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Město Jindřichův Hradec, Antonín Kaška – umělecká 
agentura a Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec zvou 
všechny zájemce na další představení v rámci Jindři-
chohradecké činohry – tentokrát na komedii Williama 
Shakespeara ZkrOceNÍ ZLÉ žeNY, a to 8. a 9. čer-
vence 2011 od 21:30 hodin.
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, kte-
ré se každý obává. Protože je Kateřina starší, baptista se 
rozhodne nejdříve provdat ji a pak teprve biancu. Jinak 
by mu Kateřina zůstala „na ocet“. bianca má více nápad-
níků, 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 

červenec 2011

Folková růže
Jindřichův Hradec bude patřit folkové muzice. 
18. ročník Folkové růže startuje 14. července.
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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 příběhu o hledání a objevo-
vání 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 dalších rolích pak Antonín 
Kaška, Miloslav Krejza, Vlastimil Hanuš, Pavel Pru-
dil, Josef Smrčka, Ladislava Ratajová a další. Pře-
klad: Jiří Josek, režie: Josef Nechutný.

 Ivana bačáková

Trofeo Niké Bohemia
Trofeo Niké Bohemia nabídne spanilou jízdu 
kolony 20 historických vozidel. Jednou ze zastá-
vek bude i Jindřichův Hradec.
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Rekord s Bílou paní!
Buďme všichni rekordmani na nádvoří s Bílou 
paní! Jindřichohradečáci se pokusí překonat 
rekord v počtu Bílých paní na jednom místě.
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V Jindřichově Hradci bude 
zkrocena zlá žena
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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 poho-
tovostí): 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
Poruchy – plyn: 1239
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. 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

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

Státní hrad a zámek 
Jindřichův 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 

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Společenská kronika

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pohlednice od Vajgaru
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Úvodník
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že nová forma Jindřicho-
hradeckého zpravodaje nalezla u většiny 
čtenářů pozitivní ohlas. Grafi cké zpraco-
vání je zdařilé a obsahová náplň pokrý-
vá požadavky čtenářů na poskytování 
informací. Rovněž vstřícné gesto radnice 
o distribuci Jindřichohradeckého zpra-
vodaje zdarma se ukázalo být správným 
rozhodnutím. Pro velký zájem proto v let-
ních měsících navýšíme počet vydáva-
ných výtisků. Nemíníme usnout na vavří-
nech a tak redakční rada bude pravidelně 
reagovat na připomínky čtenářů.
Zahájení turistické sezony přináší náv-
štěvníkům města a spoluobčanům velké 
množství kulturních a společenských akcí. 
Široká nabídka by měla uspokojit i ty nejná-
ročnější a věřím, že propojení oblasti kultu-
ry a cestovního ruchu je tím správným kro-
kem k přilákání a udržení turistů v našem 
městě na více dnů. Občanům našeho měs-
ta máme zájem nabídnout hodnotné kul-
turní pořady a zábavné společenské akce 

pro hezké využití volné-
ho času.
Přeji všem čte-
nářům příjemné 
prázdniny, hezkou 

dovolenou a mno-
ho krásných zážitků.

Stanislav Mrvka
starosta města

události z radnice
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pro hezké využití volné-
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nářům příjemné 
prázdniny, hezkou 

dovolenou a mno-
ho krásných zážitků.

Dětský den
Celkem 1236 dětí se zúčastnilo organizované 
akce v podobě branného dne, který byl uspo-
řádán pro žáky 1. stupně všech základních škol 
v Jindřichově Hradci ve čtvrtek 2. června. Dět-

ský den se konal v Žižkových kasárnách, kde si 
děti mohly například prohlédnout venkovní 
prostory, zbraně, vojenskou techniku, lezec-
kou stěnu a zhlédnout prezentaci činnosti 
vojenského útvaru. Na posádkovém cvičišti 
byla mimo jiné k vidění ukázka poslušnos-
ti policejních psů, děti si mohly zastřílet na 
cíl nebo si vyzkoušet, jak se sedí na policejní 
motorce, či ve voze Městské policie. Rovněž 
zhlédly ukázky práce kriminalistických tech-
niků. Svá stanoviště měli i členové oblastního 
spolku Českého červeného kříže Jindřichův 
Hradec, kde si děti mohly vyzkoušet poskyt-
nutí první pomoci. Hodně radosti přinesl 
dětem i skákací hrad. Kousek odsud na fotba-
lovém hřišti, které je součástí cvičiště, si při-
pravili ukázky hasiči. Rovněž zajímavé byly 
ukázky boje zblízka – MUSADo, předvede-
né vojáky.  Podle reakcí dětí se akce vydařila. 
Město Jindřichův Hradec děkuje všem zúčast-
něným složkám za organizaci celého dne a za 
spolupráci, rovněž děkuje vedení základních 
škol a pedagogům, doprovázejícím děti, za 
vstřícný přístup k pořádání akce. 

Oslavili jsme Den města
V sobotu 11. června oslavilo Město Jindřichův 
Hradec svůj Den. Po celý den byl připraven 
bohatý kulturní program pro děti i dospělé na 

náměstí Míru a v prostorách Státního hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci. Den byl zahájen 
starostou města Stanislavem Mrvkou a v prů-
běhu odpoledne byl k vidění koncert kapely 
blue eff ect, Jindřichohradeckého symfonic-

kého orchestru, představení divadla Studna 
a vystoupení jindřichohradeckých tanečních 
a hudebních souborů. Na závěr předvedla sku-
pina Pa-li-tchi svou ohňovou show. Po celou 
dobu akce byl zajištěn volný vstup na Měst-
skou a Černou věž. 
Město Jindřichův Hradec děkuje za spoluprá-
ci Státnímu hradu a zámku Jindřichův Hradec, 
Muzeu Jindřichohradecka, za fi nanční podpo-
ru Jihočeskému kraji a za mediální podporu 
Hitrádiu FAKToR.

Partnerské město  
oslavilo �0 let   
Společenství Zwettl
V neděli 12. června se představila řada speci-
álních hostů na slavnostním ceremoniálu při 
příležitosti 40. výročí založení Společenství 
Zwettl. Slavnostní den začal mší svatou, která 
pokračovala vystoupením dětí. Ty si na oslavu 

připravily 13 pohlednic původně nezávislých 
obcí, které se v roce 1971 spojily do Společen-
ství Zwettl. Kvůli špatnému počasí se dopoled-
ní část akce konala v tamním multifunkčním 
zařízení. Starosta Herbert Prinz představil fes-
tivalovou brožuru, do jejíž přípravy se zapoji-
lo 200 lidí. brožura, která vyšla v nákladu 7500 
tištěných kusů, obsahuje zajímavá fakta, čís-
la a příspěvky, je hlavně dárkem pro občany. 
Mezi významnými hosty byli přivítáni býva-
lý starosta Anton Denk, Ewald biegelbauer 
a Franz Pruckner, dále zemská radní barba-
ra Schwarz, náměstek hejtmana Josef Schnabl 
a starosta partnerského města Jindřichův Hra-
dec Stanislav Mrvka. 

Návštěva předsedy 
Senátu v J. Hradci
V úterý 14. června poctil Jindřichův Hradec 
svou ofi ciální návštěvou předseda Senátu PČR 
Milan Štěch. Starosta města Stanislav Mrvka 
přijal celou delegaci v Národním muzeu foto-
grafi e, kde se poté uskutečnilo společné jednání 
s místostarosty bohumilem Komínkem a Pav-
lem Vejvarem, ředitelem Národního muzea 
fotografi e Miloslavem Paulíkem a předsedou 
zdejších odborů bohumilem Krejčím. Pana 
předsedu doprovázeli Jaroslav Müllner, ředi-
tel sekretariátu předsedy Senátu PČR, Pavlína 

Heřmánková, tisková tajemnice předsedy Sená-
tu a pro záležitosti Senátu PČR a Valerie Cipro-
vá, vedoucí Samostatného oddělení protoko-
lu Kanceláře Senátu. Hlavními tématy jednání 
byly rozvoj infrastruktury města, tvorba nových 
pracovních míst a dopady chystaných sociál-
ních opatření vlády na město a občany. 
V rámci návštěvy předsedy Senátu se uskuteč-
nila beseda se studenty místních středních škol 
v kinosále fakulty managementu a byly navští-
veny fi rmy Fruko-Schulz, SoME Jindřichův 
Hradec, Kasalova pila a Waldviertler Spar-
kasse. během odpoledne se k delegaci připojil 
i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. 

Karolína Průšová
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městský úřad informuje

k prodeji:

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 ��  Jindřichův Hradec nabízí:

byt č. 2, o velikosti 2 + 1, 67 m2 (1. podlaží), v domě č. p. 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, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žada-
tel podmínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160,– Kč za zna-
lecký 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 zájem-
ce, který o koupi v termínu požádal, kupní 
smlouvu neuzavře, kauce připadne ve pro-
spěch města. Nevybranému žadateli bude 
kauce vrácena.

•

byt č. 3, o velikosti 2 + 1, 60 m2 (2. podlaží), v domě č. p. 395/III, Sídliště, Jindřichův Hradec, včet-
ně spoluvlastnického podílu 71/1000 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 219, obec 
i k. ú. J. Hradec.

Podmínky:
minimální nabídková cena 650.000,– Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žada-
tel podmínky takové smlouvy plní
kupující uhradí veškeré náklady se smlou-
vou spojené  

•
•

•

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 zájem-
ce, který o koupi v termínu požádal, kupní 
smlouvu neuzavře, kauce připadne ve pro-
spěch města. Nevybranému žadateli  bude 
kauce vrácena.

•

objekt bývalé mateřské školy v ulici Ruských legií č. p. 362/III, na pozemku p. č. 690 včetně pozem-
ku p. č. 690 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 294 m2 a pozemku p. č. 691 zahrada, o výměře 
823 m2, včetně samostatně stojícího zděného přízemního objektu, domovní studny a zahradního 
otevřeného altánu, vše obec i k. ú. Jindřichův Hradec.

