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V sobotu 6. srpna se obyvatelé a návštěvníci Jindřicho-
va Hradce pokusí překonat rekord v počtu Bílých paní 
na jednom místě. Stále ještě platného rekordu bylo 
dosaženo v květnu roku 2009 v Telči, kde se na jednom 
místě sešlo 220 Bílých paní. 
Zábavné odpoledne v prostorách Státního hradu a zám-
ku startuje v 15.30 hod. a zahrnuje vystoupení kolínské-
ho komorního symfoňáku KOKOSY, losování o hodnot-
né ceny nebo společné fotografování. Podmínkou platné 

srpen 2011

registrace je patřičný převlek – dlouhý bílý oděv 
a čepice. Více informací nejen o rekordním pokusu, 
ale také o kompletním programu TOP týdne v Jin-
dřichově Hradci, se zájemci dozvědí na www.jh.cz 
v sekci Turista, nebo na plakátech a v Informačním 
středisku v Panské ulici. 
Akce se koná v rámci projektu Putování po historic-
kých městech Čech, Moravy a Slezska. 

Marcela Kozlová

Prodaná nevěsta
Do zámeckých prostor se vrací operní předsta-
vení. Letos bude k vidění klasické dílo Bedřicha 
Smetany.
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Pokoří Jindřichohradečáci 
dva roky starý rekord?

V SOBOTU 6. SRPNA 2011 BUĎME VŠICHNI 
REKORDMANI  NA  NÁDVOŘÍ  S  BÍLOU  PANÍ!!!

Madame Gali
Expresionistické dílo místní rodačky Marie 
Galimberti – Provázkové bude k vidění v Muzeu 
Jindřichohradecka.
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Město dětem aneb…
Loučení s prázdninami bude v Jindřichově 
Hradci opět veselé. Pro děti je připravena ces-
ta kolem světa.
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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

Pozvánky na září
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Žáci 5. základní školy 
věnovali městu znak  
z odpadového materiálu
V loňském roce byla v rámci kampaně na pod-
poru třídění odpadu vyhlášena Jihočeským kra-
jem spolu se společností EKO-KOM soutěž škol 
a pokus o rekord ve vytvoření znaku vlastní-
ho města z odpadového materiálu pod patro-
nací agentury Dobrý den z Pelhřimova. Nej-
lepších 40 znaků z celého kraje reprezentovalo 
Jihočeský kraj v celostátním kole soutěže, kte-
rá se uskutečnila v lednu 2011 na veletrhu GO 
a Regiontour 2011. Mezi ty, které byly vybrány 

do rekordní galerie znaků měst a obcí na tomto 
veletrhu, patřil znak Města Jindřichův Hradec, 
který vyrobili žáci 7. A třídy z 5. základní ško-
ly v Jindřichově Hradci. Městský znak věnovali 
dne 28. června 2011 žáci 7. A třídy 5. základní 
školy, Vajgar 692 vedení Města Jindřichův Hra-
dec. Znak, vyrobený ze zavařovacích víček, kte-
rá byla dále stříhána a tvarována, vznikal pod 
vedením učitele Bořivoje Valáška. Znak našel 
své místo v budově Městského úřadu v ulici 
Klášterská.

��. výročí bitvy u Zborova
V pátek 1. července se při příležitosti 94. výročí 
bitvy u Zborova uskutečnil pietní akt u památ-

níku účastníků I. odboje v Jakubských sadech. 
Pietní akt pořádala Československá obec legi-
onářská – Jednota br. Stanislava Berana Jindři-
chův Hradec ve spolupráci se 44. lehkým moto-
rizovaným praporem Jindřichův Hradec.

Slavnostní přijetí hoke-
jových reprezentantů
Jistě si to všichni pamatujete. Jako by to bylo 
včera, kdy český hokejový tým dal Rusku 7 bra-
nek a zvítězil tak na Mistrovství světa v ledním 
hokeji v Bratislavě v boji o bronzovou medai-
li 7:4. Na náměstí Míru byla nainstalována vel-

koplošná obrazovka a fanoušci z celého Jindři-
chohradecka si společně s hokejisty zazpívali 
hymnu a vítězům zatleskali. 4 hráči na tomto 
mistrovství byli Hradečáci – Jan Marek, Milan 
Michálek, Zbyněk Michálek a Jiří Novot-
ný. Třem z nich Milanu Michálkovi, Zbyňku 
Michálkovi a Jiřímu Novotnému vyslovil sta-
rosta města Stanislav Mrvka osobně v pondělí 4. 
července v refektáři Národního muzea fotogra-
fi e velký dík za vzornou reprezentaci i Jindři-
chova Hradce. Jan Marek byl omluven z důvo-
du narození syna. Děkovný list a věcný dárek za 
něj převzal pan Marek st.. Přátelského setkání se 
také zúčastnily rodiny hráčů. 

Pohár starosty města
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, 
územní odbor Jindřichův Hradec ve spoluprá-
ci s Městem Jindřichův Hradec a Sborem dob-
rovolných hasičů Jindřichův Hradec uspořádal 
v sobotu 2. července soutěž v požárním spor-
tu s mnohaletou tradicí „Pohár starosty měs-
ta Jindřichův Hradec“ na louce při řece Nežár-
ce v obci Dolní Skrýchov. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 22 družstev. Ceny byly připraveny pro 
prvních deset mužstev. Na prvním místě se 
umístilo Horní Meziříčko a obdrželo tak putov-
ní pohár a cenu starosty Jindřichova Hradce 
z rukou Stanislava Mrvky.

1�0. výročí založení  
sboru dobrovolných 
hasičů Lužnice
Svěcení praporu a předání ocenění členům sbo-
ru dobrovolných hasičů Lužnice, takto vypa-
dala ofi ciální část programu oslav 120. výročí 

založení sboru dobrovolných hasičů Lužnice, 
na kterou byl dne 2. července pozván staros-
ta města Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, 
který se při povodních v roce 2002 coby velitel 
vojáků podílel na záchranářských akcích právě 
v této obci. Součástí oslav bylo také připomenu-
tí 640. výročí první zmínky o obci Lužnice.

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení čtenáři,
začalo léto, dovolené jsou v plném prou-
du a turistické destinace se předhánějí 
v nabídkách. I město Jindřichův Hradec 
nezahálí a nabízí návštěvníkům mnoho 
zajímavostí, kulturních a společenských 
lahůdek. Nabídka je zaměřena nejen na 
turisty, ale i občany, kteří zůstali doma, 
nebo budou odjíždět na dovolenou ve 
druhé polovině prázdnin. A proto i redakč-
ní rada nadále připravuje přehled novi-
nek a pozvánky k zajímavostem. Věřím, 
že i o prázdninách čtenáři s netrpělivostí 
očekávají nové vydání Zpravodaje.

Dovolte mi, abych vám všem 
popřál krásnou dovo-

lenou, mnoho neza-
p o m e n u t e l n ý c h 
zážitků z domova 
i z cest za hranice-

mi všedních dnů.

Stanislav Mrvka
starosta města
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městský úřad informuje

k prodeji:

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

pozemky p.č. 1536 zahrada o výměře 
191m² a p.č. 1537 ostatní plocha o výmě-
ře 358m2,vše obec i k.ú. Jindřichův 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 příslušný kalendářní rok sta-
noví každoročně rada města svým usnese-
ním.

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

•

•

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

Podmínky:
minimální nabídková cena 780.000 Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žada-
tel 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.

•

Byt č. 3, o velikosti 2 + 1, 60 m2 (2. podlaží), v domě čp. 395/III, Sídliště, Jindřichův Hradec, včetně 
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 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.

•

Objekt bývalé mateřské školy v ulici Ruských legií čp. 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 

•

•

•
•

•

•

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

k pronájmu:

Z Á M Ě R    P R O N Á J M U    B Y T U
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 
odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v plat-
ném znění OZNaMUJe
občanům, že má v majetku byt č. 6, o velikosti 
2 + 1, 79,92 m2 + 7,60 m2 sklepní kóje v domě 
č. p. 174/I, nám. Míru v Jindřichově Hrad-
ci, který nabízí k pronájmu nejvyšší nabídce. 
Žadatel složí kauci ve výši 4.000 Kč při podá-
ní nabídky na účet č. 6015-0603140379/0800, 
VS 38, která bude započtena jako záloha na 
nájemné. Tato kauce, pokud vybraný zájemce 
nájemní smlouvu v termínu neuzavře, připad-
ne ve prospěch města, nevybranému zájemci 
bude kauce vrácena. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou. 

