vokáč

Dovolujeme si touto cestou upozornit návštěv-
níky na mimořádné uzavření HLAVNÍ BUDO-
VY městské knihovny v době od 11. 7. do 31. 7. 
2011. V této době bude přístupný pro veřejnost 
v prázdninovém omezeném režimu pouze sute-

přibližně 6 týdnů z důvodů výměny oken a   dal-
ších úprav – termín bude upřesněn. Děkujeme 
za spolupráci a pochopení, příjemné léto přeje

Jiřina Kadlecová, ředitelka

rén centrální budovy s přístupem k veřejnému 
internetu a aktuálními periodiky (úterý, čtvrtek, 
pátek 9:00 – 15:00). Knihovna bude pro veřej-
nost uzavřena z důvodu revize knihovního fon-
du. MěK J. Hradec eviduje nad 100 tis. knihov-
ních dokumentů a knihovní fond tohoto rozsahu 
se dle knihovního zákona reviduje 1x za 10 let - 
poslední revize probíhala v r. 2001.
Čtenáři knihovny mohou při revizi pomoci tím, 
že si na prázdniny vypůjčí co nejvíce knih. Pokud 
si čtenáři před zahájením revize (to znamená 
před 11. červencem 2011) vypůjčí větší počet 
knih, tak knihovnicím usnadní vlastní revizi a za 
odměnu budou ze strany knihovny prominuty 
poplatky za prodlení až do 1. září včetně. 
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Dne 12. a 13. února 2011 zasedala porota 45. 
ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mla-
dých hudebníků Concertino Praga 2011. Z cel-
kem 40 nahrávek ze 14  zemí světa (Bělorusko, 
Bulharsko, Česká republika, Itálie, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rus-

ko, Singapur, Slo-
vensko, Slovinsko 
a Ukrajina) vybí-
rali porotci nej-
lepší interprety 
v oborech fl étna, 
klarinet, hoboj, 
fagot a trubka. 
V souladu s pra-
vidly soutěže byly 
nahrávky posuzo-
vány anonymně, 
teprve po udělení 
cen získala porota 
jmenné seznamy 
interpretů. Před-
sedou poroty byl 

Vladimír Rejlek (ČR), jejími členy pak Jozef 
Luptáčik (Slovenská republika), Jana Brožková 
(ČR), Henrik Pröhle (Maďarsko), Lovro Sod-
ja (Slovinsko) a zástupci Evropské vysílací unie 
(EBU) Carsten Dufner (Německo) a  Jana Halu-
za (Chorvatsko).  
Českou republiku reprezentovalo hned sedm 
nahrávek. Jednalo se o vítěze Národní rozhla-

CONCERTINO PRAGA
sové soutěže České republiky Concertino Pra-
ga 2011. Ta je pro naše interprety jakýmsi 
předkolem soutěže mezinárodní. Zde rozhodo-
vala pětičlenná porota, jejímž předsedou byl Jiří 
Válek, a členy Jiří Seidl, Jaroslav Halíř, Zbyněk 
Müller a Irvin Venyš. 
Absolutní vítězem (nositelem Ceny Heleny 
Karáskové) se stala Veronika Blachuta. Cenu pře-
dá ministr školství mládeže a tělovýchovy Čes-
ké republiky. Český rozhlas absolutnímu vítě-
zi natočí a vydá profi lové CD. Nositelé prvních 
a druhých cen získávají titul „Laureát meziná-
rodní rozhlasové soutěže Concertino Praga.“
Vítězové 45. ročníku soutěže, její laureáti, 
navštíví Českou republiku v červnu 2011. Čeká 
je obhajoba jejich prvenství na slavnostním Kon-
certě vítězů v pražském Rudolfi nu. Koncert se 
koná dne 18. června. Poté se ještě mladí hudeb-
níci zúčastní 43. ročníku Jihočeského festivalu 
Concertino Praga, tedy tradičního koncertního 
turné po jihočeských městech (Jindřichův Hra-
dec, Bechyně, Český Krumlov a Třeboň).
V Jindřichově Hradci se uskuteční závěrečný 
koncert Jihočeského festivalu Concertino Pra-
ga.  Dne 24. června v 19,00 hodin se laureáti 
a vítězové soutěže představí jindřichohradec-
ké veřejnosti v Rytířském sálu Státního hradu 
a zámku.  Koncert bude vysílat Český rozhlas 
3 – Vltava přímým přenosem.
Více informací o soutěži: concertino.rozhlas.cz 

Yvetta Papežová

– proto uvede 8. a 9. července 2011 ve 21:30 na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově 
Hradci komedii Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy

V letošním roce se již potřinácté sejdou členové Divadelní společnosti Jablonský a Divadla 
J.K.Tyla v Plzni na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, aby si společně 
zahráli divadlo. A bude to podruhé, kdy se společně setkají nad komedií Williama Shake-
speara (tím prvním setkáním byl Večer tříkrálový v roce 2006).
V Padově žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě krásné dcery, Biancu a Kateřinu. 
Bianca je hodná, cudná a chytrá, ale Kateřina je láteřivá semetrika, které se každý obává. Pro-
tože je Kateřina starší, Baptista se rozhodne nejdříve provdat ji a pak teprve Biancu. Jinak by 
mu Kateřina zůstala „na ocet“. Bianca má více nápadníků, ale o Kateřinu nikdo nestojí do 
té doby, než se ve městě objeví veronský šlechtic Petruccio. Rozhodne se si Kateřinu vzít za 
ženu a učinit z ní pokornou choť, ač se to se ostatním jeví jako neuskutečnitelné. Petruccio 
vsadí všechny karty na to, že nezkrotnou dívku promění v oddanou, milující ženu. Jelikož už 
je starší dcera Kateřina provdána, může si Bianca vybrat ženicha. To je základ slavného pří-
běhu o hledání a objevování důvěry a odevzdanosti v lásce mezi mužem a ženou – jakkoli 
jejich nalezení předcházejí drsné střety a nelítostné souboje rafi novaného, dravého mužství 
se sebevědomou ženskostí.
V titulní roli se představí herečka Divadla J.K.Tyla v Plzni Andrea Černá, v řadě dalších 
rolí pak další členové tohoto divadla i přední členové Divadelní společnosti Jablonský. Dal-
ší podrobnosti včetně kompletního obsazení najdete na webových stránkách www.akaska.cz 
nebo v příštím čísle.

Antonín Kaška

Jindřichohradecká činohra bude 

krotit zlou ženu

Muzejní noc aneb 
Toulky středověkem
V rámci VII. celostátního Festivalu muzejních 
nocí připravilo Muzeum Jindřichohradecka 
na pátek 10. června 2011 muzejní noc v areálu 
kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera. 
V době mezi 20. a 24. hodinou se návštěvníci 
rozsáhlého areálu kláštera a kostela vrátí v čase 
o několik staletí zpět, do časů, kdy byl Jindřichův 
Hradec jedním z největších měst království čes-
kého. Potkají oživené skřety z proslulých středo-
věkých kostelních maleb od svatého Jana, kteří je 
budou provádět celou muzejní nocí, ale také řa-
du středověkých řemeslníků a prodejců. Během 
večera bude možno spatřit při práci například 
řezbáře, lžičaře a miskaře, kováře, sedláře, tkad-
lenu a přadlenu, košíkáře, hrnčíře a ilumináto-
ra. Ale nejen prací živ byl a je člověk, a proto se 
v areálu kláštera objeví vedle řemeslníků a pro-

dejců také typické středověké postavy kejklířů, 
alchymistů, čarodějnic a vědem a plivačů ohně. 
Tradiční součástí zábavy býval vždy také tanec 
a hudba. Proto nebudou chybět ani ukázky dvor-
ských tanců, které předvede skupina Calyculus 
a středověké hudby kapely Dei Gratia.
Na muzejní noci se návštěvníci mohou také 
občerstvit a ochutnat si typické staročeské pokr-
my a nápoje. Zajímavým zpestřením muzej-
ní noci bude určitě autentický výpal středově-
ké zakuřované keramiky, který proběhne kolem 
23. hodiny. Začátky všech připravených vystou-
pení bude oznamovat ponocný vytrubováním.
Muzeum Jindřichohradecka zve srdečně na tuto 
mimořádnou akci malé i velké návštěvníky.

Alexandra Zvonařová

Sobota 25.6.2011, 16.00 hod.
Vstup do objektu od 14:00

D.&D. Agency Vás zve na mega koncert

Vystoupí: 
TLUSTÁ BERTA, K2, EDDIE STOILOW, 
4REVER, OCEÁN, sólistka Státní ope-
ry ANDREA KALIVODOVÁ a přijede 

popřát i KABÁT
Místo konání:

areál likérky Fruko Schulz s.r.o.

20 LET TLUSTÉ BERTY
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Národní muzeum fotografi e přichystalo pro 
veřejnost putovní výstavu s názvem „Stories“. Je 
prvním výstupem stejnojmenného projektu, na 
němž pracuje muzeum od dubna 2009, za při-
spění spolku Waldviertel Akademie ve Waidho-
fenu an der Th aya a Jihočeského muzea v Čes-
kých Budějovicích. 
Historicko-fotografi cký projekt „Stories“ mapu-
je na základě vybraných míst v jižních Čechách 
a ve Waldviertelu společenský, hospodářský 
a politický vývoj v naší zemi a Rakousku v letech 
1945−1989, s přesahem do současnosti, z histo-
rického a uměleckého pohledu. Vychází v nepo-
slední řadě ze životních příběhů obyvatel, odtud 
název „Stories – Příběhy“. Projekt soustředí 
rakouský a český tým celkem osmi historiků, 
etnografů a etnologů z Waldviertel Akademie 
a Jihočeského muzea a smíšený tým dvaceti foto-