Podmínky prodeje:
obálkovou metodou za minimální nabíd-
kovou cenu 6.000.000,– Kč. 
složení kauce při podání nabídky ve výši 
300.000,– Kč
uvedení zamýšleného využití nemovitostí
město si vyhrazuje předkupní právo po 
dobu pěti let ode dne účinnosti kupní 
smlouvy, a to za stejnou kupní cenu
žadatel uhradí veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitostí
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.

Pozemky územním plánem určené k bytové 
výstavbě v k. ú. otín u Jindřichova Hradce.

Podmínky prodeje:
obálkovou metodou za minimální nabíd-
kovou cenu 700,– Kč/m2

složení kauce při podání nabídky ve výši 
5.000,– Kč
žadatel uhradí náklady na geometric-
ké 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 pod-
mínky takové smlouvy plní

•

•

•

•

•

objekt č. p. 9 (nebytové prostory, bytová jednot-
ka) na pozemku p. č. 33/1 včetně pozemku p. č. 
33/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 
m2 a pozemek p. č. 244/2 ostatní plocha, mani-
pulační plocha, o výměře 253 m2, který vznikl 
na základě geometrického plánu, vše obec Jin-
dřichův Hradec, k. ú. Dolní Skrýchov.

Podmínky prodeje:
obálkovou metodou, za minimální nabíd-
kovou cenu 1.600.000,– Kč
bytová jednotka je užívána nájemníkem
složení kauce při podání nabídky ve výši 
5.000,– Kč
žadatel uhradí veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitostí
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 prode-
je mohou zájemci získat na odboru správy majet-
ku města na tel. č. 384 351 161 a na www.jh.cz     

Věra Sedláčková, vedoucí
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městská policie

Veřejné záchody na městském hřbitově byly 
v posledních letech nejen středem zájmu, řady 
připomínek, ale i stížností ze strany návštěvní-
ků hřbitova. Důvodem bylo uzamykání záchod-
ků a nutnost v případě potřeby vyzvednout klí-
če v kanceláři správy hřbitova. Samozřejmě, 
pouze v pracovní době. Výjimku tvořily svát-
ky – Dušičky, vánoční období, Velikonoce. Pře-
devším starší spoluobčané se cítili omezováni 
a snad v tomto kroku spatřovali i zlý úmysl ze 
strany těch, kteří záchodky provozují. opak je 
však pravdou. Ani prsty na obou rukou by pra-
covníkům správy hřbitova nestačily na to, aby 
spočítali, kolikrát muselo být voláno speciál-
ní vozidlo vodovodů a kanalizací, když selhaly 
dostupné prostředky k odstranění vhozených 
předmětů do toaletní mísy. Nestačily ani dob-
ře míněné „rady“ v jindřichohradeckém peri-
odiku, fotografie ve skříňkách… dobrý úmysl 
a snaha pracovníků správy hřbitova o udržení 
kulturního vzhledu a především použitelnosti 
toalet zůstávaly stále na bodu mrazu. 
Žijeme ale v 21. století a jak patrno ze zkuše-
ností let minulých, zákazy nic neřeší. Z těchto 
důvodů přistoupila společnost MIHoS, spol. 

s r. o., která hřbitov provozuje, počátkem měsí-
ce června k rekonstrukci veřejných toalet. Pří-
stup jak pro použití dámského, tak pánského 
záchodku bude umožněn přes vstupní dveře, 

které budou opatřeny mincovníkem. Za popla-
tek 10 Kč může návštěvník kdykoliv v rámci 
provozní doby hřbitova použít v případě potře-
by toaletu. 
Možná právě tento krok ke zpřístupnění záchodů 
bude novým důvodem ke stížnostem ve smyslu, 
že když občan platí nájemné z hrobového místa, 

proč musí platit navíc za použití záchodků. Jak 
se říká: „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“. 
Pro dokreslení: nájemné z hrobového místa se 
skládá z položky nájemné z hrobu /pozemku/ 
= podle m2 a jednorázového poplatku 96 Kč za 
poskytované služby á 1 rok. Vydělíme-li popla-
tek za služby za rok počtem měsíců v roce, vy-
jde nám částka 8 Kč za měsíc. Za tuto částku se 
měsíčně pro jedno hrobové místo provádí údrž-
ba a obnova zeleně, komunikací v areálu, odebí-
rá voda z řadu, realizuje zimní údržba, atd. 

Málo nebo moc?
Je jisté, že poplatek za použití WC (ruku na srd-
ce, vybírá se prakticky všude) nevyřeší problém 
„nevychovaných jedinců“, ale zcela určitě zame-
zí řadě z nás umývat pravidelně na záchodcích 
špinavé květináče, vázy, apod. V horším případě 
„odebírat ve velkém“ toaletní papír a ubrousky 
pro vlastní potřebu. 
Pracovníci správy hřbitova doufají, že podob-
ných „uživatelů“ nebude více než těch, kteří 
ocení čistotu, vybavenost a hlavně dostupnost 
tohoto zařízení. 

Hana Palusková

Foto : Kamila Simandlová

MIHOS, spol. s r. o. „O místech, kam i císař pán chodil pěšky …“

V měsíci květnu a částečně i na začátku měsí-
ce června strážníci jindřichohradecké Městské 
policie provedli několik osvětových akcí. Jedna-

lo se například o úspěšnou přednášku vrchní-
ho strážníka v mateřské škole v Röschově ulici 
zaměřenou na chování dětí jako účastníků sil-
ničního provozu. Akce byla pojata formou bese-
dy, kdy děti odpovídaly na dotazy týkající se 
vybavení jízdního kola, jízdy na něm apod. Na 
závěr si mohly prohlédnout výstroj strážníka 

Městské policie i vybavení služebního vozidla. 
Z dalších akcí jmenujme například účast na 
organizaci krajského kola dopravní soutěže 

mladých cyklistů konané pod záštitou organi-
zace bESIP a velký úspěch sklidila také účast 
na dětském dnu na vojenském cvičišti, kde si 
děti za asistence strážníků vyzkoušely střelbu 
ze vzduchovek. V neposlední řadě nelze opo-
menout ani účast jindřichohradeckých stráž-
níků na osvětové akci pro žáky speciálních 

škol a klienty denního stacionáře bobelovka.  
Z denní práce strážníků lze vyzdvihnout 
zadržení celkem 6 osob, které byly na seznamu 

pátrání Policie České republiky a na závěr, jako 
bonbónek, odchyt jednoho exempláře zmije 
obecné na Masarykově náměstí a jeho následné 
vypuštění do volné přírody.

Městská policie varuje!
Řidiči pozor! Auto není trezor! Vzhledem 
k tomu, že v poslední době došlo k několika 
krádežím věcí z vozidel, upozorňujeme řidi-
če, kteří parkují  ve Vídeňské ulici na parkoviš-
ti u hřbitova, aby si nenechávali ve vozidlech 
cenné věci, peněženky, mobilní telefony apod. 
V brzké době bude parkoviště osazeno znač-
kami upozorňujícími právě na tuto skutečnost, 
neboť smuteční hosté a návštěvníci hřbitova 
občas ve vozidle cennosti nechávají a jejich 
vozidla se zbytečně stávají terčem příležitost-
ných zlodějů.

Luboš Müller, vrchní strážník
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Přivítali jsme nové občánky Jindřichova Hradce

Výpis z událostí
9. 5. 2011 pět minut před 23. hodinou vyšel 
rozezlený 20letý muž z restaurace a ve Škol-
ní ulici spatřil betonový koš. Ihned ho napadlo, 
že to bude ten nejvhodnější předmět na vybi-
tí jeho zlosti. A protože nepatřil k nejsilnějším, 
tak betonový obal nechal na místě a lstivě vyndal 
pouze lehkou plechovou vložku, ze které vysy-
pal odpadky a po té jí zhnuseně zahodil. Na tom-
to místě je vhodné poděkovat všímavým obča-
nům, které takovéto činy nenechávají chladnými 
a věc pohotově oznámí na Městskou policii. Díky 
tomu byl mladý muž strážníky zastižen nedaleko 
místa činu a po důkladném úklidu odcházel na 
kolej s pokutovým bločkem a složenkou.

10. 5. 2011 v 19.45 hodin oznámil na služeb-
ně Městské policie jeden z místních fotografů, 
že zatímco na náměstí Míru využíval příznivé-
ho podvečerního světla k fotografování, někdo 
mu odcizil fotobrašnu i s fi ltry a náhradní-
mi bateriemi, kterou měl položenou na lavič-
ce cca 3 m za sebou. Strážníci pomocí záznamu 
z kamerového systému zjistili, že kolem lavič-
ky procházela skupinka 4 osob a jedna slečna 
neodolala a fotobrašnu šoupla pod bundu. Poz-
ději byla 20letá zlodějka dohledána, ale bohužel 
bez fotobrašny. Nyní musí škodu ve výši 2000,– 
Kč uhradit a nemine jí ani bloková pokuta.

12. 5. 2011 ve 4.50 hodin zaznamenal službuko-
nající strážník pomocí kamerového systému 
několik osob, z nichž dvě nesly nějakou kon-
strukci a desku. Poslal za nimi hlídku, která zjis-
tila, že skupinka studentů (snad v rámci recese 
nebo momentálního opileckého nápadu) roze-
brala na Nábřeží L. Stehny reklamu na točené 
pivo Platan a rozhodla se ji přemístit na kolej. 
Za dozoru strážníků byla reklama vrácena zpět 
na místo a dva hlavní aktéři odešli s pokutou. 