Žádosti s nabídnutou výší nájmu za 1 m2 zasí-
lejte v uzavřené obálce označené „NeOTe-
VÍRaT – výběrové řízení byt č.6, čp. 174/I“ 
v době oznámení veřejnosti, nejpozději do 5. 
8. 2011 do 12.00 hodin na adresu:
Město Jindřichův Hradec
odbor SMM – oddělení správy bytů
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 6. 6. 2011 se přestupku proti občanskému 
soužití dopustil muž (47 let) zaměstnaný jako 
obsluha herny, neboť jeho přesvědčení bylo 
takové, že kdo se s kapsou plnou peněz nevrhne 
k výhernímu automatu, do kterého je co nej-
rychleji nasype a po té provozovnu opustí, tak 
ten u něj nemá co dělat. Na toto krédo doplati-
la 19letá žena, která si do podniku přišla pouze 
popovídat s kamarádem. Provozní se ji pokusil 
vytáhnout ven za ruku, a když si dovolila klást 
mu odpor, tak dostala facku, až jí spadly brý-
le, které se pádem poškodily. Přivolaní strážní-
ci muže poučili, že po uhrazení jím způsobe-
né škody bude přestupek vyřešen v blokovém 
řízení.
 8. 6. 2011 několik minut po 15. hodině 
byli strážníci upozorněni na výskyt tzv. měni-
čů (osoby, které se snaží co nejmenší nákup 
zaplatit co největší bankovkou a při tom okra-
dou osobu, která od nich peníze přijímá). Podle 
poměrně přesného popisu zadrželi dva občany 
rumunské národnosti (matka se synem), kte-
ří okradli majitelku jednoho bistra o 1000,-Kč.  
Vše dopadlo tak, jak má. Peníze byly okrade-
né ženě vráceny a podvodníkům zbyly pouze 
pokutové bloky a oči pro pláč.
 11. 6. 2011 hodinu po půlnoci zaznamena-
la hlídka Městské policie pomalu jedoucí Maz-
du v Růžové ulici. Vozidlo upoutalo pozornost 
strážníků tím, že projíždělo imaginární slalom 
a to až do protisměru. Strážníci vozidlo před-
jeli, zastavili a kontrolní dechová zkouška uká-
zala 2,20 promile. Řidič (56 let) přiznal, že měl 
„víc než několik piv“. Pro podezření z trestného 
činu „ohrožení pod vlivem návykové látky“ byl 
na místě předán hlídce Policie ČR.

Výpis z událostí  16. 6. 2011 oznámil 44letý muž, že pro-
cházel se svou matkou (78 let) po cestě vedou-
cí kolem zámku. Svítilo sluníčko, oba se tedy 
opřeli o kamennou zídku a vychutnávali blaho-
dárné doteky paprsků. Muž při tom poslouchal 
hudbu z MP3 přehrávače.  V tom k němu při-
stoupila neznámá dívka a požádala ho o cigare-
tu. Celkem slušně jí řekl, aby neotravovala. Tím 
však dívku neuspokojil, a když jí nedal cigáro, 
tak mu sebrala MP3ku a utekla.  Podle popisu 
strážníci usoudili, že by se mohlo jednat o dív-
ku z výchovného ústavu. Zde zlodějku oprav-
du našli, přehrávač od ní získali nazpět, ale ten 
zatím nedostal jeho majitel, ale Policie ČR jako 
předmět doličný spolu s úředním záznamem 
a podezřením z trestného činu krádeže.
 16. 6. 2011 ve 23.00 hodin si dva pořádku-
milovní obyvatelé domu č.p. 122/IV  v Nežárec-
ké ulici řekli, že staré vodovodní trubky pohá-
zené na stavbě pod muzeem zbytečně tuto 
jinak kouzelnou lokalitu hyzdí, a proto vza-
li káru a jali se trubky nakládat. Jejich počí-
nání neušlo všímavým občanům, kteří zjiš-
těnou skutečnost obratem oznámili na linku 
156. Strážníci opuštěnou, naloženou káru našli 
v ulici Pod Hradem. Po chvilce čekání k ní 
přišli oba aktéři, kteří se po namáhavé práci 
museli občerstvit dobře vychlazeným točeným 
v jedné z nedalekých osvěžoven. Poté už vše 
nabralo ten správný směr. Trubky byly vráceny 
na místo a dvojčlenná uklízecí četa odměněna 
blokovými pokutami.
 17. 6. 2011 několik minut po poledni 
v hotelu Concertino poněkud více společensky 
unavený host na WC jaksi nevyváženě usedl na 
mísu, což mělo za následek ulomení „prkýn-
ka“. Ale ouha. Exkrement, který byl již na cestě, 
nedopadl „do branky, ale do autu“, kam ho ještě 

autor přišpendlil vlastním pozadím. A protože 
když nejde o život, jde o h…, v tomto případě 
doslova, tak se chlapík zdvihl, natáhl kalhoty 
a dělal jakoby nic a snažil se provozovnu nená-
padně opustit. Nějak mu však ušlo, že při oblé-
kání se produkt jeho zrychleného metabolismu 
dostal vně kalhot a také na mikinu. No a jak se 
vratkým krokem potácel chodbou k východu, 
tak všude, kde se o zeď opřel, zanechával svůj 
podpis v podobě „voňavého“ razítka. Přivola-
ní strážníci po zjištění totožnosti odeslali muže 
domů s tím, že po vystřízlivění ho čeká náhrada 
způsobené škody a případně bloková pokuta za 
přestupek proti veřejnému pořádku.
 18. 6. 2011 v 04.23 hodin alkoholem roz-
kurážený mladý muž povalil reklamu umístě-
nou na náměstí Míru, přímo pod okny služebny 
strážníků Městské policie. Ihned po činu se jal 
vratkým krokem „sprintovat“ do Panské ulice, 
kde byl strážníkem dostižen a doveden na místo 
činu, kde pokorně reklamu zdvihl a po té zapla-
til blokovou pokutu.
 23. 6. 2011 hodinu po půlnoci byli strážní-
ci požádáni operačním důstojníkem Policie ČR 
o součinnost na sídlišti Hvězdárna, kde mladá 
rádoby dáma měla osobní problém s přítelem. 
Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že kolem 
ženy pobíhá velký pes. Vyzvali jí, ať si psa připne 
na vodítko. Ta nejen, že výzvy neuposlechla, ale 
častovala strážníky a nyní již i přítomné policis-
ty nevybíravými výrazy. Korunu všemu nasadi-
la tím, že na policisty psa poštvala a slovně ho 
povzbuzovala k dalšímu útoku. Strážníci na nic 
nečekali, dojeli pro odchytovou tyč, psa odchy-
tili a umístili do kotce. Následně policisté ženu 
zadrželi pro podezření z trestného činu „násilí 
proti úřední osobě“.

Rudolf Gabriel, strážník

Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
  
Podmínky:
1. formou nabídkového řízení – obálková 
  metoda, minimální nabídková cena 
  nájemného 53,49 Kč/m2/měsíc,
2.  nájemní smlouva na dobu určitou,  
 a to do 31. 12. 2015
3.  podmínky žádosti:
 a) žadatel je starší osmnácti let
  b) žadatel má vyrovnány veškeré závazky 
  vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným  
 právnickým osobám a organizačním  
 složkám, případně jsou závazky smluvně 
  zajištěny a žadatel podmínky takové 
  smlouvy plní

Bližší informace o podmínkách pronájmu 
a případné možnosti prohlídky bytu v jiném 
termínu mohou zájemci získat na odbo-
ru správy majetku města, oddělení sprá-
vy bytů kontaktní osoba Pavla Humlová. č. 
384 351 1176 a na  www.jh.cz 

Věra Sedláčková, vedoucí
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Na starobylé radnici byly předávány zlaté plakety profesora Jana Janského 
za 40 bezplatných odběrů krve. Zlatou plaketu získalo celkem 25 bez-
příspěvkových dárců krve. 