Národní muzeum fotografi e ukáže výstavu Stories
grafů, opět z obou účastnických zemí, sestavený 
jindřichohradeckým muzeem fotografi e. 
Fotografové, vedení legendou české humanistic-
ké dokumentární fotografi e Miroslavem Huc-
kem, jenž je zároveň kurátorem výstavy, pořídili 
pro „Stories“ za dobu dvou roků množství aktuál-
ních snímků. Návštěvníci se mohou těšit na zábě-
ry Jiřího Tillera, Jiřího Kolbaby, Stanislava Maxy, 
Josefa Böhma, Vlastimila Sítaře, Jana Voběrka, 
Jiřího Ernesta, Jana Plachého, Vladimíra Ond-
račky, Bohuslavy Maříkové, Jany Hunterové, 
rakouských fotografů Johanna Fenze z Hornu, 
Otto Kienesbergera z Gmundenu nebo seskupe-
ní kolem Seppa Puchnera z „Pražské fotografi cké 
školy Rakousko“ v Kefermarktu. 
Putovní výstava „Stories“ ukáže na 350 vybraných 
snímků uvedených autorů, včetně fotoreportáží, 
avšak nabídne ke vzpomínce i obrazový materiál 

historický, jinak uložený v archivech, privátních 
sbírkách a albech. Vše přiblíží sledovaná místa, 
regiony a jejich obyvatele. 
Výstava bude k vidění od 22. června 2011 do 
6. ledna příštího roku po řadě ve zkouma-
ných a fotografovaných místech, zahájena bude 
v Nové Bystřici. Představí se též ve Waidhofenu 
an der Th aya a v domovském Národním muzeu 
fotografi e v Jindřichově Hradci coby derniéra.

Eva Florová

Projekt „Stories“ je z programu Evropská územ-
ní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007–
2013 a je spolufi nancovaný Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Více informací naleznete na www.nmf.cz.

Po roce se opět v červnu a červenci Jindři-
chův Hradec zaplní historickými postavami 
a bytostmi, které svého času působily, pomá-
haly či škodily na Hradci. Pokud vás zajímá 
tajemná minulost Jindřichova Hradce, určitě 
si nenecháte ujít zcela nový program Večer-
ních toulek. Prostřednictvím hraných kostý-
movaných prohlídek města se od 24. června 
do 16. července můžete přenést do méně zná-
mé historie; historie tvořené legendami a zají-
mavými lidmi.
Zatoulat se spolu s Jakubem Krčínem, Vilémem 
Slavatou, Bohuslavem Balbínem, Jiřím Jose-
fem Kamelem a dalšími lidmi a strašidelnými 
bytostmi, nahlédnout pod pokličku 17. století 
a projít si zajímavé exteriéry i interiéry, bude-
te moci ve vybrané dny vždy od 21:00 hodin. 
Vzhledem k omezenému počtu míst i předsta-
vení však bude třeba rezervovat si vstupenky 
předem, a to v informačním středisku města.

Večerní toulky bájným Hradcem
V atmosféře večerního města, kde se skloubí mys-
tično s realitou, se letos během čtyř scének např. 
dozvíte, proč si pro Jakuba Krčína přišel ďábel, 
jakými zásluhy se mohou pyšnit Vilém Slavata, 
Bohuslav Balbín, Kateřina z Montfortu či Jiří Josef 
Kamel, podíváte se, co dobrého by si mohl při své 
návštěvě Hradce dopřát císař Leopold I. a nakonec 
zavítáte do neradostných válečných let 17. a 18. 
století pohledem do dobového špitálu. Navštíví-
te při tom refektář bývalé jezuitské koleje, dnes 
Národní muzeum fotografi e, barokní kapli mino-
ritského kláštera a kostel sv. Jana Křtitele.
Bližší informace najdete vždy na interneto-
vých stránkách, na plakátech a samozřejmě také 
v informačním středisku.
Přijměte tedy pozvání na nové toulky večerním 
městem. Nabídnout vám zajímavý pohled do 
historie města, kterou jste dosud možná nezna-
li. Těšíme se na vás!

Martin Musil

od 24. 6. do 16. 7. 2011, začátek vždy ve 21:00 
v Národním muzeu fotografi e, cena je 100 Kč/os.

Hrané kostýmované večerní prohlídky o méně 
známé historii města, historii tvořené legendami 
a zajímavými lidmi. Rezervace vstupenek v infor-

mačním středisku (tel.: 384 363 546, e-mail:
 info@jh.cz). Informace na

 http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky

Od 6. května – 10. července probíhá v gotickém 
prostoru minoritského kláštera Muzea Jindřicho-
hradecka výstava předních českých výtvarníků 
a keramiků. Nad touto mimořádnou výstavou pře-
vzala záštitu velvyslankyně Kanady v České repub-
lice  - její Excelence Valerie Raymond. Návštěvníci 
vernisáže se tak mohli setkat s Chargé D´aff aires 
Kanadského velvyslanectví v České republice Ale-
xem McNiven, který výstavu slavnostně zahájil.
Výstava, jejíž duchovní matkou je Čechokana-
ďanka Helena Schmaus-Shoonerová, si dala za cíl  
propagovat tradiční českou keramiku a zároveň 
posloužit dobré věci a podporovat postižené děti. 
z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech.
Na výstavě participuje devět autorů a děti z léčeb-
ny v Opařanech. Práce všech autorů mají jedno 
společné – jedná se o originální modře malova-
nou keramiku, jejíž velká část je prodejná, přičemž 
všechen výtěžek jde na podporu dětí z Opařan.