13. 5. 2011 v 15.05 hodin bylo na strážnici při-
jato oznámení o nálezu několika minometných 
střel v prostoru Kuniferu nedaleko místní čás-
ti otín. Strážníci místo uzavřeli proti vstupu 
nepovolaných osob a na místo přivolali hlíd-
ku Policie ČR, která přijela spolu s pyrotechni-
kem. Později bylo zjištěno, že se jednalo o rus-
ké minometné střely ráže 50, které pocházely 
z období 2. světové války.

21. 5. 2011 v 04.45 hodin na základě  oznámení 
občanů vyjížděla hlídka MP do Václavské uli-
ce, kde neznámý mladík poškodil několik zde 
zaparkovaných vozidel a jeden přívěsný vozík, 
který pustil z kopce dolů a ten se zastavil o oka-
pový svod jednoho z domů. Když na něj maji-
telé poškozených vozidel začali křičet, mladík 

se dal na útěk. Strážníci ho za pomoci občanů 
dostihli až v ulici Pod Hradem, kde se snažil 
ukrýt ve vodě náhonu vedoucí ze zámeckého 
pivovaru do Nežárky. Z vody odmítal vylézt i po 
použití výzvy „jménem zákona“, takže strážní-
kům nezbylo nic jiného, než se namočit a pro 
výtržníka si dojít.

25. 5. 2011 deset minut před 19. hodinou se stráž-
níci od důvěryhodného svědka dozvěděli o muži, 
který v parčíku u nádraží ukazoval své mužství 
cestujícím, kteří právě vystoupili z vlaku. Na zákla-
dě přesného popisu ho zadrželi a při prověřování 
jeho osoby se zjistilo, že je v celostátním pátrání, 
neboť se vyhýbá nástupu trestu. Takže následoval 
rychlý transport na Policii ČR, kde se výtečníkovi 
dostalo prvotřídní péče dle jeho zásluh.

29. 5. 2011 něco málo po půlnoci zaznamenali 
strážníci na kameře v průjezdu spor starý snad 
jako lidstvo samo. Dva mladí muži se zde popa-
sovali kvůli dívce. No, a zatímco si jeden utíral 
krev z nosu, tak se oba snažili hlídce vysvětlit, 
že v podstatě šlo o „takovou hloupost“. Stráž-
níci hloupost kvalifi kovali jako přestupek proti 
občanskému soužití.

Rudolf Gabriel, strážník

Zlatá svatba
Dne 11. června oslavili v kapli sv. Maří Magdaleny svou zlatou svatbu Marie a Vlastimil Soko-
líkovi. Manželům bychom chtěli popřát hodně lásky a další krásná společná léta. 

Karolína Průšová     

Vítání občánků patří ve městě již k tradičním slavnostním událostem. 
Vítání dětí místostarostou Pavlem Vejvarem se uskutečnilo v pátek 3. červ-
na. Narozené děti s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci byly pozvány 
spolu se svými rodiči k tomuto slavnostnímu obřadu.

Přivítány byly tyto děti: Jarkovská Karolína, balová Aneta, Doškářová 
Eliška, Hauser Šimon, Hesová Gabriela, Jurásek Karel, Králíková Kristý-
na a Kučera Tomáš, Lískovcová Veronika, Mottlová Eliška, Petroušková 
Sofi e, Sedláková Karolína, Šotová Ivana a Štoncner Adam.        

Fotografi e poskytl Jindřichohradecký deník.
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Projevujeme úctu zemřelým
od 17. 5. do 10. 6 2011 nás opustili:  

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny 
se souhlasem pozůstalých.

Další vítání dětí, tentokrát místostarostou bohumilem Komínkem, se 
uskutečnilo v pátek 17. června. Přivítány byly tyto děti: Adamcová Jana, 
bednář Václav, Fořt Daniel, Kamešová Kristýna Ella, Kejstová Tereza, 

Koubek Adrian, Pokorná Anežka, Riley Andrew Dean, Řimnáč Petr, Řim-
náčová Agáta, Stropková Michaela, Stropková Adéla.

Karolína Průšová  

V obřadní síni staré radnice převzalo 16. června celkem 17 bezpříspěv-
kových dárců krve zlaté kříže 1., 2. a 3. třídy. Zlatý kříž 3. třídy uděluje 
oblastní spolek Českého červeného kříže za 80 odběrů – udělen byl 14 

dárcům, zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů obdrželi 2 dárci a zlatý kříž 1. 
třídy za 160 odběrů byl udělen paní Květoslavě Hronové.

Karolína Průšová 

Jméno, Příjmení, bydliště Datum
narození

Datum 
úmrtí

Žofie HALAbUDoVÁ, Senotín 18. 2. 1923 17. 5. 2011
Vlasta HNÁToVÁ, J. Hradec 5. 11. 1930 17. 5. 2011
Růžena PŘIbYLoVÁ, Strmilov 15. 7. 1912 19. 5. 2011
Jitka oPUDoVÁ, České Velenice 6. 3. 1955 20. 5. 2011
Miluše bÍLÁ, J. Hradec 1. 7. 1925 23. 5. 2011
Josef RANDL, Mostečný 17. 3. 1958 19. 5. 2011
Jiřina DEUTSCHoVÁ, J. Hradec 23. 1. 1929 29. 5. 2011
Karel KRYŠPÍN, Suchdol nad Lužnicí 17. 4. 1953 28. 5. 2011
Jaroslav LUKŠ, J. Hradec 7. 1. 1953 30. 5. 2011

Zdeněk bULANT, J. Hradec 22. 7. 1945 30. 5. 2011
Marta VRboVÁ, Hostějeves 9. 7. 1922 1. 6. 2011
Jan PRAŽÁK, Kamenice nad Lipou 26. 8. 1947 1. 6. 2011
bohdana KÁLALoVÁ, Jindř. Hradec 28. 3. 1930 2. 6. 2011
Marie PÍCHoVÁ, Dolní Radouň 30. 1. 1931 3. 6. 2011
Josef PERoUTKA, Klec 6. 2. 1930 3. 6. 2011
Josefa ULRICHoVÁ, Jarošov nad Nežárkou 24. 3. 1920 10. 6. 2011
Marie KoLÁŘoVÁ, Dolní Skrýchov 4. 4. 1933 10. 6. 2011

Dárci krve převzali zlaté kříže
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spolky, zájmovÉ a vzdělávacÍ orGanizace

Ohlédnutí za školním  
rokem �010/11
Tento školní rok byl pro naši školu velmi úspěš-
ný jak ve vzdělávací oblasti, tak v zájmové 
a mimoškolní oblasti. Naši žáci i učitelé svými 
výsledky reprezentovali na regionální, celostát-
ní i mezinárodní úrovni nejen sami sebe a svou 
školu, ale i velkou měrou město Jindřichův Hra-
dec. Domníváme se, že je dobré prostřednic-
tvím Jindřichohradeckého zpravodaje o nej-
významnějších úspěších jindřichohradeckého 
gymnázia informovat i veřejnost.

Nový školní rok v novém…
Projekt „Půdní vestavba GVN“ byl před kon-
cem roku 2010 uzavřen i po fi nanční strán-
ce a od září roku 2010 využívají žáci i učite-
lé moderních prostor pro výuku i mimoškolní 
činnost v plném rozsahu. Velmi rychle si zvyk-
li na kvalitní vybavení nových tříd, divadelního 
a hudebního sálku i učeben výtvarné výchovy 

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
Husova 333/II, 377 15  Jindřichův Hradec, telefon, fax: 38� 361 �53, e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz

a informatiky. Postupně je z vlastních prostřed-
ků doplňováno vybavení Vzdělávacího cent-
ra Nova Domus, které je také součástí nových 
prostor, a spolu s tím probíhá proces digitaliza-
ce a nového uspořádání knižního fondu všech 
tří školních knihoven a měněn systém půjčo-
vání (celkem více než 20 000 svazků). Kromě 
toho vznikají i pracoviště pro samostudium žá-
ků a učitelů školy.
U příležitosti ukončení projektu byla vydána 
obsáhlá publikace „Tradice a dnešek“, která se 
věnuje dějinám jindřichohradeckého gymná-
zia, významným absolventům školy, ale i sou-
časnosti a která i částečně shrnuje obě význam-
ná výročí školy (400 let od založení a 200 let od 
obnovení vyučování). K dostání je v sekretari-
átu školy a v Informačním středisku v Panské 
ulici.

Za školu – televizní soutěž
Tříčlenné družstvo žáku 6. A ve složení Marek 
Janota, Michaela Šrámková a Vlastimil Hanuš 

se přihlásilo do 5. série populár-
ní televizní dovednostní a zna-
lostní soutěže „Za školu!“ a po několik pátků 
úspěšně reprezentovalo sebe, školu i město 
před zraky televizních diváků v celé republi-
ce. Postupně zvítězili nad jihočeskými gym-
názii Písek a Vodňany a v semifinále porazili 
gymnázium z Ústí nad Labem. Po dramatic-
kém boji nakonec získali ve finálovém sou-
boji s chemickou průmyslovou školou z br-
na celkové vítězství a kromě hodnotných cen 
pro sebe získali každý prázdninový studij-
ní pobyt v zahraničí v hodnotě 100 000 Kč. 
Pro školu pak vyhráli dva televizory a domá-
cí kino, ale společně jsme uvážili, že alespoň 
jednu z těchto cen věnujeme postiženým 
dětem.

Další informace o dění v jindřichohradeckém 
Gymnáziu V. Nováka přineseme v některém 
z příštích vydání JH Zpravodaje.