Gratulace patří těmto oceněným: 
Stanislav Bartošek – Jindřichův Hradec, Karel Čada – Dvory nad Lužni-
cí, Josef Dohn – Studená, Petr Domanický – Jindřichův Hradec, Alena 
Hamerníková – Lásenice, Jaroslav Chápek – Jersice, Pavel Chromý – Dači-
ce, Jaroslav Janata – Jindřichův Hradec, Josef Kopeček – Hříšice, Ladi-
slav Kotyza – Nová Bystřice, Vladimír Krampera – Jindřichův Hradec, 
Jiří Leitkep – Malý Pěčín, Jarmila Mašková – Jindřichův Hradec, Roman 
Novák – Strmilov, Jiří Ondřejka – Jilem, Miloslava Řežábková – Jindři-
chův Hradec, Marie Říhová – České Velenice, Avdildžemil Sali – Jindři-
chův Hradec, Jan Sochor – Rodvínov, Stanislav Suk – Budeč, Bohumír Šte-
fl – Jindřichův Hradec, Josef Veselý – Holičky, Radek Veselý – Jindřichův 
Hradec, Jana Vondráková – Buk, Dana Vrecková – Nová Bystřice

Stříbrné a bronzové plakety Jana Janského za bezpříspěvkové dárcovství 
krve převzalo v kapli sv. Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci 74 obča-
nů z Jindřichohradecka a okolí. 

Bezpříspěvkoví dárci krve zachraňují životy

Stříbrnou plaketu, která se uděluje za 20 odběrů, získali tito dárci:
Eva Adamcová – Jindřichův Hradec, Renata Berglová – Chlum u Tře-

boně, Tomáš Česánek – Děbolín, Tomáš Filakovský – Jindřichův Hra-
dec, Pavel Filo – České Velenice, Radovan Hanta – Pístina, Kamil 
Hofman – Jindřichův Hradec, Josef Ivan – Nová Bystřice, Martina 
Jandová – Jindřichův Hradec, Pavel Kadlec – Jindřichův Hradec, Jiří 
Krejčí – Suchdol nad Lužnicí, Miroslava Krejčová – Jindřichův Hra-
dec, Marcela Kršková – Jindřichův Hradec, Markéta Křížová – Dači-
ce, Romana Kuberová – Bořetín, Petr Lukačovič – Dolní Lhota, Dušan 
Medek – Jindřichův Hradec, Jiří Najt – Jindřichův Hradec, Helena 
Neufusová – Chlum u Třeboně, Jaromír Peterka – Studnice, Martin 
Šuba – Suchdol nad Lužnicí, Stanislav Tříletý – Třebětice, Ilona Tuše-
rová – Dyjice, Jiří Vacek – Okrouhlá Radouň, Radek Vítek – Suchdol 
nad Lužnicí, Eliška Vítová – Kardašova Řečice, Karel Vlk – Jarošov 
nad Nežárkou, Petr Vlk – Stajka, Zdeňka Sýkorová – Horní Pěna, Jit-
ka Žaloudková – Dačice.

Bronzovou plaketu za 10 odběrů získali tito dárci krve: 
Sabina Dalíková – Třeboň, Milan Daniel – Nová Bystřice, Vlasti-
mil Devera – Dačice, Milena Dvořáková – Jindřichův Hradec, Mar-
tin Fučík – Chlum u Třeboně, Richard Goby – České Velenice, Pavel 
Haruda – Jindřichův Hradec, Michal Hejda – Dačice, Vít Horký – Čes-
ký Rudolec, Lukáš Houdek – Domašín, Zuzana Hrádková – Jindři-
chův Hradec, Anna Krajčová – Nová Bystřice, Jana Křížová – Hříšice, 
Aleš Martínek – Mutyněves, Martin Mihula – Nová Bystřice, Miro-
slav Michálek – Jindřichův Hradec, Roman Németh – Horní Olešná, 
Ivana Němcová – Deštná, Lucie Nováková – České Velenice, Regi-
na Ovčíková – Nová Bystřice, Radim Pánek – Číměř, Petr Pávek – 
Ponědrážka, Jan Radoš – Jindřichův Hradec, Marie Rešlová – Ratiboř, 
Jana Sedláčková – Chlum u Třeboně, Martin Sláma – Nítovice, Milada 
Soukupová – Dačice, Hana Šafránková – Jindřichův Hradec, Vladimír 
Šaman – Horní Pěna, Radka Ševčíková – České Velenice, Vlastimil 
Tepřík – Slavonice, Karel Tesař – Kamenice nad Lipou, Jaromír Tippl 
– Člunek, Josef Trsek – České Velenice, Lenka Utěšená – Dvory nad 
Lužnicí, Eva Veithová – Suchdol nad Lužnicí, Radek Vopravil – Nová 
Včelnice, Ilona Vrbová – Jindřichův Hradec, Pavla Zajícová – Třeboň, 
Pavel Závodský – Kardašova Řečice, Marcela Zelenková – Dačice, Šár-
ka Zikešová – České Velenice, Karel Zika – Nová Včelnice.

Karolína Průšová
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Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 6. do 10. 7. nás opustili:

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

Jméno, Příjmení, bydliště Datum
narození

Datum 
úmrtí

Antonín STREJČEK, Dvory nad Lužnicí 6. 2. 1944 14. 6. 2011
Eva SÁDKOVÁ, Plavsko 9. 6. 1950 16. 6. 2011
Alena KUMPOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 9. 8. 1954 16. 6. 2011
Irena KROPÍKOVÁ, Jindř. Hradec 8. 12. 1944 18. 6. 2011
Oldřich DVOŘÁK, Strmilov 13. 3. 1931 17. 6. 2011
Anna PODZIMKOVÁ, Velký Ratmírov 24. 5. 1915 20. 6. 2011
Miluše HRUBÁ, Plavsko 22. 11. 1931 21. 6. 2011
Karel JOCH, Hamr 25. 1. 1944 22. 6. 2011
Josef ŠMÍD, Dívčí Kopy 31. 12. 1950 1. 7. 2011
Jolana SIVÁKOVÁ, J. Hradec 24. 2. 1951 4. 7. 2011
Emilie TREPKOVÁ, Praha 5. 4. 1936 6. 7. 2011
Hedvika KLÍMOVÁ, J. Hradec 3. 8. 1914 10. 7. 2011
Marie CACHOVÁ, Dolní Žďár 28. 3. 1931 9. 7. 2011
Milada BĚLOHLÁVKOVÁ, J. Hradec 18. 6. 1926 10. 7. 2011

spolky, zájmové a vzdělávací organizace

Mše u příležitosti Porcinkule v Jindřichově Hradci
Slavnou zpívanou mši od 9:00 hodin bude sloužit jindřichohradecký pro-
bošt p. Václav Habart a o hudební doprovod mše se postará Chrámový 
sbor Adama Michny Jindřichův Hradec za doprovodu orchestru a varhan. 
Jelikož v letošním roce si připomínáme 255. výročí narození a 220. výro-
čí úmrtí geniálního rakouského klasicistního skladatele Wolfganga Ama-
dea Mozarta, zazní při mši především oslavencovy skladby. Z drobnějších 
duchovních kompozic to bude skladba „O Patrone Pater Pie“ s českým 
textem ke svatému přijímání a skladby „Quis Te Comprehendat“ s českým 
textem oslavujícím Pannu Marii. Druhá jmenovaná skladba je přepraco-
váním Adagia z Mozartovy Bläserserenády (KV361), které je upraveno 
pro čtyřhlasý sbor s doprovodem smyčcového kvartetu, varhan a sólových 
houslí.
Stěžejním hudebním dílem, které zazní při slavné zpívané mši od 9:00 
hodin bude Mozartova Missa Solemnis C-Dur (KV337), nazývaná též 
„Missa Aulica“. Tato mše byla složena v Salzburgu v březnu roku 1780 

a jedná se o poslední dokončenou Mozartovu mši. Rok po dokončení této 
mše se Mozart přestěhoval do Vídně, kde rozpracoval mši c-moll a známé 
Requiem d-moll, obě mše zůstaly nedokončené. Missa Aulica stojí neprá-
vem ve stínu o rok dříve složené Mozartovy Korunovační mše (KV317) 
a vyznačuje se naprosto srovnatelnou vyspělostí a nápaditostí jako je-
jí „slavnější sestra“. Z mnoha zajímavých částí této mše lze vyzdvihnout 
velebný začátek Kyrie, hudební symbolismus v části Credo v textu Deum 
de Deo („Bůh z Boha“), či pozoruhodné, a na Mozarta neobvyklé, zhu-
debnění části Benedictus, které Mozart zhudebnil velmi vážnou fugou ve 
starobylém kontrapunktickém stylu.
Všechny poutníky, kteří navštíví pouť Porcinkuli, srdečně zveme k náv-
štěvě a prožití mše od 9:00 hodin, která bude ozdobena hudbou W. A. 
Mozarta. Přijďte si poslechnout Mozartovy duchovní skladby do prostře-
dí, pro které byly napsány.  