Večerní toulky bájným Hradcem

Kanada v České Kanadě
Keramička a výtvarnice Helena Schmaus-Shoonero-
vá, která žije v Bechyni ve vile svého slavného pradě-
dečka F. Křižíka, se narodila se v roce 1938 v Pra-

ze v rodině továrníka Schmause. V letech 1953 – 55 
studovala na keramické škole v Bechyni a v letech 
1955 – 58 v K. Varech. V roce 1959 pokračovala ve 
studiích na UMPRUM v Praze u profesorů Ecker-
ta a Nušla. Po absolvování se věnovala především 

bižuterii. Za svou kolekci, jež byla vystavena v čes-
koslovenském pavilonu na světové výstavě EXPO 
1967 v kanadském Montrealu a kterou posléze kou-
pil slavný pařížský módní dům Dior jako doplněk 
ke svým exkluzivním modelům, dostala od fran-
couzského ministra kultury stipendium do Paříže. 
Zde studovala v letech 1967 – 68 na pařížské škole 
umění. V roce 1970 se provdala za kanadského pro-
fesora paleografi e Hughuese Shoonera a až do roku 
1992 žila v Kanadě. Její doménou je pálená modrá 
keramika, talíře, busty lidí i zvířat. Hodně se nechá-
vá inspirovat mystikou kanadských indiánů.
Dalšími spolutvůrci výstavy jsou keramici Anna 
Bosáková – Malcová z Bechyně, Marie Jarkov-
ská z Prahy, Alena Kartáková z Krupky, Otýlie 
Kletvíková z Prahy, Jan Pacák z Prahy a  výtvarní-
ci Th eodor Buzu z Tábora, Emma Srncová z Pra-
hy a Jana Mašíková z Francie.

Alexandra Zvonařová
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Otevřeno do 2. října denně 10.00 – 
18.00 hod. Vchod bývalým zámec-
kým pivovarem.

VÝSTAVY:
Krajská výstava prací žáků 
výtvarných oborů ZUŠ Jihočes-
kého kraje 
(výstava potrvá do 18. 6. 2011)

Vendula Skořepová: INTIMIER II. – Tapety do interiéru
(výstava potrvá do 31. 7. 2011)

Bohdan Mrázek – Profesor a tkadlec  
- výstava z celoživotního díla textilního výtvarníka, tkalce a pedagoga 
k jeho nedožitým osmdesátým narozeninám.
(výstava  potrvá do 2. 10. 2011)

Ladislav Rada: Portréty osobností
(grafi ka, kresby, koláže ve spolupráci s vydavatelstvím Amicus Praha). (ver-
nisáž výstavy 25. 6. v 17.00 hodin, výstava potrvá 26. 6. 2011 – 2. 10. 2011) 

STÁLÉ EXPOZICE:
Vynálezce František Křižík
Křižíkova historická vodní elektrárna
Textilní výtvarník Josef Müller

GALERIE ZÁMECKÝ MLÝN

8. výstavní sezóna 2011
1. 6., 19.00
3
(ART kino), Německo / drama

2.-3. 6, 17.30, 20.00
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
USA / akční Sci-Fi

4.-5. 6., 17.00
KUNG FU PANDA 2
USA / animovaný 3D

4.-5. 6., 20.00
WESTERNSTORY
ČR / komedie

9.-12. 6., 16.30, 20.00
PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA
USA / dobrodružný 3D

16.-17. 6., 17.00, 20.00
LIDICE
ČR / válečné drama

KINO
tel.: 384 351 234

STŘELNICE
červen

18.-19. 6., 17.30
MEDVÍDEK PÚ
USA / animovaný

18.-19.6.,  20.00
PAUL
V. Británie / komedie

23.-24. 6., 17.30, 20.00
PAŘBA V BANGKOKU
USA / komedie

25.-26. 6., 17.30
PAN POPPER A JEHO 
TUČŇÁCI
USA / komedie

25.-26. 6., 20.00
PRINC A PRUĎAS
USA / komedie

30.6.-1.7., 17.30, 20.00
TRANSFORMERS 3
USA / akční Sci-Fi  3D

Představení pro děti se od června do srpna nekonají.

1. června, 18.00 hod.
Absolventský koncert žáků ZUŠ 
V. Nováka J. Hradec
Malý divadelní sál Španělského kříd-
la Státního hradu a zámku Jindřichův 
Hradec - III. nádvoří 

2. června, 17.30 hod.
Literární soutěž textík 
Městská knihovna - poslechový sál

2. června, 18.00 hod.
Absolventský koncert žáků ZUŠ 
V. Nováka J.Hradec
Rytířský sál Španělského křídla Státního 
hradu a zámku J. Hradec - III. nádvoří

2. června, 19.00 hod.
Vasilij Sigarev „Detektor lži“
KD Střelnice

3. června, 9.00 - 12.00 hod.
Pasování prvňáčků
Malý divadelní sál Španělského kříd-
la Státního hradu a zámku Jindřichův 
Hradec - III. nádvoří

9. června - 7. července, 
9.00 - 13.00 hod. 
Staré tisky v novém kabátě 
Konferenční sál minoritského kláštera

9. června, 17.00 hod. 
Mirek Vojáček - Bohatství 
Městská knihovna - poslechový sál

9. června, 19.00 hod. 
Jakub Nvota „Láska naruby“ 
KD Střelnice

10. června, 20.00 hod.  
Muzejní noc - toulky středověkem 
Kostel sv. Jana Křtitele a minoritské-
ho kláštera

11. června, 10.00 - 22.00 hod. 
Den města Jindřichův Hradec 
2011 
Náměstí Míru, Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec

12. června, 17.00 hod. 
Senior klub 
KD Střelnice

13. června - 14. července 
Zdenka Krejčová: Obrázky 
Langrův dům, náměstí Míru 138/I  