Miloslav Vokáč, ředitel

Folková růže 2011
18. ročník festivalu proběhne v poněkud skromnější  
variantě, avšak v osvědčeném scénáři. 
Dopolední a odpolední recitály kapel se budou konat jako vloni na dru-
hém zámeckém nádvoří (atrium muzea se opravuje). Ve čtvrtek se začíná 
ve 14.00, v pátek a v sobotu v 10.00. 
Večerní koncerty začínají ve 20.00 na třetím zámeckém nádvoří a jednu 
hlavní „hvězdu“ doplní další tři až čtyři kvalitní účinkující.
Mimo zámek se uskuteční pouze recitály písničkářů v kapli sv. Maří Mag-
daleny, a to pouze v pátek a v sobotu od 15.00 a jeden tzv. „Nočníček“ po 
hlavním koncertě v pátek.
Pro letošní rok se výrazně omezí počet doprovodných akcí na hradech 
a zámcích v okolí Jindřichova Hradce. Zůstává pouze výstava kresleného 
humoru v zámecké zahradě po dobu trvání festivalu a prolog ve středu 
13. 7. od 19. 19 v atriu Langrova domu pod názvem Komorní večírek 
bez škatulek. Dramaturgii tohoto tradičního setkání nejen hradeckých 
muzikantů má na starosti Pavel Jarčevský.
Přes všechna zeštíhlení má festival pro letošní rok zajímavou novinku. 
Tou je nedělní přehlídka mladých rockových kapel na třetím zámeckém 
nádvoří. Tento počin iniciovali a organizují členové jindřichohradecké 
kapely 4ever a jejich přátelé. Tato poměrně známá formace účinkovala 
v rámci projektu EU na festivale v Portugalsku a tak ji napadlo uspořá-
dat podobnou přehlídku doma. Pro letošek dorazí pouze jedna zahranič-
ní kapela, ale mohla by vzniknout zajímavá tradice pro roky příští. Tato 
akce (i její název) pouze potvrzují, že Folková růže se neuzavírá žádným 
žánrům a zajímavým projektům.

Miloslav Vokáč

ROCk’n‘ROsE
Neděle 17. 7. 2011 18:00, třetí nádvoří jindřichohradeckého zámku

Vstupné: 80 Kč / 50 Kč – po předložení vstupenky z Folkové růže  
předprodej od 1. 7.

Corner of the Mind    •    JAM � U    •    Dabasu Durovys ( Lotyšsko)    •    �EVER    •    No surrenderÚčinkují:
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Na měsíc červen připadlo ukončení dvou 
mimořádných projektů souvisejících se čtením, 
psaním, čtenáři i autory textů.
Ve čtvrtek 2. června 2011 se v knihovně sešli 
všichni příznivci literatury včetně těch, kteří 
se autorsky nebo organizačně podíleli na lite-

rárním projektu Textík. V rámci literárního 
večera byli za přítomnosti zástupců Jihočeské 
obce spisovatelů, spisovatelky a výtvarnice paní 
Věry Provazníkové, redaktorky paní Stanisla-
vy Zábrodské vyhodnoceni a odměněni nejlep-
ší autoři tohoto projektu. Zajímavým výstupem 
celé soutěže je publikace JINDŘICHoHRA-
DECKÝ TEXTÍK. Kniha obsahuje celkem 33 
textů vybraných porotou a výtvarně je dopl-
něna milými obrázky občanského sdružení 
oKNA. K příjemné atmosféře večera přispě-
li svými hudebními vystoupeními žáci ZUŠ V. 
Nováka v J. Hradci, zvláštní poděkování patří 

Corner of the Mind    •    JAM � U    •    Dabasu Durovys ( Lotyšsko)    •    �EVER    •    No surrender

manželům Langerovým a sponzorům úspěšné-
ho projektu.  
Další velmi významnou akcí bylo ukončení pro-
jektu UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRo PRV-
ŇÁČKA. Tento projekt byl slavnostně ukončen 
Pasováním na čtenáře v důstojných prostorách 

Malého divadelního sálu Státního hradu a zámku 
v pátek dne 3. června za přítomnosti rodičů, přá-
tel, pedagogů, knihovnic a nechyběla ani média. 
Ze strany zřizovatele akci zaštítil místostaros-
ta Ing. bohumil Komínek. Malí čtenáři obdrželi 
knihu, pamětní odznak a oprávnění na vystavení 
čtenářského průkazu na 12 měsíců zdarma. Jin-
dřichohradecká knihovna se spolu se třemi prv-
ními třídami z 1., 2. a 4. základní školy v Jindři-
chově Hradci zapojila do této akce na podporu 
dětského čtenářství poprvé. Pro děti i všechny 
zúčastněné byl ceremoniál velkým zážitkem.

Jiřina Kadlecová, ředitelka

Z Městské knihovny Jindřichův Hradec
VÝSTAVY 
v Městské knihovně Jindřichův 
Hradec O PRÁZDNINÁCH:

JE ESPERANTO MRTVÝ JAZYK? 
(červen 2011–červenec 2011) 
Výstavu připravil ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Jindřichův Hradec espe-
rantský klub „La Ponto“ Písek. Poznáte 
zde, jak esperanto napomáhá k boření 
bariér mezi lidmi, k lepšímu poznávání 
cizích kultur, ke snazšímu studiu dalších 
jazyků i jak se podílí na mezinárodních 
dobročinných projektech. Výstava bude 
k vidění v suterénu knihovny.

Jan Dvořák: 
ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE II. 
(1. 7. 2011–31. 8. 2011) 

Městská knihovna Jindřichův Hradec zve 
na další výstavu prací Jana Dvořáka. Čer-
nobílé snímky opět zachycují malebnou 
jihočeskou krajinu a architekturu. Foto-
grafie najdete v I. patře Městské knihov-
ny Jindřichův Hradec.

 

Upozornění pro čtenáře – uzavření 
MěK o prázdninách
Znovu připomínáme mimořádné uzavření HLAVNÍ BUDOVY 
Městské knihovny Jindřichův Hradec v době od 11. 7. do 31. 7. 
2011. 

V této době bude přístupný pro veřejnost pouze suterén centrální 
budovy s přístupem k veřejnému internetu a aktuálními periodiky 
(úterý, čtvrtek, pátek 9:00–15:00).  
Pobočka Vajgar plánuje uzavření knihovny ve dnech 22. 8.–26. 8. 
2011.

Prázdninová výpůjční doba Městské 
knihovny Jindřichův Hradec

Dospělé 
Internet Dětské Hudební

úterý 9.00–18.00 9.00–18.00 9.00–18.00
čtvrtek 9.00–18.00 zavřeno zavřeno
pátek 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00

Dospělé Dětské
pondělí 9.30–11.00 12.00–17.00 zavřeno
středa zavřeno 9.30–11.00, 12.00–17.00
pátek 9.30–11.00, 12.00–17.00 zavřeno

Pobočka Vajgar

Centrální pracoviště
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kulturnÍ servis

V sobotu 6. srpna 2011 mají Jindřichohra-
dečáci a návštěvníci města jedinečnou pří-
ležitost podpořit snahu organizátorů o překo-
nání rekordu v počtu „bílých paní“ na jednom 
místě. Zábavný program začíná v 15.30 na III. 
nádvoří státního hradu a zámku v Jindři-
chově Hradci. Účastníky pokusu o překonání 
rekordu bude bavit kolínský komorní symfoňák 
KoKoSY, na jehož repertoáru převládají známé 
fi lmové melodie a netradiční aranže. Součástí 
programu je rovněž křest nového animovaného 
fi lmu o městě Jindřichův Hradec a také pořízení 
společné fotografi e účastníků, která bude pre-
zentována o den později, tedy v neděli 7. srp-
na dopoledne před KD Střelnice. Pro platnou 
registraci účastníka je nezbytně nutný pat-
řičný převlek – bílá čepice a dlouhý bílý oděv 
(viz.fotografi e). Každý účastník získá sladkou 
odměnu. Proběhne rovněž losování o hodnotné 
ceny. odpoledne plné zábavy se koná za každé-
ho počasí. Změna programu vyhrazena.
Celá akce se koná v rámci projektu Putování po 
historických městech Čech, Moravy a Slezska 
a je fi nancována z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj. Projekt je v našem městě reali-
zován od 1. do 7. srpna 2011 pod souhrnným 
názvem Porcinkule a Bílá paní v Jindřichově 
Hradci. Zahrnuje výstavu v prostorách Národ-
ního muzea fotografi e (vernisáž v pondělí 1.8. 

v 17.00), loutkové představení Plaváček v Lang-
rově domě (čtvrtek 4.8. v 17.00), koncert v rám-
ci minifestivalu Magická viola Petra Přibyla 
v Zámeckém Rondelu (pátek 5.8. v 19.00) a také 
bonusové akce: fotografování v dobových kos-
týmech v prostorách Národního muzea foto-
grafi e (pátek 5.8. – neděle 7.8), vstupenka do 
kostela sv. Jana Křtitele a Muzea Jindřichohra-
decka slouží jako volná vstupenka na Městskou 
vyhlídkovou věž (pátek 5.8.), prohlídka zámec-
kých sklepení (sobota 6.8). V rámci projektu 
probíhá soutěž o zajímavé a hod-
notné ceny. Soutěžní brožury 
jsou k dispozici na Informačním 
středisku v Panské ulici. 

Poslední červencový den 
bude v Jindřichově Hradci 
patřit historickým vozům
Projekt Trofeo Niké bohemia 2011 je zamě-
řen na podporu turistického ruchu v České 
republice. Spočívá ve spanilé jízdě kolony 20 
historických vozidel vedené vítěznou Tatrou 
Rallye Paříž - Dakar a panem Karlem Lopra-
isem napříč Jihočeským krajem v termínu 
od 29. do 31. července 2011. Trasa bude pro-
cházet nejvýznamnějšími místy z hlediska 
domácího i zahraničního cestovního ruchu 
zahrnujícími přírodní krásy, technické a kul-
turní památky.
Město Jindřichův Hradec je významným 
kulturně historickým místem 3. etapy celého 

projektu Trofeo Niké bohemia 2011. Příjezd 
posádek do našeho města je naplánován na 
31. července v 10.45 hodin. Poté bude násle-
dovat cca hodinový program (slavnostní 
ceremoniál) v centru Jindřichova Hradce na 
náměstí Míru. Start do následujícího cíle 
(Červená Lhota) proběhne v 11.45 hodin. 
V rámci 3. etapy se budou také prezentovat 
místní kluby historických vozidel.