Tomáš Petrů, sbormistr

Hlavní jindřichohradecká pouť – slavnost Porcinkule – se uskuteční letos v neděli 7. srpna. Jako tradičně budou v klášterním kos-
tele sv. Kateřiny slouženy tři mše: od 7:30, od 9:00 a od 10:30 hodin. Slavnostní požehnání se bude udělovat v 15:30 hodin.

K mimořádnému uzavření Městské 
knihovny v Jindřichově Hradci

Děkujeme všem uživatelům knihovny 
za trpělivost a pochopení mimořádného uzavření pobočky 

na sídl. Vajgar a suterénu centrální budovy u LIDLU 
(veřejný internet, čítárna) z důvodu výpadku veškerých 

telekomunikačních prostředků po silné bouři 
9. července 2011.

Poškození bylo rozsáhlé a odstranění závad trvalo 
poměrně dlouho, chceme proto ujistit čtenáře, že z těchto 
důvodů jim budou na pobočce na sídl. Vajgar prominuty 

poplatky z prodlení. 

Děkujeme za pochopení.   Jiřina Kadlecová, ředitelka

chrámový sbor Adama Michny
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PORCINKULE, PUTOVÁNÍ PO HISTORICKÝCH MĚSTECH ČECH, MORAVY A SLEZSKA

7. SRPNA 2011  JINDŘICHŮV HRADEC (NÁMĚSTÍ MÍRU) 
NEDĚLE OD 9.00 HOD.  

Chj - inzerat JH.indd   3 6/24/11   10:56:53 AM

Je tady léto, doba dovolených, doba cestová-
ní, která nám umožňuje poznávat nové země, 
jiné kultury. Ovšem za poznáním není vždyc-
ky nutné cestovat někam daleko, je možné za-
jít do muzea, na výstavu, případně na koncert. 
A právě takovou možnost nyní nabízí Jindři-
chohradecký symfonický orchestr. 

V loňském roce čle-
nové JHSO infor-
movali na stránkách 
tisku o svém koncert-
ním turné po řecké 
části Kypru. Orchestr 
hrál skladby místního 
skladatele, pedago-
ga a loutnisty Evago-
ra Karageorgise. Jed-

nalo se o autorovu tvorbu z období od r. 1990 
do r. 2010. V září, když jsme se vrátili, vznikla 
myšlenka pozvat kyperské hudebníky do České 
republiky a uspořádat zde společné koncerty, kte-
ré by našim posluchačům přiblížily tuto, alespoň 
co se týče hudby, naprosto odlišnou kulturu.
Nadešel ten správný čas a JHSO společně se 
svými hosty nyní uspořádá v České republice tři 
koncerty této zajímavé hudby a postará se tak 
o připomínku letního slunce, moře a krásných 
zážitků z dovolené. Pásmo s názvem „Z kořenů 

kyperské hudby“ si 
můžete vyslechnout 
4. září v Rytířském 
sále SHZ v Jindři-
chově Hradci, 5. září 
v Písku v Koncertní 
síni Trojice a nako-
nec 6. září v Praze 
v Koncertní síni kos-
tela Šimona a Judy, 

vždy od 19 hodin.
Evagoras Karageorgis se publiku představí nejen 
svými skladbami, v nichž se inspiruje kyperskou 
či řeckou lidovou poezií, ale také jako loutnis-
ta a zpěvák. Jistě stojí za zmínku, že je prvním 
z kyperských skla-
datelů, který použí-
vá lidovou hudbu i ve 
svých symfonických 
skladbách. Hudba 
tohoto skladatele je 
stálou součástí kon-
certních programů 
nejen na Kypru, ale 
i po celém světě.
Spolu se skladatelem přijedou i zpěváci Pav-
lina Konstantopoulou a Alexis Anastasiou, za 
bicí usedne Marios Nicolaou. Pavlina vystu-

JHSO a projekt „Z kořenů kyperské hudby“
dovala Trinity College of London a Univerzi-
tu Jana Kapodistria v Aténách. Od doby svých 
studií se soustřeďuje na řecký polyfonický 
zpěv. Alexis navštěvoval Národní hudební 
školu v Nikósii. Jako sólový zpěvák pravidel-
ně spolupracuje s různými hudebními skupi-
nami, s kterými vystupoval nejen na Kypru, 
ale i v Řecku, Ang-
lii, Austrálii, Kana-
dě, Irsku, či na Slo-
vensku. Orchestr 
bude hrát pod tak-
tovkou Solona Kla-
dase. Ten do r. 2005 
studoval Pedagogic-
kou fakultu Univer-
zity Karlovy, r. 2006 
se vrátil zpět na Kypr, kde se věnuje pedago-
gické činnosti v oblasti hudebního vzdělává-
ní na Univerzitě v Nikósii a na Státní střed-
ní hudební škole v Limassolu. V době svého 
studia v České republice zde spolupracoval 
s mnoha hudebními tělesy, mj. navázal i spo-
lupráci s JHSO. 
Celý tento projekt by nešlo uskutečnit bez 
mnoha sponzorů, kterým touto cestou děku-
jeme za finanční podporu.                                                       

  Ludmila Plachá

Solon Kladas

Evagoras Karageorgis

Pavlina Konstantopoulou

Alexis Anastasiou

Přijďte tvořit s vnoučaty
Na tvůrčí dílnu zve MESADA, občanské 
sdružení (pobočka Jindřichův Hradec) všech-
ny prarodiče, kteří mají svá vnoučata u sebe na 
prázdninách a rádi by vyplnili společný čas ně-
čím zajímavým. Návštěvníci budou mít mož-
nost vyrobit si společnou vzpomínku na letošní 
léto, a to prostřednictvím výtvarných technik. 
Na výběr bude výroba šperků a broží, ubrous-
ková technika či australská malba na trička atd. 
Akce proběhne v areálu Domu s pečovatelskou 

službou v Růžové ulici – naproti Jitřence ve 
středu 17. srpna 2011 mezi 15.00 –18.00 hod. 
Přístup je bezbariérový. Případné dotazy zod-
povíme na telefonním čísle 384 321 513.
A ještě jedna pozvánka na závěr. MESADA, 
občanské sdružení pořádá výstavu výrobků 
obyvatel jindřichohradeckých domů s pečova-
telskou službou. Výstava nese název Babičči-
no kouzlo a bude k vidění 23.–24. srpna, mezi 
10.00 –18.00 hod. v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Růžové ulici (naproti Jitřence).

 Lenka Radkovičová
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CHCETE NÁS?
Kristýnka
kříženka labradora, fenka, 7 měsíců, 
na vodítku chodí dobře, učenlivá
Kontakt: 775 258 349

Raubíř
kocour, 3 roky, kastrovaný, hodný, 
kočky a kocoury i pejsky snáší dobře, 
v bytě je čistotný
Kontakt: 603 219 149

Koťata
kocourci i kočičky, 6 týdnů, různých 
barev (rezavá, mouratá, černá, bíločer-
ná), jsou již samostatná a čistotná
Kontakt: 603 219 149

Filip
drobný kříženec labradora, pes,  
7 měsíců, váha cca 10-12 kg, štíhlý, 
vysoký ke kolenům
Kontakt: 775 258 349 (Slavonice)
 

Robin
kříženec, pes, 6–7 let, aktivní pejsek, 
zvyklý žít v domku se zahrádkou, není 
vhodný do společnosti dalšího pejska 
(fenečky mu nevadí)
Kontakt: 723 538 903 
(Pleše u Kardašovy Řečice)
 
Další kontakty: 
Záchytné kotce MP JH 
www.psi-jh.estranky.cz – 720 428 993 
Cibela o. s. 
www.cibela.cz – 603 219 149

Projekt z OPVK navazuje…
Na jaře letošního roku byl zahájen nový projekt, který je realizován na 
Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci týmem pedagogů 
vedeným zástupcem ředitele Mgr. Milošem Maxou. Projekt s názvem 
Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřicho-
vě Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském 
kraji je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost a má za cíl podpořit moderní formy vzdělávání na gym-
náziu. Projekt během svého harmonogramu má mimo jiné za cíl vybudo-
vat multimediální učebnu, mobilní počítačovou učebnu, vytvořit opory 
pro multimediální výuku, zaškolit pedagogy na využívání interaktivních 
tabulí a pro tyto interaktivní pomůcky také vytvořit aplikace přímo na 
míru jednotlivým vyučovaným předmětům.  Projekt změní tvář gymná-

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
Husova 333/II, 377 15  Jindřichův Hradec, telefon, fax: 3�� 3�1 �53, e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz

zia a posune možnosti vzdělávání žáků do nové roviny. Studenti budou do 
výuky zapojeni moderní formou, navíc jim bude dána možnost podílet se 
na přípravě pomůcek pro vyučování.
Do projektu bude zapojeno několik desítek pedagogů a řada organizač-
ních pracovníků, kteří budou mít za úkol poskytnout potřebné zázemí 
odborníkům pro vytváření jednotlivých materiálů. Cílovou skupinou 
projektu nebudou pouze žáci a učitelé jindřichohradeckého gymnázia, ale 
i dalších základních a středních škol v Jihočeském kraji. Na závěr projek-
tu, jehož rozpočet dosahuje cca 2 600 000 Kč, proběhne přehlídka aplika-
cí v jednotlivých předmětech a soutěž o nejzajímavější program pro práci 
s interaktivní tabulí SmartBoard.