13. červen, 19.00 hod. 
Přechody přes hranice a emi-
grace na Jindřichohradecku po 
roce 1948
Přednáška Mgr. Libora Svobody, PhD. 
pro Spolek přátel starého Jindřichova  
Hradce, Konferenční sál minoritské-
ho kláštera

14. června, 19.00 hod. 
Violoncellový koncert  
Kaple sv. Maří Magdaleny

15. června, 18.00 hod. 
Závěrečný absolventský koncert 
žáků ZUŠ V. Nováka J. Hradec 
Rytířský sál Španělského křídla Státní-
ho hradu a zámku Jindřichův Hradec 
- III. nádvoří

16. června, 17.00 hod. 
Chvála zpěvu 
Kostel sv. Jana Křtitele

16. června, 19.37 hod. 
Koncert - Vladimír Václavek 
DADA CLUB Kasper

17. června, 19.00 - 21.00 hod. 
Letní koncert 
Náměstí Míru

17. června, 7.00 - 14.00 hod.
Farmářské trhy
Husovy sady

18. června, 9.25 hod. 
Výlet parním vláčkem Českou 
Kanadou 
18. června, 19.00 hod. 
„Flétna a meč“ 
Zámecký Rondel  - Státní hrad a zá-
mek J. Hradec

19. června, 18.00 hod. 
Zpívání na schodech - speciál 
Zahrada u rondelu Státního hradu a 
zámku Jindřichův Hradec (v případě 
nepříznivého počasí v Malém divadel-
ním sále Španělského křídla - III. nádvoří)

24. června, 18.00 hod. 
Mše narození sv. Jana Křtitele 
Kostel sv. Jana Křtitele

24. června, 19.00 hod. 
43. ročník Jihočeského festivalu Con-
certino Praga - závěrečný koncert 
Rytířský sál Španělského křídla Státní-
ho hradu a zámku Jindřichův Hradec 
- III. nádvoří

25. června, 16.00 hod. 
Mega koncert - 20 let TLUSTÉ 
BERTY 
Areál likérky Fruko Schulz s.r.o.

27. června, 19.19 hod. 
PUMPRDENTLICH 
Langrův dům, náměstí Míru 138/I - 
atrium ve dvoře

28. června, 19.00 hod. 
Cimrman/ Smoljak/ Svěrák - 
Dlouhý široký a krátkozraký 
KD Střelnice

Kulturní kalendář – ČERVEN 2011

www.jh-zameckymlyn.cz
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SPORT

TERMÍN NÁZEV AKCE KDO MÍSTO

So   4.6., 10.00 hod Divize sk.A - fotbal starší žáci FK J.Hradec 1910 - Příbram „B“ Hřiště na sídl. Vajgar

So   4.6., 11.45 hod Divize sk.B - fotbal mladší žáci FK J.Hradec 1910 - Příbram „B“ Hřiště na sídl. Vajgar

So   11.6., 12.30 hod Mámo, táto, hošíku, pojeď krajem rybníků. Cykl.orientační závod pro mládež a dospělé Horní Skrýchov, 
modrý statek na návsi č.10

So   11.6., 17.00 hod Krajský přebor - fotbal ženy TJ Sokol J.Hradec - Laziště Tyršův stadion

Ne   12.6., 10.00 hod I.třída - fotbal starší žáci sk.C FK J.Hradec 1910- So.S.Ústí Tyršův stadion

Ne   12.6., 17.00 hod Jihočeský krajský přebor - fotbal muži FK J.Hradec 1910 - Roudné Hřiště na sídl. Vajgar

So   18.6., 10.00 hod Jihočeský krajský přebor - fotbal dorost FK J.Hradec 1910 - Tábor „B“ Tyršův stadion

Ne   19.6., 10.00 hod Krajský přebor - fotbal mladší dorost FK J.Hradec 1910 - FK Tábor Tyršův stadion

Sportovní kalendář – ČERVEN 2011

1) Směr: Kardašova Řečice (Krajem jemčinských lesů) – cca 46 km

Jindřichův Hradec (1148) - Děbolín - Ratmírov - Studnice (32) - Pluhův Žďár (1170) 
- Kardašova Řečice - Cikar - Jemčina (1236) - Hatín (Rožmberského dědictví) - Jindři-
chův Hradec

Občerstvit se můžete
Děbolín - keramické dílny Romany Hulíkové 
Kardašova Řečice - restaurace na náměstí
Jemčina - na zámku
Hatín - restaurace na rozcestí (U pily)

Zajímavosti
Holná - vodní dílo (250 ha)
Jemčina - zámek (do revoluce protiraketový voj. útvar)

Na kole Jindřichohradeckem
Jednou z možností, jak aktivně strávit dovolenou na Jindřichohradecku, je cykloturistika. Zájemci si mohou vybrat z řa-
dy cyklotras a cyklostezek. Tentokrát vám dáme tip na cyklovýlet na Jemčinu a Deštensko.