Zuzana bedrnová

Duchovní prostory grafi ka 
Pavla Piekara
...Mezi nimi šli stavitelé tvého chrámu. Ti jedi-
ní ze všech se poznávali znameními. jako slib 
jiných nebes a země viděli hrůzu a nádheru věcí. 
V plnosti nesčíslných forem cítili prvotní napětí 
tvého tvůrčího dechu, jež jako Eliášovo světlo ze 
všech nejvyšších linií krásy se jiskří nad krajinami 
věků zatíženými a ranami blesků ochromí zčer-
nalou ruku odvážlivého...

Otokar Březina: Stavitelé chrámu

Duchovní prostory sakrálních staveb, které vznik-
ly v průběhu staletí nás stále oslovují. Proč? Pro 
jejich estetickou krásu? Pro to ticho uvnitř nich? 
Nebo pro neviditelnou přítomnost božího světla 
a ducha, kterými jsou tyto stavby od svého vzniku 
naplněny a které na nás stále působí? 
Na tyto různé otázky se nám pokusí odpově-
dět grafi k Pavel Piekar (*18. 7. 1960 v ostravě) 
od 14. 7. – 31. 8. 2011 v muzejních prostorách 
v křížové chodbě bývalého minoritského kláš-
tera u kostela sv. Jana Křtitele. Pavel Piekar se 
nechává duchovními prostory sakrálních sta-
veb neustále inspirovat. Nejdříve jimi okouzleně 

prochází, poté si někam sedne a viděnou realitu 
se snaží pečlivě zachytit do svého skicáku. barev-
ný linoryt, který je fi nálním produktem celé-
ho zážitku, není jen přesným převedením čer-
nobílé kresby do barevných ploch, ale zároveň 
osobitou interpretací vlastních zážitků z těchto 
míst. Autor se této technice systematicky věnuje 
více než 26 let. Každá jeho grafi ka vzniká přes-
ně podle realistické kresby. Předloha či její čás-
ti se kopírují na jednotlivé desky – pro každou 
barvu je vyryta samostatná matrice, výsledkem 
jejich soutisku je konečný barevný linoryt. Podle 
obtížnosti tématu se počet použitých barev pro 
jednotlivé matrice pohybuje v rozpětí mezi 5 až 
50. Jako pravý grafi k si je v malých nákladech 
tiskne sám, přičemž jednotlivé barevné odstíny 
vznikají až specifi ckým mícháním tiskařských 
a olejových barev. 
Pro výstavu v Muzeu Jindřichohradecka si Pavel 
Piekar vybral díla, která byla převážně inspirová-
na interiéry a exteriéry sakrálních staveb nacháze-
jících se nejen v Čechách, Chorvatsku, ale hlavně 
v Itálii. Autor ji navštívil a zachytil jedno z jejích 
nejkrásnějších měst – slavné benátky, ze kterých 
si přivezl plno dojmů posléze převedených do 
typicky mnohobarevných grafi ckých listů.

MUZEUM JINDŘICHOHRADECkA

Buďme všichni rekordmani na nádvoří s Bílou paní

Dále budou v křížové chodbě vystaveny imagi-
nární portréty umělců, kteří také svojí tvorbou 
vytvářeli duchovní prostor – je jedno jestli pro-
středky literárními, hudebními nebo výtvarný-
mi. Proto se na výstavě setká Giovanni bellini 
s Arvo Pärtem, Antonio Vivaldi s Tomášem Špi-
dlíkem, Františkem bílkem a otokarem březi-
nou, Antonello da Mesina s Jenny a Janem Hla-
díkovými.
V gotické Soukenické kapli bude prezentován 
ústřední (duchovní) křesťanský motiv – tryp-
tich Příběh bolesti, který je volným zpracová-
ním hlavního symbolu Velikonoc, a to Ježíšova 
ukřižování. Křesťanskou tématiku podpoří také 
přípravné kresby pro cyklus Pašijí, který autor 
připravuje vyrýt a vytisknout v jeho nejoblíbe-
nější technice.
Umocněné spojení gotického prostoru bývalého 
minoritského kláštera s grafi ckými listy a kres-
bami je velmi nasnadě, některé pozdně gotické 
nástěnné malby jsou malovány podle původních 
grafi ckých předloh. Doufáme tedy, že prolnutí 
tolika duchovních prostorů návštěvníka obohatí 
a dopřeje mu plný zážitek stojíce mezi výtvarným 
uměním a architekturou. 

 Jakub Valášek

Více informací 
najdou zájemci na 
www.historickeputovani.cz 
a na www.jh.cz. 
               Marcela Kozlová
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Folklorní festival v J. Hradci 
letos  již počtvrté
Sobota 23. července po roce opět přivítá v Jindři-
chově Hradci zemité zpěváky lidových písní a hbi-
té tanečníky jihočeských lidových tanců. V ten-
to den se uskuteční v Muzeu Jindřichohradecka 
v objektu minoritského kláštera již IV. ročník fes-
tivalu národopisných souborů z jižních Čech. Po 
velkých ohlasech na předešlé ročníky festivalu, jež 
byly organizovány Muzeem Jindřichohradecka, 
obcí Jarošov nad Nežárkou a Jarošovskou krojo-
vou družinou, bylo realizačním týmem domlu-
veno opětné pokračování této zajímavé kulturní 
aktivity, která přivítá každoročně stovky návštěv-
níků. Stejně tak jako v minulých letech bude fes-
tival ve třináct hodin slavnostně zahájen zdravicí 

starostoy Města Jindřichův Hradec Ing. Stanisla-
va Mrvky, ředitelem Muzea Jindřichohradecka 
PhDr. Jaroslavem Pikalem a starostou obce Jaro-
šov nad Nežárkou bohumilem Rodem na náměstí 
Masarykově před budovou Střelnice. od Střelni-
ce pak bude vypraven krojovaný průvod účastní-
ků festivalu, který projde Panskou ulicí na náměs-
tí Míru, kde bude krátká zastávka se zpěvy a tanci. 
Dále bude průvod pokračovat k zámku, kde na 
třetím zámeckém nádvoří opět účastníci průvo-
du zatančí a zazpívají. Ze zámku se průvod pře-
sune do zahrad a dvorů Muzea Jindřichohradecka 
ve Štítného ulici, kde budou již od 14 hodin začí-
nat vystoupení jednotlivých souborů. Festivalem 
bude návštěvníky provádět a jednotlivá vystou-
pení představovat šéfredaktor Jihočeského rozhla-
su a zkušený moderátor Libor Soukup. Na festivalu 

pak se svými pásmy vystoupí na pozvání Jarošovské 
krojové družiny folklorní soubor Libín z Prachatic 
a blaťácký soubor Ševětín. Jako hosté se představí 
dva pěvecké sbory z březí na jižní Moravě - ženský 
sbor Studánka a mužský sbor březí. Na festivalu 
budou předvedena taneční a hudební vystoupení, 
doplněná slovními vstupy přibližujícími tradiční 
lidové zvyky z regionů vystupujících souborů.  
Po celou dobu festivalu bude pro návštěvníky 
zajištěno občerstvení. V případě nepříznivého 
počasí se festival národopisných souborů usku-
teční v sále kulturního domu Střelnice.
Všechny zájemce o pěkné lidové písničky, staro-
bylé tance a pestré lidové kroje srdečně zveme na 
bohatý program národopisného festivalu, který 
jistě všem zpříjemní letní sobotní odpoledne.

Alexandra Zvonařová

OTeVírací DOBa 
Muzeum Jindřichohradecka:

1. 4. – 6. 1. denně kromě pondělí 
(červen až září denně)

Budova muzea otevřena od 8.30 do 
12.00 a od 12.30 do 17.00

Poslední vstupy: v 11.30 a 16.30
Od 7. 1. do 31. 3. je Muzeum Jindřicho-

hradecka pro veřejnost uzavřeno.

Městská vyhlídková věž:
1. 4. – 6. 1. pouze soboty a neděle 

(červen až srpen denně) 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00

Od 7. 1. do 31. 3. je Městská vyhlídková 
věž pro veřejnost uzavřena.

Kostel sv.Jana Křtitele 
a minoritský klášter:

V červenci a srpnu denně od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.30

Mimo tuto dobu je možná prohlídka 
pro objednané skupiny.

Jiří Hanke – POHLEDY ČASU
Jiřina Hankeová – CYKLICKÉ KRAJINY 
Angelo Purgert – PRVNÍ REPUBLIKA 
charitativní výstava fotografií 

15. května – 21. srpna 2011
Národní muzeum fotografie v Jindřichově 

Hradci nabízí dvě fotografické výstavy, které 
vám představí výběr z tvorby Jiřího Hankeho, 
krajiny v podání Jiřiny Hankeové a společen-
skou atmosféru první republiky, jíž se nechal 
inspirovat Angelo Purgert. 
Výstava fotografií Jiří Hankeho v NMF před-
stavuje pět dlouhodobých, koncepčních pro-
jektů, jejichž určující hodnotou je obsah námě-

tu, podaný zpravidla v černobílé škále. Těmito 
projekty jsou: Lidé z Podprůhonu 1974–1989 – 
fotografie věkové dělnické čtvrti, Pohledy z ona 
mého bytu (1981–2003) – výpověď o prostře-
dí, které autor dokonale znal, otisky generace 
(od 1986) – dosud neuzavřená kolekce čtver-
cových portrétů, konfrontující podoby předků 

NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE
Aktuální výstavy v Národním muzeu fotografie

Jiří Hanke – ze souboru Pohledy z okna 
mého bytu 1981–2003

Jiřina Hankeová – ze souboru 
Cyklické krajiny

Angelo Purgert, 
Krásná řidička

Pokračování na str. 12
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GALERIE ZÁMECkÝ MLÝN           8. výstavní sezóna 2011

Kulturní kalendář – ČERVENEC �011

VÝSTAVY:
Vendula Skořepová: INTIMIER II.   
– Tapety do interiéru
Ladislav Rada: Portréty osobností
(grafi ka, kresby, koláže ve spolupráci  
s vydavatelstvím Amicus Praha).    
(vernisáž výstavy 25. 6. v 17.00 hodin) 
Bohdan Mrázek – Profesor a tkadlec  
– výstava z celoživotního díla textilního výtvar-
níka, tkalce a pedagoga k jeho nedožitým osmdesátým narozeninám.