Miloslav Vokáč, ředitel

otevírací doba 
Národního muzea fotografie:

po zbytek roku
pondělí zavřeno    

úterý – neděle: 12.00 –17.00 h

červenec – srpen
pondělí zavřeno

úterý – neděle: 10.00 –17.00 h

Muzejní kavárny:
úterý – neděle: 10.00 –18.00 h
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kulturní servis

Zkus být hasičem, policistou, záchranářem
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, 
Policie České republiky, Zdravotní záchranná 
služba a Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec si Vás dovolují pozvat již na III. roč-
ník prezentace práce složek IZS regionu Jindři-
chův Hradec pod názvem „ZKUS BÝT HASI-
ČEM, POLICISTOU, ZÁCHRANÁŘEM“. Kdy: 
17. 9. 2011 od 12. 00 hod., kde: v areálu HZS 
Jindřichův Hradec. Uvidíte zde techniku složek 
IZS a i Vy se můžete naučit zachraňovat zraně-
né. K vidění bude hořící auto, technika součas-
ná i historická a speciální technika složek IZS, 
kterou jen tak neuvidíte. Neváhejte a přijďte se 
podívat a vyzkoušet si práci záchranářů. 
Malé občerstvení a překvapení zajištěno. Celá 
akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeské-

ho kraje Mgr. Jiřího Zimoly a starosty města Jin-
dřichův Hradec Ing. Stanislava Mrvky. 

Lubomír Beran

Výstava s názvem „Urozená očista“ 
v galerii na II. nádvoří SHZ přiblíží 
návštěvníkům dějiny hygieny na 
šlechtických sídlech. 
Výstava potrvá do 31. srpna. 

Vždy v pátek a sobotu (kromě 
26. a 27. srpna) Noční prohlídky 
s Bílou paní

5. srpna 
Magická viola Petra Přibyla VII. 
„Hudba vesele i vážně pro děti 
i dospělé“. 
Účinkuje smyčcové kvarteto Marti-
nů, v 19.00 hod. v hudebním pavilo-
nu Rondelu.
Vstupné: dospělí 140 Kč, 
děti 90 Kč

6. srpna
„Buďme všichni rekordmani na 
nádvoří s Bílou paní“ 
(pokus o překonání rekordu) 

27. srpna 
Operní představení 
Prodaná nevěsta
Pořádá Agentura CROCE v čele se 
sólistou Národního divadla 
Vratislavem Křížem.
Hraje orchestr a sbor divadla 
J. K. Tyla v Plzni, 
diriguje: Jan Chalupecký, 
režie: Josef Průdek
V 19.00 na III. nádvoří Státního 
hradu a zámku
Vstupné: 300, 500 Kč, 
rodinná vstupenka (2 dospělí + 
2 děti) 1.000 Kč

Tomáš Krajník

4.–5. 8.   17.00 / 20.00
STROM žIVOTA
USA / drama 
6.–7. 8.   17.00 / 20.00
CAPTAIN AMeRICA: PRVNí 
AVeNgeR
USA / akční sci-fi / 3D
11.–12. 8.   17.00 / 20.00
ZROZeNí PLANeTy OPIC
USA / dobrodružný
13.–14. 8.   17.00 / 20.00
HARRy POTTeR 
A ReLIKVIe SMRTI – ČáST 2
V. Británie, USA / fantasy / 3D
18.–19. 8.   17.00 / 20.00
BARBAR CONAN
USA / Akční fantasy / 3D
20.–21. 8.   17.00
AuTA 2
USA / animovaný/3D
20.–21. 8.   20.00
ZKAžeNá ÚČA
USA / komedie
25.–26.-8.   17.00 / 20.00
ŠéfOVé NA ZABITí
USA / komedie
27.–28. 8.   17.30
ŠMOuLOVé
USA, Belgie / animovaný / 3D
27.–28. 8.   20.00
KOVBOJOVé A VeTřeLCI
USA / akční sci-fi 

MěSTO DěTeM:
27. 8.   13.00 / 14.30 / 16.00
MeDVíDeK PÚ
USA / animovaný

kIno
STŘELNICE

srpen tel.: 384 351 234

Pozvánka na Státní hrad a zámek 
v Jindřichově Hradci
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STROM žIVOTA uSA / Film Europe / 2D
Texas, 50. léta minulého století. Jack O’Brien si 
prošel dětstvím plným her a krásné nevinnosti. 
Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah 
s jeho otcem, který 
by mu pomohl tím-
to nelehkým obdo-
bím projít, je dosti 
komplikovaný. Jack 
je ztracenou duší 
v moderním světě, která si klade řadu otázek 
a snaží se v životě zorientovat. Kde je pravda? 
Co je věčnost? Jak vznikl život… Hvězdně obsa-
zený snímek je poctou životu, přírodě a světu 
kolem nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie. 
Postupně, obraz po obrazu nám přináší epický 
a dokonalý příběh, který je aktuální dnes stejně 
jako před více než půl stoletím. 
Hrají:  Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, 
Joanna Going, Jackson Hurst, Fiona Shaw, 
Crystal Mantecon, Tamara Jolaine, Hunter 
McCracken, Dustin Allen a další. Režie: Terren-
ce Malick. Hrajeme: 4.–5. 8. 2011

AuTA 2 USA / Falcon / 3D
Hrdinové fi lmu Auta 2 společností Pixar Anima-
tion Studios a Walt Disney Studios se vydávají na 

závodní okruhy. Cele-
britní závoďák Blesk 
McQueen se společ-
ně se svým nejlepším 
přítelem, jedinečným 
odtahovým vozem 

Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství 
do exotických zemí celého světa. Dvojici na ces-
tách doprovázejí členové domáckého závodní-
ho týmu z Kardanové Lhoty a společně míří do 
zámoří, aby podpořili Bleska ve vůbec prvním 
světovém šampionátu, závodu, který má rozhod-
nout o tom, kdo je nejrychlejším autem na světě. 
Cesta do cíle je ale plná výmolů, objížděk a výbu-
chů, protože je Burák nedopatřením vtažen do 

dobrodružství vlastního: do světa mezinárodní 
špionáže.
V českém znění:  Richard Krajčo, Petr Novotný, 
Petr Štěpánek, Ivana Andrlová, Ondřej Vetchý, 
Jan Budař, Michal Pavlata, Pavel Liška, Kateři-
na Brožová, Karel Heřmánek, Kryštof Hádek, 
Jiří Macháček, Bolek Polívka a další. Režie: John 
Lasseter a Brad Lewis. 
Hrajeme: 20.–21. 8. 2011 pouze od 17.00

ZKAžeNá ÚČA USA / Falcon / 2D
Elizabeth Halseyová je učitelka, která by z cho-
vání dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, 
zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere 

drogy a nemůže se 
dočkat, až si najde 
dobře situovaného 
muže, který se o ni 
postará a ona bude 
moci svou kariéru 

učitelky defi nitivně opustit. Když se s ní roze-
jde její snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho 
bohatého a pohledného náhradníka, o jehož 
přízeň soupeří se svou přehnaně aktivní kole-
gyní Amy  – ale zjišťuje, že je místo toho nucena 
bránit se snahám obhroublého učitele tělocvi-
ku. Elizabethiny bizarní plány a jejich bláznivé 
následky šokují její studenty, spolupracovníky 
a dokonce i ji samotnou. 
Hrají: Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy 
Punch, John Michael Higgins, Jason Segel a dal-
ší. Režie:  Jake Kasdan 
Hrajeme: 20.–21. 8. 2011 pouze od 20.00

ŠMOuLOVé 3D USA, Belgie / Falcon / 3D
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný 
i hraný fi lm, uvádí na plátna kin všem dobře 
známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gar-
gamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během 
následného pronásledování všichni společně 
projdou kouzelným portálem, který je zavede 
do našeho světa, přímo doprostřed newyorské-

Vybrané srpnové premiéry v kině Střelnice

Na organizaci této akce, která se koná 27. 8. 2011, 
se spolu s městem Jindřichův Hradec opět podíle-
jí i dětské zájmové, či sportovní organizace a růz-
ná občanská sdružení, které v Jindřichově Hradci 
působí a pracují s dětmi. 
Ty připravují pro děti různé soutěže, disciplíny, 
hry, sportovní aktivity a ukázky své činnosti. 
V letošním roce se děti i jejich rodiče budou moci 
zúčastnit šermířských a kejklířských vystoupení, 
výuky žonglování.
Celodenní program bude zahájen již v ranních 
hodinách dětským rybářským závodem na řece 
Nežárce, která protéká městským parkem. Po 
ukončení rybaření, které je určeno pro děti do 
15-ti let, začne vlastní program slavností, a to ve 
13,00 hodin slavnostním zahájením v prosto-
rách městského parku.