2) Směr: Deštná (Za červeným pokladem nad hladinou) – cca 45 km

Jindřichův Hradec (321)  - Dolní Skrýchov - Dolní Radouň - Kostelní Radouň (1237) - 
Okrouhlá Radouň - Horní Radouň (1239) - Deštná (1182) - Červená Lhota (32) - Plu-
hův Žďár - Studnice - Jindřichův Hradec

Občerstvit se můžete
Deštná - Staré dobré časy (na náměstí)
Červená Lhota - restaurace u zámku

Zajímavosti
Deštná - muzeum letecké (2.sv.válka)
 muzeum provaznické
Červená Lhota - zámek
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Mámo, táto, hošíku, pojeď krajem rybníků. Pojeďte i děvčata, tombola je bohatá!

CO: Cyklistický orientační závod pro mládež a dospělé. Soutěží dvou 
až tříčlenné hlídky. 
Podmínka je v každé hlídce jeden dospělák a jeden(a) mladistvý(á) 
do 18 let (ideální pro rodiče s dětmi)
KDE: Horní Skrýchov, modrý statek na návsi č.10 (viz. obrázek)
KDY: 11.6. 2011 prezentace nejpozději do 12.30 (musíš si napláno-
vat trasu!)
Doporučujeme se přihlásit předem!!! (kontakt níže) 
KUDY: dvě trasy, jedna zhruba 20 km a druhá 35 km, lokalitami 
Skrýchova, Radouňky, Radouní a Lovětína. 
DÚLEŽITÉ: helma povinná
doporučujeme vlastní mapu (nejlépe Jihočeské cyklotrasy III.), tužka nutná 
startovné 80Kč/osobu.
HLAD A ŽÍZEŇ: drobné občerstvení pro startující zajištěno
(je v ceně startovného, v místním hostinci)
TOMBOLA: pět hlavních cen a dalších sto drobných cen pro děti !!!
(vyhlídkový let pro 3 osoby, dětská sportovní koloběžka, mobilní telefon, rádio s CD přehrávačem aj.)
PŘEKVAPENÍ: poklad na cestě !!! po dojezdu ,,nějaká“ zábava
KONTAKT : CykloTeam Jindřichův Hradec, Milan Kasper tel: 608471666

Na kole okolo rybníků
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AQUAPARK

SPORTRELAX JH s.r.o. provoz plaveckého 
bazénu a městských sportovišť

PLAVECKÝ BAZÉN A AQUAPARK
centrála 384 321 236

vedoucí plavecké školy: 
Stanislava Heřmánková, 

e-mail: plavskolajh@seznam.cz
vedoucí provozu: 

Petr Cihla, tal.: 384 321 235
e-mail: sportrelaxjh.cihla@tiscali.cz

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ
vedoucí provozu městských sportovišť: 

Bedřich Váňa, tel.: 384 361 703, 606 833 678, 
e-mail: sportrelaxjh.vana@tiscali.cz

ZIMNÍ STADION
384 361 703

SPORTOVNÍ HALA
384 361 235

SPORTOVIŠTĚ – KONTAKTY

OTVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ 
LETNÍHO ČASU

Skatepark je otevřen denně avšak pouze 
pokud jsou překážky suché.

pondělí - neděle 8.00 – 21.00 hod.
Ve všední dny skatepark otvírá zaměstna-
nec SPORTRELAX JH s.r.o., tel 602 427 

991 a zavírá hlídka Městské policie, 
tel. 384 351 152.

V sobotu, v neděli a ve svátek si zájemci 
vyzvedou klíč na služebně Městské policie 

na nám. Míru 88/I
Tamtéž ho po skončení užívání zase vrátí.

SKATEPARK V J. HRADCI

Provoz Aquaparku v J.Hradci bude zahájen 10.6.2011. Děti a studenti mají v tento den vstup zdar-
ma, připraven doprovodný program. 

Ani vyznavači jezdeckého sportu nepřijdou na Jindřichohradecku zkrátka. Příležitostí 
podívat se na svět z koňského hřbetu mají více než dost a to při projížďkách malebnou kra-
jinou, plnou překrásných scenérií.

Jindřichohradecko z koňského hřbetu

Jezdecký klub Dvoreček (S. Šamal)
Dvoreček 5
377 01 Jindřichův Hradec 
Tel.: 721 444 754 

Statek pod Javořicí
Světlá pod Javořicí
378 53 Strmilov
Tel.: 721 328 331

Rodvínov (p.Miškovský)
377 01 Jindřichův Hradec 
Tel.: 721 432 115

ko
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kým obsahem živin. Nepřehlédnutelný ostrůvek 
uprostřed Vajgaru dal pro svoji choť Karolínu 
vybudovat v roce 1860 hrabě Jaromír Černín. 
49 ha velký rybník, rozdělený na Malý a Velký 

Vajgar, je neodmyslitelnou součástí panorama-
tu Jindřichova Hradce, jež zobrazují prakticky 
všechny propagační materiály.

Pověst o Bílé paní  
K hradu a zámku v J.Hradci neodmyslitelně pat-
ří pověst o zjevování Bílé paní. Známější je verze 
o Perchtě z Rožmberka, kterou manželem vyslo-
vená kletba odsoudila ke zjevování v podobě pří-
zraku na panstvích jejích předků. Veřejnosti tak-
řka neznámá legenda ale vypráví o jiné Bílé paní 
Markétě z Hardeka. Jeptiška krumlovská při-
jížděla do Hradce v řásnatém rouše bílých mni-
šek a byla to podle pověsti právě ona, kdo nařídil 
rozdávání sladké kaše chudým lidem. I nadále tak 
zůstává zahaleno tajemstvím, který že z přízraků 
se to opravdu zjevuje při prázdninových nočních 
prohlídkách jindřichohradeckého zámku.