Jakub Valášek: Tak trochu psychedelie
objekty, obrazy a světelné instalace (vernisáž 8. 7. v 18.00 hod.) 
František Týmal a Adam Železný: Řemeslný syndrom
Filmové instalace a design porcelánu (vernisáž 8. 7. v 19.00 hod.) 

1. července, 19.00 –21.00 hodin
Letní koncert 
PiňaKoláda, Bez Záruky
náměstí Míru Jindřichův Hradec

2. července, 10.00 hodin
Promenádní koncert 
řečická kapela
Masarykovo náměstí Jindř. Hradec

4. července, 21.00 hodin
Magická viola Petra Přibyla – 
noční koncert při svíčkách
Petr Přibyl – viola, Zuzana Němečková 
– varhany, Zdena Kloubová – zpěv 
kostel sv. Jana Křtitele

5. července, 18.00 hodin
Sváteční koncert TRUMPET TUNE
kostel sv. Jana Křtitele

8. – 9. července, 21.30 hodin
William Shakespeare 
„Zkrocení zlé ženy“
Herci Divadelní společnosti Jablonský 

a Divadla J. K. Tyla v Plzni. 
Státní hrad a zámek – III. nádvoří

13. července, 19.19 hodin
Večer bez škatulek
Kamila Horáková, sourozenci Pillerovi, 
duo Jen tak tak a další
atrium ve dvoře Langrova domu

14. –16. července
Folková růže 2011 
18. ročník populárního folkového 
festivalu 
Státní hrad a zámek, 
kaple sv. M. Magdaleny

17. července, 18.00 hodin
Rock´N´Rose
JaM4U, 4eVer, Dabasu Durovys 
(Lotyšsko), corner of the mind, 
No surrender
Státní hrad a zámek J. Hradec

22. července, 19.00 –21.00 hodin
Letní koncert
Tereza chovítová, Petr Pokovba, 

Petr Müller, JF Kolektiv
náměstí Míru Jindřichův Hradec

22.července, 9.00 –16.00 hodin
Farmářské trhy
prostory Husových sadů v J. Hradci

23. července, 14.00 –18.00 hodin
Folklórní festival jihočeských souborů
Jarošovská krojovaná družina a řady 
lidových souborů. Průvod ve 13.00 
hodin od KD Střelnice
areál minoritského kláštera

23., 29., 30. července,  
21.00, 22.00, 23.30 hodin   
Noční prohlídky hradem   
a zámkem s bílou paní 
17. ročník nočních prohlídek, premié-
ra nových nočních prohlídek se usku-
teční 22. 7. 2011 ve 21.00 hodin 
Státní hrad a zámek

28. července, 19.00 hodin
Koncert – Jaroslav Hutka

OTeVírací DOBa 

Národního muzea fotografi e:
červenec– srpen
pondělí zavřeno    

úterý – neděle od 10.00 do 17.00 hod.

po zbytek roku
pondělí zavřeno

úterý – neděle od 12.00 do 17.00 hod.

Otevírací doba Muzejní kavárny:
úterý – neděle od 10.00 do 18.00

rondel Státního hradu a zámku 
J. Hradec

29. července, 19.00 hodin
Jazzování v jezuitské koleji
Tony Viktora (kytara), Jiří růžička 
(klávesové nástroje), Zdeněk 
Zdeněk (klávesové nástroje), Miloš 
Bílek (tenorsaxofon), Ladislav 
Kopecký (trombon), Dušan Hanzlík 
(kontrabas), Jaromír Helešic (bicí). 
Zpěv Barbora Řeháčková, 
Markéta Zdeňková  
Národní muzeum fotografi e

30. července, 21.00 hodin
13. Jazzová noc
Tony Viktora (kytara), Jiří růžička 
(klávesové nástroje), Zdeněk 
Zdeněk (klávesové nástroje), Miloš 
Bílek (tenorsaxofon), Ladislav 
Kopecký (trombon), Dušan Hanzlík 
(kontrabas), Jaromír Helešic (bicí). 
Zpěv Barbora Řeháčková, Markéta 
Zdeňková, Marie Vytrhlíková
Vydří u J. Hradce – hostinec Jana Pána

a potomků, ozvěny – panoramatické dyptychy, 
kdy jeden díl tandemu pochází ze Spojených 
států a druhý ze střední Evropy, Váňova ulice 
(1981–2001) – studie proměn jednoho z kla-
denských nároží. 
Druhou část výstavy tvoří fotografi e Jiřiny 
Hankeové. V jejím souboru Cyklické krajiny 
se můžeme setkat nejen s proměnami kraji-
ny, které přináší koloběh ročních dob, ale rov-
něž s vnitřními krajinami uchovanými v mysli, 
jejichž obrazy pulsují mezi reálným zobrazením 
konkrétní krajiny a vizuálním obrazem krajiny, 
která je zaznamenaná abstraktní formou.  
S výstavou Jiřího a Jiřiny Hankeových bude 
souběžně probíhat charitativní výstava fotografa 
Angela Purgerta, který snoubil prvorepubliko-
vý styl s nádechem dnešní doby. Uhlazené časy 
plné dobrých mravů vyvolávají pocit nostalgie 
a touhu se k nim vracet. Fotografi e nás přená-

Pokračování ze str. 11 šejí do neopakovatelného období první repub-
liky. Při jejich prohlížení se ocitáme na místech, 
kde swingová hudba zpříjemňovala společenská 
setkání a drahé parfémy se omamně rozlévaly 
prostorem. 

Iva Korandová

Národní muzeum fotografi e v Jindřichově Hrad-
ci, Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der 
Th aya a Jihočeské muzeum v Českých budějo-
vicích si vás dovolují pozvat na putovní výstavu 
Stories ze společného stejnojmenného projektu, 
realizovaného v letech 2009–2012 na území Čes-
ké republiky a Rakouska. Putovní výstava bude 
prezentována po řadě ve zkoumaných a fotogra-
fovaných místech. Zahájena byla v Nové bys-
třici (22.6. – 4.7.), pokračuje v Kunžaku (11.7. 
– 18.7.) a poté bude k vidění v Českém Rudol-
ci (20.7. – 3.8.). Derniéru bude mít tato unikát-
ní výstava v Jindřichově Hradci a to v prosto-

rách Národního muzea fotografi e v termínu 
20.12.2011 – 6.1.2012. Více informací o celém 
projektu a o konkrétních místech a termínech 
konání výstavy najdete na www.nmf.cz.

                                 Marcela Kozlová

STÁLÉ EXPOZICE:
„Vynálezce František Křižík“ a „Textilní výtvarník Josef Müller“
Tématické fi lmové projekce „Vodu ve světlo měnit“, „Příběh vlákna“ a další

Otevřeno do 2. 10. denně 10.00 –18.00 hod., vchod bývalým zámeckým pivovarem                    www.jh-zameckymlyn.cz

OTEVÍRACÍ DOBA 
Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci

duben, říjen
(mimo pondělí)

květen, září
(mimo pondělí)

červen – srpen 
(mimo pondělí)

Trasa a – adamovo stavení 10.00 –15.15 10.00 –16.15 9.00 –16.30

Trasa B – Gotický palác So a Ne, 
10.00 –16.15 9.00 –16.30

Trasa c – apartmány 
18. a 19. století 10.00 –16.15

Černá Věž
So a Ne, 

10:00 –12:00
13:00 –16:00

10.00 –16.00
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Představení pro děti se od června 
do srpna nekonají.

1. 7. 17.00 / 20.00
 TRANSFORMERS 3 
 USa / akční Sci-Fi / 3D
2.–3. 7. 16.30 / 20.00
 PIRÁTI Z KARIBIKU: 
 NA VLNÁCH PODIVNA
 USa / dobrodružný / 3D
7.–8. 7. 17.00 / 20.00
 ÚTěK ZE SIBIřE
 USa / drama
9.–10. 7. 17.00 / 20.00
 V PEřINě
 Čr / muzikál / 3D
14.–17. 7. 16.30 / 20.00
 HARRY POTTER A RELIKVIE   
 SMRTI – ČÁST 2
 V. Británie, USa / fantasy / 3D
21.–22. 7. 17.00 / 20.00
 LIDICE
 Čr / drama
23.–24. 7. 17.00 / 20.00
 ŽENY SOBě
 USa / komedie
28.–29. 7. 17.30 / 20.00
 HANNA
 USa, V. Británie, Německo / thriller
30.–31. 7. 17.00 / 20.00
 JANA EYROVÁ
 V. Británie / romantické drama

Směr: Malý Ratmírov  
(s dětmi na kole) – cca �7 km
Jindřichův Hradec (1241) – Otín – Hrutkov –
rozcestí asi 1 km za Hrutkovem (1242) – Hospříz 
– Střížovice – Vlčice (1113) – Malý Ratmírov –
Blažejov – Jindřiš – Jindřichův Hradec
OBčerstVIt se Můžete
otín – restaurace u Stavilandu
Hospříz – restaurace ve vsi
Malý Ratmírov – bufet na hrázi, bufet u zastáv-
ky, rekreační areál ,,Slovan“
Hospříz – restaurace na návsi
Jindřiš – občerstvení u potoka (pečou ryby)
ZAJÍMAVOstI
Ratmírovský rybník – koupání (za hrází vlevo 
– rekreační areál ,,Slovan“)