Veselé loučení dětí s prázdninami

ho Central Parku. Malí modří Šmoulové muse-
jí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se 
dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je 
Gargamel znovu vystopuje.
V českém znění: Ond-
řej Brzobohatý, Niko-
la Votočková, Václav 
Knop, Oldřich Vlach, 
Tomáš Juřička, Jiří 
Prager, Andrea Els-
nerová, Jaroslav Kaňkovský a další. Režie: Raja 
Gosnell.
Hrajeme: 27.–28. 8. 2011 pouze od 17.00

KOVBOJOVé A VeTřeLCI
USA / Bontonfi lm / 2D
Arizona roku 1873, městečko Silver City. Mís-
to přísně řízené zdejší rukou zákona, plukov-
níkem Dolarhydem, kde jsou den co den oby-
vatelé vystavováni strachu. Právě sem přichází 
cizinec, jež si o sobě vůbec nic nepamatuje. Jedi-
nou vzpomínku na minulost tvoří záhadný nára-
mek kolem jeho levé paže. Ve městě ale nejsou cizá-
ci vítaní. Však problémů mají dost i bez něj, jelikož 
se musí mít neustále na pozoru před indiány.
To ale netuší, že to pravé nebezpečí se snese až 
z oblohy. A právě nyní, v časech chaosu, je cizi-

nec, kterého odmítali, 
jejich jedinou nadějí. 
S pomocí cestovatelky 
Elly dává dohromady 
měšťany, Dolarhydeovy 
chlapce i vzpurné Apa-

če, aby společně čelili největší výzvě, jakou si umíte 
představit. Podaří se spojencům zahnat mezigalak-
tické protivníky? A kdo je vlastně onen cizinec?
Hrají: Olivia Wilde, Daniel Craig, Harrison Ford, 
Noah Ringer, Sam Rockwell a další. Režie:  Jon Fav-
reau. Hrajeme: 27.–28. 8. 2011 pouze od 20.00

Zdroj: www.bontonfi lm.cz; www.falcon.cz; 
www.fi lmeurope.cz, www.csfd.cz

Pak již budou děti soutěžit, malovat, zpívat, učit se 
šermovat a žonglovat, oblékat do zbroje, zhlédnou 
různá představení a pohádky, a to nejen v parku, 
ale také v kině, kde se celé odpoledne budou pro-
mítat dětské fi lmy.

 Yvetta Papežová

Jako každý rok, tak i letos město Jindřichův Hradec připravuje pro děti všech věko-
vých skupin veselé rozloučení s prázdninami, tentokrát s názvem „Město dětem 
aneb cesta kolem světa“. 

Letní kino Děbolín

9. 8. 2011 od 21.15 
ČeRTOVA NeVěSTA
10. 8. 2011 od 21.15 
OPRAVDOVá KuRáž
11. 8. 2011 od 21.15 
OBČANSKÝ PRŮKAZ
12. 8. 2011 od 21.15 
ROMáN PRO Muže

13. 8. 2011 od 21.15 
V PeřINě

srpen 2011

ROMáN PRO Muže

13. 8. 2011 od 21.15 
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K plzeňsko-hradecké výstavě byl zpracován rozsáhlý mono-
grafický katalog. Publikace rozebrala zajímavý malířčin 
život z několika různých pohledů. Výstava, kterou bude ote-

vřena nová výstavní síň muzea v bývalém jezuitském semináři na 
Balbínově náměstí, by tedy měla předložit veřejnosti ucelený výběr  
vytvořený z reprezentativní kolekce jejích děl, jež se nacházejí ve sbírkách 
Muzea Jindřichohradecka. Výstavu bude možno shlédnout od 11. srpna, 
kdy bude slavnostně zahájena šansonovými 
tóny sladké Francie. 
Madame Gali se tak vrací do svého rodné-
ho města po několika desetiletích. Naposledy 
zde bylo její dílo prezentováno v roce 1975, 
kdy její výstavu ještě zahajoval Dr. Jan Muk. 
Co do velikosti a významu však zatím žád-
ná z posmrtných výstav nepřekonala expozi-
ci z roku 1942, kdy po mimořádně příznivém 
ohlasu na soubornou výstavu Marie Galim-
berti-Provázkové v pražské Galerii „U Med-
vídků“ začala v srpnu 1942 na popud Jana 
Muka, kurátora výstav muzea v Jindřicho-
vě Hradci, příprava první výstavy tehdy již 
dvaašedesátileté malířky v jejím rodišti. Slav-
nostní zahájení proběhlo 20. 9. 1942 v Merto-
vě sále – na svou dobu moderním galerijním 
prostoru, který byl nazván po svém zaklada-
teli a iniciátorovi, bývalém zasloužilém sta-
rostovi města Karlu Mertovi. Výstava trva-
la do 11. 10. téhož roku a měla velký úspěch, 
korunovaný prodejem několika obrazů do 
hradeckého muzea, do muzea v Kamenici n. 
Lipou a do soukromých sbírek. Během výstavy bylo veřejnosti představe-
no na 30 obrazů, z nichž se dodnes několik zachovalo v našich sbírkách. 
Letošní výstava ji svým rozsahem ještě překonává. Vystaveno bude celkem 
přes 40 olejů, kreseb a grafik. 
Těžištěm malířské tvorby Marie Galimberti-Provázkové se staly krajina, 
zátiší a portrét. V díle je poznat vliv malířů Legéra, Cezánna a německé-
ho expresionismu, který byla schopna přetavit do svého osobitého ruko-
pisu. Z rané tvorby všechny zaujal portrét básníka, portrét bratra Sta-
nislava, Podzimní krajina v Baja Mare, z pařížského období např. zátiší 
Rouget a makrela, z pozdějších děl např. Karlův most, Hradčany aj. Za 
svého malířsky plodného života vystavovala Marie Galimberti-Provázko-
vá v Paříži na Salon d´Automne (od r. 1911) a na Salon des Indepéndants, 
v Hamburku, Monte Carlu, Budapešti, po návratu do Čech v roce 1919 
v Rubešově galerii, 1922 se skupinou Tvorba (Váchal aj.) v Krasoumné 
jednotě. Roku 1926 úspěšně svá díla prezentovala jako host na členské 
výstavě v galerii Mánes (podporované sochařem Gutfreundem). Poté se 
na necelých deset let malířsky odmlčela, s výjimkou výstavy Slovanských 
malířů v Cannes roku 1931, a až v roce 1935 vstoupila do Sdružení výtvar-
níků Purkyně, na jehož výstavách se podílela v letech 1940 –1949. V rod-
ném městě vystavovala ve zmiňovaném roce 1942 a posléze už posmrtně 
v roce 1951. Zemřela v Litoměřicích a je pohřbena v rodinné hrobce na 
brádelském hřbitově v Kamenici nad Lipou spolu se svým bratrem Stani-
slavem Provázkem, významným bakteriologem.
Do Jindřichova Hradce se malířka za svého života sice vracela, ale nikdy 
v něm vzhledem k životním peripetiím trvale nezakotvila. O svém vztahu 
k němu se výslovně zmínila jen jednou, a to ve spojitosti s výstavou v roce 
1942. To už jí od její poslední návštěvy jejího rodiště dělilo celých 21 let. Tuto 
vzpomínku zveřejnila Jihočeská jednota a později ji nad malířčiným hrobem 
na Bradle v Kamenici n. Lipou citoval ve svém projevu také Jan Muk:
„Můj otec Josef Provázek z Lanova strávil v Jindřichově Hradci delší řadu 
let jako důstojník tamní posádky. Tehdy se také oženil. Po mém narození 
r. 1880 jsem bohužel Hradec brzy opustila, takže z doby svého nejútlejšího 
mládí nemám na tamní naše rodinné prostředí žádných vzpomínek.