Křižíkova elektrárna
Jindřichův Hradec se stal prvním městem po 
Praze, kde veřejné osvětlení rozzářila elektrická 
energie. Stalo se tak, když Karel Jičínský, ředi-
tel Černínského velkostatku, se v Paříži dohodl 
se známým českým vynálezcem a podnikatelem 
v oboru elektrotechniky Františkem Křižíkem na 
tom, že v panském mlýně vybudují elektrárnu. 
V lednu 1887 se započalo s montáží „dynamické-
ho stroje a drátů vodících“. Nejprve se zde vyrá-
běl proud pro zámek a panský pivovar. Poprvé se 
Křižíkovy obloukové lampy na náměstí a v Pan-
ské ulici rozsvítily v březnu 1887. 

Marcela Kozlová, Jana Říhová

Věděli jste, že Jindřichův Hradec patří k nejmen-
ším univerzitním městům v České republice? 
Nevěděli? Pak vězte, že město nad Vajgarem 
skýtá překvapení a unikátů daleko více. 

Jindřichohradecké úzkokolejky 
Více než století neodmyslitelně patří ke kolori-
tu Jindřichohradecka dvě lokálky s rozchodem 
kolejí pouhých 760 mm, zato s délkou úctyhod-
ných 79km. Obě tratě, Jindřichův Hradec – Nová 
Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň, dodnes 
slouží svému původnímu účelu. Jsou však také 

významnou technickou památkou a jednou 
z nejnavštěvovanějších turistických zajímavos-
tí regionu. Jízda stoletým historickým parním 
vlakem do půvabných zákoutí České Kanady 
je nejen jedinečným výletem do minulosti, ale 
i zážitkem, který si prostě nelze nechat ujít.

Krýzovy jesličky 
Jindřichohradecký měšťan a punčochářský mis-
tr Tomáš Krýza vyráběl svůj unikátní betlém 
více jak 60 let. Jesličky obsahují celkem 1398 

fi gurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. 
Roku 1936 získalo jindřichohradecké muzeum 
dva další cenné betlémy Emanuela a Bohdana 
Steinocherových, které byly nainstalovány po 
obou stranách Krýzových jesliček. Celé unikát-
ní dílo je největším lidovým mechanickým bet-
lémem na světě a právem bylo zapsáno do Gui-
nessovy knihy rekordů. Zcela oprávněně jsou 
Krýzovy jesličky považovány za nejproslulejší 
exponát ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. 

15. poledník 
Jestli by Jindřichohradečáci měli zaručeně znát 
odpověď na nějakou otázku, byla by to ta týka-
jící se přesného času. Jindřichovým Hradcem 

LISTÁRNA
Milé čtenářky, milí čtenáři,

dostalo se vám do rukou první obnovené vydání Jindřichohradeckého zpravodaje. Obsah této strany bude v příštích číslech patřit mimo jiné i vám. 
S radostí uvítáme jakékoliv vaše připomínky, názory, příspěvky a komentáře. Chceme věřit, že i s vaší pomocí budeme každý měsíc přinášet obyvatelům 
a návštěvníkům Jindřichova Hradce zajímavé a užitečné informace. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali členům předchozí redakční rady Jindři-
chohradeckého zpravodaje pod vedením Marty Jirků. Jejich skvěle odvedená práce je pro nás závazkem do budoucna. Zároveň putuje poděkování také 
členům současné redakční rady za jejich elán, čas, věcné připomínky a nápady, které nové tváři Jindřichohradeckého zpravodaje věnovali, věnují a jistě 
věnovat budou. Ze střípků každodenních událostí a zpráv chceme měsíc co měsíc poskládat pestrobarevnou, ucelenou mozaiku dění v Jindřichově Hrad-
ci. Rádi bychom dostáli našemu předsevzetí, připomínat Jindřichohradečákům, ale i turistům, jak výjimečného a překrásného města jsou součástí. Důka-
zem toho budiž následující řádky, věnované jindřichohradeckým „nej“. 

Mnoho dobrých zpráv a událostí (nejen v Jindřichohradeckém zpravodaji) vám z celého srdce přeje    
                             Marcela Kozlová, šéfredaktorka

Jindřichohradecká „nej“ aneb co možná nevíte…..

totiž prochází 15. poledník východní délky. 
Turisté jeho značení najdou na nároží kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v centru města. Díky 
tomuto unikátu mají Jindřichohradečáci napro-
sto přesný středoevropský čas. 

Rybník Vajgar 
Historie jedné z dominant Jindřichova Hrad-
ce se sice píše již tisíc let, první dochovaná 
písemná zpráva o něm pochází ale až z roku 
1399. Vajgar tvořil přirozenou součást tehdejší-
ho městského opevnění. Dnes je rybník typic-
kým představitelem mělké vodní nádrže s vyso-
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Město Jindřichův Hradec vás zve na

DEN MĚSTA
11. června 2011

KULTURNÍ DŮM STŘELNICE
Jindřichův Hradec

PŘEDPLATNÉ PODZIM 2011
(září – prosinec 2011)

SKUPINA A
 „Chudák Harpagon“ 

Divadelní společnost Josefa Dvořáka
V režii Josefa Dvořáka a Radky Stupkové hrají: J.Dvořák, R Stupková, D.Schlérová, 

A.Zejfartová, M.Hrubešová, R.Trtík a M.Duchek.