Směr: Staré Město pod Landštejnem  
(Do srdce České Kanady) – cca 80 km
Jindřichův Hradec (32) – Horní Žďár – Dolní 

bike bar – tábor pro cyklisty (občerstvení, uby-
tování, miniservis)
2 km zajížďka – Stálkov – Graselova sluj (doupě 
věhlasného loupežníka Grasela) 
2 km zajížďka – Rožnov – stáda bizonů na pas-
tvinách
2 km zajížďka – Kaproun – Vysoký kámen (nej-
vyšší bod České Kanady 738 m.n.m.)
Kačležský rybník – CHKo (hnízdiště mnoha 
druhů vodních ptáků)
NáVOD NA ZkráceNÍ trAsY
Tato trasa je vhodná svojí vyšší náročností spíše 
pro  pokročilé cyklisty.
Z Jindřichova Hradce vede do Nové bystřice 
úzkokolejná dráha. Mají vagónek přímo pro ko-
la cyklistů. Z Nové bystřice si potom můžete 
zvolit, kterou část cyklotrasy do Jindřichova 
Hradce si vyberete. Přes Peršlák je to zhruba 
20 km a zajímavější trasa přes Landštejn je přib-
ližně 60 km. Na jízdním řádu také zjistíte, kdy je 
vypravován vlak s parní lokomotivou. 
 

Na kole Jindřichohradeckem
V minulém vydání Jindřichohradeckého zpravodaje jsme vám nabídli dva cyklistické    
výlety do okolí. Vyznavačům cykloturistiky přinášíme další tipy na vyjížďky na kolech. 

Žďár – Malíkov nad Nežárkou – Nová Ves – Vojí-
řov – Peršlák – Nová Bystřice – Albeř – Klášter – 
Landštejn – Staré město pod Landštejnem (1006) 
– Stálkov (1004) – Matějovec (1241) – Kaproun 
(1119, 1241) – Kunějov – Kačlehy – Hrutkov – 
Otín – Jindřichův Hradec
OBčerstVIt se Můžete
Peršlák – lesní hotel
Nová bystřice – více možností na náměstí
Landštejn – tři restaurace přímo u hradu
Staré Město – bike bar (při výjezdu ze St. Města 
vlevo, asi 1 km)
Kaproun – ,,U Paulánů“
otín – restaurace u Stavilandu
ZAJÍMAVOstI
Peršlák – nejsevernější bod Rakouska, příjemná 
restaurace téměř na hraniční čáře!
Nová bystřice – KG sport (cykloservis přímo na 
náměstí)
Klášter – klášter
Landštejn – zřícenina hradu Landštejna

ÚTěK ZE SIBIřE USa / Bioscop / 35 mm
Drama, založené na skutečné události z roku 
1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky věz-
ňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze 
sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblas-
tí jezera bajkal a překročí Transsibiřskou magis-
trálu. Před sebou však mají ještě mnohem kru-
tější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, 
Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích 
v Indii. Hrají: Colin Farrell, Dragos bucur, Ed 
Harris, Saoirse Ronan a další. Režie: Peter Weir.
Hrajeme: 7.– 8. 7. 2011

ŽENY SOBě USa / Bontonfilm / 2D
Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. 
Neplatí to jen pro pány, jak nás o tom názorně 
přesvědčila komedie Pařba ve Vegas, podobným 
předsvatebním martýriem můžou projít i ženy. 
Zvlášť když je největší kamarádka nevěsty magnet 
na katastrofy, který dokáže i tak prostou věc, jakou 
je výběr svatebních šatů, proměnit v horor. o tom 
všem je komedie Ženy sobě, v níž exceluje jedna 
z nejpopulárnějších a nejzábavnějších komiček 
současnosti Kristen Wiig (Zbouchnutá, Kopač-
ky). Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose 
byrne, Chris o´Dowd, Melissa McCarthy a další. 
Režie: Paul Feig. Hrajeme: 23.–24. 7. 2011

HANNA USa, V. Británie, Německo / Falcon / 2D
Hanně je šestnáct let. Je bystrá, zvídavá a je to 
milující dcera. Je výjimečná svou silou, vytrva-
lostí a zkušenostmi vojáka – to proto, že vyrůs-
tala v divočině na severu Finska, kde ji vycho-
val ovdovělý otec Erik, bývalý agent CIA. Erik 
Hannu naučil lovit, podroboval ji extrémnímu 
výcviku sebeobrany a s pomocí pouhé jediné 

encyklopedie a knihy pohádek jí nahradil veš-
kerou školní docházku. Hannin život se nepo-
dobá životu žádného z jejích vrstevníků – pro ni 
byla výchova současně i výcvikem, to vše ve sna-
ze udělat z ní dokonalého zabijáka. Ale Hanni-
na rodina má ve světě nevyřízené účty a Erik si 
se smíšenými pocity hrdosti a obav uvědomuje, 
že už svou dceru nemůže dále držet na jednom 
místě. Hrají: Saoirse Ronan, Cate blanchett, Eric 
bana, Tom Hollander, olivia Williams a další.
Režie: Joe Wright. Hrajeme: 28.–29. 7. 2011

JANA EYROVÁ V. Británie / Bontonfilm / 2D
Příběh osudové lásky je 
současně i historií cito-
vého a myšlenkového 
osvobození ženy viktori-
ánského období, zbave-
né malosti a předsudků. 
Nemilovaná dívka, která 
se ocitá v sirotčinci, kde 
čelí svému utrpení a odří-

kání. Chovanka, která po úspěšném vystudování 
a své ctižádosti posléze pracuje jako vychovatelka 
onoho sirotčince. Zanedlouho na to odchází na 
venkovské panství do domu opředeného nevy-
světlitelným tajemstvím. V domě prožije veli-
kou osudovou lásku. Než prosadí svou svobod-
nou vůli a rozhodne se po právu, co bude dělat 
se svým životem, zažije mnohá úskalí. Janina síla, 
jasný rozum a hluboký upřímný cit překonají 
všechny hromadící se překážky. Hrají: Mia Wa-
sikowska, Michael Fassbender, Jamie bell a další. 
Režie: Cary Fukunaga. Hrajeme: 30.–31. 7. 2011
Zdroj: www.bontonfilm.cz; www.falcon.cz; 
www.bioscop.cz

Vybrané červencové premiéry v kině střelnice KIno
STŘeLNIce

červenec tel.: 384 351 234
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Út 5. 7., 12.30 hod. O pohár města Nová Včelnice 48. ročník fotbalového turnaje s prestižním obsazením (SK Dynamo 
Č. Budějovice, SK Slavia Praha, Fc Slovan Liberec, FK Viktoria Žižkov)

Městský stadion 
Nová Včelnice

St 6. 7., 13.00 hod. Perleťový pohár Žirovnice 78. ročník nejstaršího fotbalového turnaje v Čr (Bohemians 1905,
 Fc Hradec Králové, 1. FK Příbram, FK Viktoria Žižkov) Stadion Budín

Sportovní kalendář – ČERVENEC �011

Pěšky na výlet
Jindrova naučná stezka  (délka cca 12 km)
výchozí bod: Jindřichův Hradec 

Břeh rybníka Vajgar – Jindřiš – Blažejov – Malý 
Ratmírov
Stezka začíná na břehu Vajgaru u Slavíkova lesa, 
přičemž trasa kopíruje červenou turistickou 
značku a nabízí procházku údolím Hamerské-
ho potoka s několika vzácnými druhy z rostlin-
né i živočišné říše. Na stezce je umístěno celkem 
21 naučných panelů a v terénu ji lze rozdělit na 
4 části: kolem rybníka Vajgar (cca 1 km), J. Hra-

Co se děje na městských sportovištích,     
když sportovcům skončí sezona?

V začátku června proběhla ve velkém sálu spor-
tovní haly demontáž staré časomíry, do 22. 6.  
musí naši zaměstnanci připravit novou kabeláž 
pro instalaci rekonstruované a doplněné časomíry 
tak, aby dodavatelská firma mohla provést instala-
ci nové časomíry, která bude odpovídat požadav-
kům i mezinárodní basketbalové federace FIbA. 
V začátku července již nastoupí na plochu vel-
kého sálu první zájemci, a sice ženy cvičící aero-
bik v rámci programu pražské cestovní kanceláře 
ENKo. Spolu s vnitřními úpravami, které zahrnují 
i bílení šaten a chodeb, je opatřován novým nátě-
rem i přízemní venkovní plášť malého sálu smě-
rem k bývalé kotelně, nyní objektu DDM. Po jeho 
dokončení a úpravě zeleně bude na objekt DDM 
namontována kamera Městské policie tak, aby 
bylo možno dosledovat, kdo tento plášť haly per-
manentně poškozuje svými grafickými výtvory.
Na fotbalovém hřišti v Jáchymově ul. na sídlišti 
Vajgar proběhla výměna vstupních dveří do šaten 
sportovců a po skončení sezony fotbalistů (19.6.) 
nastoupí dodavatelská firma k pravidelným pra-
cím na regeneraci trávníku (odborné vyčesání, 
dopískování a aerofikaci trávníku). Poté již bude 
trávník nuceně odpočívat a sílit, aby i příští sezo-
nu mohl být pýchou jak nás, tak i hradeckých fot-
balistů. V přestávce budou šatny vybíleny a budou 
opraveny rozbité součásti šaten.