Osud nás zavál pak do různých vzdálených posádek, takže naše spojení 
s Hradcem bylo pak již velmi řídké.
V roce 1921 jsem byla s rodiči v Hradci naposled. Tehdy jsme navštívili 
dobrou přítelkyni naší rodiny, zvěčnělou paní M. Křesťanovou na Nežár-
ce č. 14, s kterou si moje matka od mládí dopisovala, protože obě bydlí-
valy v nedalekém Božejově, kde jsem strávila u babičky značnou část své-
ho mládí. Když jsem v dospělém věku navštívila Hradec se svými rodiči, 

byla jsem rázem zaujata jeho starobylou krá-
sou. Uchvátilo mně kouzlo jeho starodávných 
zákoutí a mohutných bašt, které se zrcadlí 
ve Vajgaru, v němž se sametová hněď snou-
bí s hlubokou modří vody. Jak jsem toužila 
po tom moci z těch hlubokých dojmů zachytit 
štětcem trvanlivější a živější vzpomínku!
Studovala jsem mnoho cizích krajin, abych tím 
spíše s plným porozuměním se vrátila do svého 
rodného města.
I můj ubohý bratr, kdyby jej byl osud tak 
předčasně neodvolal, byl by jistě rád s láskou 
k svému rodišti vrátil. Má matka, která tak 
přírodu milovala, pobývala často v rodném 
kraji (narodila se v Božejově) a po smrti bra-
trově navštěvovala i často jeho hrob a otcův 
hrob na Kamenickém Brádle. Byl to jedineč-
ný syn, který na ni vždy i na nejvzdáleněj-
ších svých cestách pamatoval a též všechny 
své volné chvíle u ní trávil. Na Bradle se pak 
obě tyto dobré, obětavé duše sešly.
Těším se, že má letošní krátká červencová náv-
štěva v Jindřichově Hradci nebude poslední 

a že se opět brzy vrátím.“ 
Doufáme tedy, že se její přání ke spokojenosti všech vyplní a letošní dlou-
há „návštěva“ Jindřichova Hradce, která potrvá až do konce října, bude 
opět patřit k jejím nejvýznamnějším. Výstavní program „návštěvy“ bude 
navíc doplněn odbornou přednáškou v rámci spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce konanou výjimečně již v pondělí 12. září od 19:00 
hodin. I na tuto akci jste všichni srdečně zváni.

Výstava Madame Gali bude zahájena 11. srpna vernisáží, která začne 
v 16 hodin v novém výstavním sále v jezuitském semináři na Balbíno-
vě náměstí.

Jakub Valášek

MADAME GALI: Expresionistické dílo 
Marie Galimberti-Provázkové (1880 –1951)
Pod tímto názvem se skrývá putovní výstava místní rodačky zahájená 24. května tohoto roku v Západočeské galerii v Plzni.

MGP – Podzim v Baja Mare

OTeVÍRacÍ dOBa 
MUZea JINdřIcHOHRadecKa:

Jezuitský seminář 
– stálá expozice (Krýzovy jesličky):
červen–září denně od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 h
Poslední vstupy: v 11.30 a 16.30 h

Kostel sv. Jana Křtitele a výstavní prostory 
v minoritském klášteru
červenec–srpen denně od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 h

Městská vyhlídková věž u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie
červen–srpen denně od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 h
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Tentokrát to bude Smetanova Prodaná nevěsta s předními sólisty Národ-
ního divadla a Státní opery Praha v sobotu 27. srpna v 19.00 hodin. Ope-
ra na konci léta se stala již jindřichohradeckou tradicí, která navazuje na 
operní představení, která se zde odehrávala na konci padesátých let minu-
lého století. Tehdy si zde divadelní prázdniny zpestřovali takoví umělci 
jako Eduard Haken, Marie Podvalová či Teodor Šrubař. 
V předchozích letech se v Jindřichově Hradci představily například opery 
Jakobín s Evou Urbanovou, Figarova svatba, Traviatta, Rigoletto s Ivanem 
Kusnjerem v titulní roli či Don Giovanni s Vratislav Křížem. 

Letos se organizátoři rozhodli pro Prodanou nevěstu, která měla v loň-
ském roce velký úspěch také v přírodním divadle zámku Konopiště. Mot-
tem letošního ročníku Opery v Jindřichově Hradci by mohlo být „Přijď-
te s dětmi do opery“. Prodaná nevěsta je veselá, hravá, je na co se dívat 
a navíc jsou v ní známé a krásné melodie. Režie se ujal pan Josef Průdek, 
který byl řadu let šéfem opery Národního divadla. Agentura CROCE spo-
lupracuje s panem Průdkem dlouhodobě a všechny jeho režijní počiny vž-
dy sklidily u diváků úspěch. Pro titulní role se podařilo získat ke spoluprá-
ci špičkové sólisty předních pražských operních scén. Pro úlohu Mařenky 
– Danu Burešovou, Jeníka zazpívá Tomáš Černý a jako Kecal se předsta-
ví Luděk Vele. Za dirigentským pultem bude již tradičně Jan Chalupecký, 
dirigent opery Národního divadla v Praze. 

Operní představení opět po roce v zámeckých prostorách

„Mám velkou radost, že město Jindřichův Hradec i Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec jsou příznivci opery, protože bez těchto partnerů by 
se tuto tradici nepodařilo obnovit“, říká Vratislav Kříž z Agentury CRO-
CE. „Dnes už má opera své věrné diváky v Jindřichově Hradci i v celých 
Jižních Čechách. Těší nás, že se začíná tato akce dostávat do povědomí 
i v sousedním Dolním Rakousku, odkud začínají také přijíždět návštěvní-
ci“, dodává Vratislav Kříž.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Informačním středis-
ku v Jindřichově Hradci,  v pokladně Kulturního domu Střelnice nebo 
v pokladně Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec a dále 2 hodiny 
před začátkem představení v pokladně Státního hradu a zámku. 

Agentura CROCE

4. srpna, 17.00 hod. 
„PLAVáČeK“ 
Loutkové divadlo pro děti. Účinku-
je: Divadlo ELF Praha, Langrův dům, 
náměstí Míru 138/II – atrium ve dvoře

5. srpna, 19.00 hod. 
MAgICKá VIOLA PeTRA PřIByLA
Účinkují: smyčcové kvarteto Marti-
nů, Petr Přibyl – viola, Petra Vlčková – 
akordeon, Jiří Svoboda – basová kyta-
ra, Zámecký Rondel SHZ J. Hradec

5., 6. srpna, 21.00, 22.00, 23.00 hod. 
NOČNí PROHLíDKy HRADeM 
A ZáMKeM S BíLOu PANí 
17. ročník nočních prohlídek. Dal-
ší prohlídky ve dnech 12., 13., 19., 
20.8. 2011 v 19.50, 21.00, 22.00 
hodin, Státní hrad a zámek J. Hradec

5. srpna – 7. srpna  
fOTOgRAfOVáNí V DOBOVÝCH 
KOSTÝMeCH
Národní muzeum fotografie

Kulturní kalendář – SRPEn �011
6. srpna, 15.00 –19.00 hod. 
BuĎMe VŠICHNI ReKORDMANI 
NA NáDVOří S BíLOu PANí 
Pokus o překonání rekordu 
v počtu „Bílých paní“ na jednom 
místě. Státní hrad a zámek J. Hradec

7. srpna, 10.00 hod. 
PROMeNáDNí KONCeRT 
Účinkuje: Retro Band Josefa Boháče 
Masarykovo náměstí

9. srpna – 13. srpna, 21.15 hod. 
LeTNí fILMOVÝ feSTIVAL 
Čertova nevěsta, Opravdová kuráž, 
Občanský průkaz, Román pro muže, 
V peřině, letní kino Děbolín

11. srpna, 16.00 hod. 
VeRNISáž  VÝSTAVy  MADAMe  gALI 
Putovní výstava – expresionistické 
dílo Marie Galimberti – Provázkové 
Muzeum Jindřichohradecka, Balbíno-
vo nám. Výstava potrvá do 30. října.