Dan Gordon: „Cena za něžnost“
 Divadlo Palace Praha 

V režii Viktorie Čermákové hrají: J. Janěková, J. Čvančarová, A. Pyško, M. Holubová, 
J. Kačer  a D. Choděrová.

Antonín Procházka: „Fatální bratři“ 

Agentura Harlekýn s.r.o.
V režii Antonína Procházky hrají: J. Carda, V. Limr,

A. Procházka, S. Postlerová, J. Malá, O. Vlach, L. Zahradnická, J. Pidrmanová, E. 
Janoušková,M. Zemánková a V. Dubnička.

William Link a Richard Levinson: „Colombo“
Divadelní společnost ON STAGE!Praha

V režii Romana Štolpy a Martina Novotného
hrají: J.Laufer, P.Štěpánek/J.Čenský,K.Macháčková/D.Morávková, Z.Dřízhalová/

P.Doležalová, M.Maděrič/T.Turek a další

SKUPINA B
Jeff  Baron: „Návštěvy u pana Greena“ 

Divadelní a fi lmová agentura Praha
V režii Vladimíra Michálka hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek.

Christian Giudicelli: „Premiéra mládí“ 
Divadlo v Řeznické Praha

V režii Dušana Pařízka hrají: Nina Divíšková a Daniela Bakerová.

Výhody předplatného
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hledišti divadelního sálu Kulturního domu 

Střelnice v Jindřichově Hradci na danou sezónu. Předplatným Vám poskytujeme slevu až 
30% dle druhu představení a druhu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek je přenosný 

(můžete ho darovat nebo zapůjčit). Datum každého představení s označením předplatitel-
ské skupiny oznamujeme měsíčně plakátem „Přehled kulturních pořadů“ a na Vaši adresu 

(nebude-li na přihlášce uvedena přesně, neručíme za jeho dodání) ho budeme zasílat včet-
ně programu kina Střelnice. Případnou změnu adresy ohlaste v kanceláři Kulturního domu 
Střelnice. Na stejnou adresu se obraťte i v případě, že by Vám materiály nebyly doručeny.

Prodej předplatenek začíná dne 28. 6. 2011 v pokladně KD Střelnice a potrvá do 21. 8. 2011 
(neplatí pro majitele předplatného „j a r o 2011“)

Změna programu vyhrazena

NÁMĚSTÍ MÍRU: 
10.00 hod. – RETRO BAND Josefa Boháče 
14.00 hod. – S/W/INGING SAXOPHONES 

14.30 hod. – UKRUTANKA 
15.15 hod. – akordeonový soubor ZUŠ 

16.00 hod. – OLD STEAMBOAT 
10.00 – 12.00 hod. – výstava historických 

vozidel KHV v AČR

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK: 
14.00 hod. – slavnostní zahájení 

DIVADLO STUDNA 
14.00 – 18.00 hod. zábavné hry pro děti 
i dospělé DIVADLO STUDNA (II. nádvoří) 

14.30 hod. – taneční vystoupení DDM 
(III. nádvoří) 

15.00 hod. – divadelní představení „Princ 
Jaromil“ DIVADLO STUDNA (II. nádvoří) 

16.00 hod. – koncert „BLUE EFFECT“ 
(III. nádvoří) 

17.30 hod. – taneční vystoupení DDM 
(III. nádvoří) 

18.00 hod. – koncert „ZANOTY“
(III. nádvoří) 

19.00 hod. – vystoupení tanečního oboru 
ZUŠ (III. nádvoří) 

20.30 hod. – koncert
 „JINDŘICHOHRADECKÝ SYMFONICKÝ 

ORCHESTR“ 
(III. nádvoří) 

22.00 hod. – ohňová show skupina 
PA-LI-TCHI 

(III. nádvoří)

Během programu je volný vstup na 
Městskou věž a Černou věž 

Občerstvení zajištěno



Městské akce:

2. 7. 2011
PROMENÁDNÍ KONCERT ŘEČICKÉ KAPELY
před KD Střelnice

8. 7., 9. 7. 2011 
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
– JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA
Státní hrad a zámek J.Hradec

14. 7. – 16. 7. 2011
FOLKOVÝ FESTIVAL FOLKOVÁ RŮŽE 2011
Státní hrad a zámek J.Hradec, 

Kaple sv. M. Magdaleny

22. 7. 2011
OLD STEAMBOAT
PETR POKOVBA & TEREZA CHOVÍTOVÁ
letní koncert – náměstí Míru

Ostatní akce:
           
4. 7. 2011 
MAGICKÁ VIOLA PETRA PŘIBYLA VII 
NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH
kostel sv. Jana Křtitele

5. 7. 2011 
SVÁTEČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
kostel sv. Jana Křtitele

14. 7 - 31. 8. 2011
VÝTVARNÁ VÝSTAVA DUCHOVNÍ PROSTORY, 
PAVEL PIEKAR
minoritský klášter

23. 7. 2011 
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL 
minoritský klášter

29. 7. 2011 
JAZZOVÁNÍ V JEZUITSKÉ KOLEJI 
nádvoří Národního muzea fotografi e

POZVÁNKY NA ČERVENEC
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