Zdeněk Turyna

Provádí se údržba sportovišť, tak aby koncem čer-
vence již sportoviště byla připravena přijmout 
sportovce k tréninkům na novou sportovní sezo-
nu. Například na Zimním stadionu již proběhla 
oprava kanalizace na odvod vody ze sněžné jámy, 
opravilo se vstupní schodiště, některé části byly 
opatřeny novým nátěrem. Nyní probíhá první eta-
pa rozšiřování šaten, a sice rozšíření šatny č. 1 smě-
rem k mantinelu hřiště. Zároveň s tím se v šatně 
vyčlení zvláštní kabina pro trenéry a upraví se spr-
chy. Rozšířením šaten vznikne prostor pro zvětše-
ní ochozu pro diváky pod okny restaurace. ostatní 
šatny se zatím pouze opraví a vybílí a v jejich roz-
šiřování budeme postupovat dále v příštích letech, 
tak jak se podaří získat finanční prostředky. Do 
22. 7. 2011 musí ještě dodavatelská stavební firma 
stihnout generální rekonstrukci pánských záchod-
ků pod tribunou směrem k parkovišti, jejichž 
vzhled byl v loňském roce předmětem kritiky širo-
ké veřejnosti a v jejich sousedství výstavbu nového 
WC pro handicapované spoluobčany. od 22. do 
26. července musíme prostory Zimního stadionu 
po stavbařích uklidit a 27. 7. začít mrazit novou 
ledovou plochu, která musí být do 30. 7. 2011 při-
pravena k přivítání tradiční Letní hokejové školy 
dr. Luďka bukače a tréninkům hokejistů.
V budově Městské sportovní haly proběhla opra-
va střechy nad malou halou a obdobné práce ješ-
tě čeká střecha nad velkým sálem sportovní haly. 

AqUAPARk

dec – Jindřiš (cca 4 km), Jindřiš – blažejov (cca 
3km) a blažejov – Malý Ratmírov (cca 3km). 
Příjemným zpestřením této vycházky je Vít-
kův hrádek, přesněji řečeno zbytky jeho valů 
a základů. Nachází se proti blažejovu na zales-
něném ostrohu a vyznačena je k němu 0,3 km 
dlouhá významová odbočka.

Odpočinková místa: 
Jindřišské údolí, Vítkův hrádek, Ratmírovský rybník
Možnost dopravy:
Jindřichohradeckou úzkokolejkou
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Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník

Vážení,
v týdeníku „Sedmička“ pro okres JH byl i článek o přeměření zeměpisného 
údaje o poloze 15. poledníku a zjištění, že stávající léta propagovaný stav 
s vyznačením ve městě je chybný. Domnívám se, že propagace stávajícího 
údaje v kontrastu s nástupem všeobecné dostupnosti přeměření v dneš-
ní přesné poloze spíše propagaci našeho města snižuje až zesměšňuje. 
V materiálu k rozvoji města z r. 2003 (je na internetu a novější jsem neče-
tl) je v části o cestovním ruchu o 15. poledníku psáno v souvislosti s koste-
lem Nanebevzetí Panny Marie a k zamyšlení pak je část o muzeu a plánech 
vybudování konferenčního centra s evropským významem, tj. v bezpro-

střední blízkosti zavádějící informace pro 
širokou veřejnost.  
Řada lidí žijících v místě nebo se vzta-
hem k městu má možná i nějakou osob-
ní vzpomínku k tomuto údaji a jeho sou-
časnému značení, je k němu vázána 
i řada pověr a předsudků a tedy nebu-
de lehce souhlasit s uvedením zna-
čení do souladu s dnešní skutečností. 
V nedávno vysílaném pořadu „Prostře-
no“ v celostátním vysílání TV Prima byl 
J. Hradec prezentován mimo jiné i 15.
poledníkem a jeho přeměřením, včet-
ně komentáře o mylném vyznačení.  
Z dřívějších dob neznám případy, kdy 

by pro velkou většinu občanů byl tento údaj a jeho přesné uvádění nějak 
důležitý, zřejmě se ani nezajímali o jeho měření a využití, dnes je stav zce-
la jiný, jsou každému lehce dostupné cestovní navigace, je to i údaj ověři-
telný řadou mobilních telefonů, zeměpisné souřadnice se stávají například 
i nedílnou součástí reklam a tedy jsou používány čím dál více nejen k práci, 
ale i k turistice a zábavě. Proto jsem pro nějaký citlivý postup při uvedení 
údaje v soulad se skutečností tak, aby se vyhovělo i těm, kteří k současné-
mu značení mají nějaký vztah, třeba vysvětlujícím textem, dokumentací 
o tom, jak bylo dříve měřeno, možná i problémem společenským (okolo 
kostela) atd. s méně nápadným zachováním dnes již chybného značení. 

Jaroslav Špulák, Plavsko (redakčně kráceno)

Odpovídá: Mgr.Jana Jirků (Hvězdárna F. Nušla v J. Hradci)
Vážený pane Špuláku,
přesně, jak píšete ve svém příspěvku, spolu s dobou se opravdu zlepšují mož-
nosti a technika a mnohé doposud uváděné údaje tak mohou být upřesňo-
vány a doplňovány, jako je tomu právě v případě 15. poledníku. Odkdy je 
poledník u kostela vyznačen, myslím, kdy vpravili do dláždění naši předko-
vé obrubník, který tam byl před nynější úpravou, nevím a nikdo z pamětní-
ků mi ještě nedokázal odpovědět. Na to, že poledník prochází hvězdáren-
skou zahradou, jsme přišli také teprve před několika lety, kdy se zastavěla 
jižní strana od hvězdárny. Dříve jsme si mysleli (údajně, jak pamětníci tvrdili, 
ze starých válečných německých map), že poledník prochází několik metrů 
za západním plotem mimo areál hvězdárny. Po zjištění jsme zaměřili znovu 
a k našemu podivení a potěšení, díky údajům z dostatečného počtu družic, 
jsme našli poledník v zahradě, 4 kroky od hlavního vchodu do budovy!!! 
Pro lepší orientaci dokládám mapky s přesným vyznačením poledníku. Na 
trase je vidět, kudy J. Hradcem 15. poledník vede a je vidět, jak je vyznače-
ný poledník u kostela Nanebevzetí Panny Marie od skutečného poledníku 
vzdálen a špatně „světostranově“ orientován. Definovala bych poledník jako 
pomyslnou čáru (kružnici) kolem zemského globu, protínající oba póly a 2× 
kolmo rovník. Z toho je tedy patrné, že poledník musí držet přesně severojižní 
směr. Směr vyznačeného poledníku, jak vyplývá z obrázku, je skutečně špat-
ný, protože severojižní směr neudržuje a odchylka je značná. Bod „c“ je přib-
ližné místo vyznačeného poledníku. Je vidět, jak je od skutečného poledníku 
daleko. Kromě toho je špatně i směr – orientace podle světových stran.
Pravdou zůstává, že poledník J. Hradcem opravdu prochází, jen ne nárožím 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Poledník vede: krajem mostu na výpadovce směr Praha (na straně bližší centru 
města), přechází řeku Nežárku na Staré cestě (tam, kde začínají plechové garáže), 
dál vede dvorem autoopravny pod klášterem, parkovištěm u mensy kolem ZUŠ, 
Kolínovou vilou, těsně pod Nežáreckou bránou, zámeckou zahradou u Rondelu, 
mostem u jezu U devíti mlýnů blíže k bývalé vojenské  správě, Piketou, zastávkou 
na točně na sídl. Hvězdárna, hvězdárenskou zahradou, novými domky na jihu 
od Hvězdárny F. Nušla (řadovými domky, které stavělo Město J. Hradec).
Doposud nebyl nalezen způsob, jak chybné vyznačení poledníku opra-
vit. Možná se to podaří i díky nápadům, podnětům a návrhům všímavých 
obyvatel a návštěvníků Jindřichova Hradce, jako jste Vy.

Vydává: Město Jindřichův Hradec
Adresa redakce: Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec   
Místo vydávání: Panská 136/I, 
377 01  Jindřichův Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat na 
e-mail: kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 17. den předchozího měsíce

dIstrIbuční místa jH zpravodaje: Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec 
• KD Střelnice • Novinové stánky v Klášterské ulici, Jarošovské ulici (p. Šlechta) • čerpací stanice FrukOil • Galerie Inspirace

redakční rada si vyhrazuje právo na zkrá-
cení zaslaných příspěvků. 
Tisk: raIN tiskárna s. r. o., J.Hradec
Registrační značka: MK Čr e 11680
ZDARMA
Číslo: 7/2011 vyšlo k 1. 7. 2011
elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na internetu: www.jh.cz     



pozvánky na srpen
Městské akce:
1.–7. 8. 2011 
 PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MěSTECH ČECH,  
 MORAVY A SLEZSKA 
6. 8. 2011 
 BUďME VšICHNI REKORDMANI NA NÁDVOřÍ   
 S BÍLOU PANÍ 
 (pokus o překonání rekordu)
7. 8. 2011 
 PROMENÁDNÍ KONCERT 
 – retro band Josefa Boháče
12. 8. 2011 
 LETNÍ KONCERT 
 – Votvírák Písek
 Dixie band Slavonie 
19. 8. 2011 
 LETNÍ KONCERT 
 – Ponožky pana Semtamťuka 

20. 8. 2011 
 PROMENÁDNÍ KONCERT 
 – retro Band Josefa Boháče
27. 8. 2011 
 MěSTO DěTEM ANEB CESTA KOLEM SVěTA
27. 8. 2011 
 BEDřICH SMETANA „PRODANÁ NEVěSTA“ 
 – Opera Jindřichův Hradec 
30. 8. 2011 
 KONCERT 
 – Petr Nouzovský – violoncello
 Kateřina englichová – harfa

Ostatní akce:
5. 8. 2011  
 MAGICKÁ VIOLA PETRA PřIBYLA VII. 
 – „Hudba vesele i vážně pro děti i dospělé“

jezuitská kolej od NežárkyV podzámčí

Nežárecká brána

Cyklostezka podél 
Nežárky