12. srpna, 18.00 hod.  
STěHOVáNí MuCHOVy   

SLOVANSKé ePOPeJe
vernisáž výstavy s projekcí filmu, 
Galerie Zámecký mlýn v J. Hradci, 
výstava potrvá do 15. září

12. srpna, 19.00 –21.00 hod. 
LeTNí KONCeRT 
Účinkují: Votvíráci Písek, Dixie Band 
Slavonice, náměstí Míru

19. srpna, 19.00 –21.00 hod. 
LeTNí KONCeRT 
Účinkují: Ponožky pana Semtamťu-
ka, náměstí Míru

20. srpna, 19.00 –21.00 hod. 
PROMeNáDNí KONCeRT 
Účinkuje: Retro Band Josefa Boháče, 
náměstí Míru

21. srpna, 15.00 hod. 
KOMeDIANTI 
Letní operní feérie, Jindřiš u Jindři-
chova Hradce – náves

27. srpna, 10.00 –17.00 hod. 
XVIII: SeTKáNí VáLeČNÝCH 

V letošním roce pozve město Jindřichův Hradec a Agentura CROCE již po osmé diváky na operní představení na nádvoří 
Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec. 

(A POVáLeČNÝCH) LeTCŮ 
V J. HRADCI  
Muzeum Jindřichohradecka, 
Památník letců

27. srpna, 13.00 hod. 
MěSTO DěTeM 
ANeB CeSTA KOLeM SVěTA
Veselé rozloučení s prázdninami 
pro všechny děti a jejich rodiče 
Husovy sady

27. srpna, 19.00 hod. 
BeDřICH SMeTANA 
– „PRODANá NeVěSTA“
Operní představení v podání před-
ních sólistů a umělců Národního 
divadla Praha a Orchestru a sboru 
Divadla J. K. Tyla v Plzni, Státní hrad 
a zámek Jindřichův  Hradec

30. srpna, 19.30 hod. 
JIHOČeSKÝ KOMORNí feSTIVAL 
Účinkují: Petr Nouzovský – 
violoncello, Kateřina Englichová – 
harfa. Kaple sv. M. Magdaleny

OTeVíRACí DOBA STáTNíHO HRADu A ZáMKu JINDřICHŮV HRADeC:

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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VENKOVNÍ AQUAPARK -  VSTUPNÉ + DOPLATKOVÝ SYSTÉM

DOSPĚLÍ JUNIOŘI DĚTI RODINNÉ VSTUPNÉ

Minimální
60,- Kč 30,- Kč

Minimální
130,- Kč

2 hodiny 2 hodiny

20,- Kč 15,- Kč 50,- Kč

Polodenní
70,- Kč 40,- Kč

Polodenní
160,- Kč

6 hodin 6 hodin

30,- Kč 20,- Kč 60,- Kč

Celodenní vstup
90,- Kč 50,- Kč

Celodenní vstup
200,- Kč

10:00-20:00 10:00-20:00

Osoba starší 18.let 
nebo vyšší než 140 cm 

Osoba mladší 18.let a 
výšky od 110 do 140cm

Děti od 1 roku  věku a 
do výšky 110 cm 

2 osoby starší 18. let a vyšší než 140cm + 1 – 4 
junioři mladší 18. let a výšky od 110 do 140 cm. Děti 
od 1. roku věku do výšky 110 cm mají vstup zdarma

VSTUP 
ZDARMA

        Doplatek při překročení          
2. hod. vstupu na 6. hod.

       Doplatek při překročení          
2. hod. vstupu na 6. hod.

         Doplatek při překročení        
6. hodinového vstupu

           Doplatek při překročení        
    6. hodinového vstupu

SE VSTUPENKOU ZAKOUPENOU U VENKOVNÍ POKLADNY 
NELZE VSTUPOVAT DO KRYTÉHO BAZÉNU !

Pro vstup do celého areálu používejte horní pokladny v krytém 
bazénu !!!

Pěšky na výlet
Jindřichohradecko nabízí návštěvníkům nád-
hernou, místy nedotčenou přírodu protkanou 
rybníky, lesy a také panoramaty, jež berou dech. 
Dobře značené turistické trasy skýtají možnost 
vybrat si kratší či delší výlet do míst, na která se 
nezapomíná.
 
Vycházkový okruh městem Jindřichův Hra-
dec (délka cca 3 km)
Masarykovo nám. → Klášterská ul. → Husova 
ul. → Gymnázium Vítězslava Nováka → Kolej 
a menza VŠE → Husovy sady → podél Nežár-
ky → Zákostelecké náměstí → kostel Nanebevze-
tí Panny Marie → Jezuitská kolej → Nežárecká 
brána → Dům u Bradáče → ul. Nové stavení → 
Landfrasova zahrada → Mlýnská ul. → Státní 

2.kolo 10.9. J. Hradec - Olomouc
4.kolo 1.10. J. Hradec - Most
7.kolo 29.10. J. Hradec - Nitra-Sereď
9.kolo 12.11. J. Hradec - ŠKP Senec
11.kolo 26.11. J. Hradec - Zlín
13.kolo 10.12. J. Hradec - Michalovce
14.kolo 7.1. J. Hradec - Šaľa
18.kolo 4.2. J. Hradec - Veselí n. M.
19.kolo 11.2. J. Hradec - Slavia Praha
21.kolo 25.2. J. Hradec - Písek
23.kolo 10.3. J. Hradec - Partizánske
25.kolo 31.3. J. Hradec - Poruba

WHIL 2011-2012

sobota od 18 hod
domácí zápasy

Ve středu 3. srpna v 18 hodin bude 
oddíl volejbalu TJ Slovan J. Hra-
dec pořádat v Městské spor-
tovní hale v J. Hradci mezi-
národní utkání mužských 
volejbalových reprezentací 
České republiky a Kanady.  

Pro náš tým je tento zápas 
součástí soustředění před 
Mistrovstvím Evropy, kte-
ré pořádáme počátkem září 

hrad a zámek → Dobrovského náměstí → nám. 
Míru → Masarykovo náměstí
Výlet začneme u turistické orientační mapy na 
Masarykově náměstí, odkud se vydáme výše 
popsanou trasou. Vycházkový okruh histo-
rickou částí Jindřichova Hradce nabízí řadu 
zajímavých zastavení a netradičních pohledů 
na nejnavštěvovanější pamětihodnosti města 
(pohled na zámecký areál s rondelem a bývalé 
koželužské domky se šindelovými střechami). 
Část trasy kopíruje žlutou turistickou značku.
Odpočinková místa: Husovy sady, ul. Nové Sta-
vení, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Z Jindřichova Hradce do děbolína a zpět (dél-
ka cca 6 km)
Masarykovo náměstí → Husovy sady → Základ-
ní umělecká škola → Janderova ul. → Naxerova 

lávka → Bratrská ul. → Jakubská ul. → Kostel sv. 
Jakuba → Letiště Jindřichův Hradec → Vyhlídka 
Karla Zvěřiny → Děbolín

I tentokrát je výchozím bodem našeho výle-
tu turistická orientační mapa na Masaryko-
vě náměstí. Po cestě máme možnost zastavit 
se např. u Památníku legionářů v Husových 
sadech, u Kostela sv. Jakuba, na Vyhlídce Kar-
la Zvěřiny a v cílové obci našeho putování – 
v Děbolíně – můžeme navštívit v širokém oko-
lí vyhlášenou výtvarnou dílnu či využít služeb 
tenisového centra. Část trasy tohoto výletu 
kopíruje cyklotrasu č. 1148 a červenou turistic-
kou značku.
Odpočinková místa: Kostel sv. Jakuba v Huso-
vých sadech, rybník Polívka, Vyhlídka Karla 
Zvěřiny

Pomník Mistra J. Husa Výtvarná dílna – Děbolín Rybník Polívka Vyhlídka K. Zvěřiny

SE VSTUPENKOU ZAKOUPENOU U VENKOVNÍ POKLADNY NELZE VSTUPOVAT DO KRYTÉHO BAZÉNU !
Pro vstup do celého areálu používejte horní pokladny v krytém bazénu !!!

Rozpis utkání Interligy házené žen
WHIL 2011–2012

domácí zápasy / sobota od 18 hod

Prestižní volejbalové utkání v Jindřichově Hradci
společně s Rakouskem, a tak se divákům 

představí trenér Jan Svoboda s kom-
pletní reprezentací ve složení: 

nahrávači Ticháček a Zaple-
tal, blokaři Holubec, Koneč-
ný, Veselý a Mach, smečaři 
Popelka, Hrazdíra, Pláteník, 
Hudeček, Štokr a Konečný 
a libera Krištof s Bencem.
Pořadatelé zvou na krásný 
sportovní zážitek.

  Otakar Kinšt

oddíl volejbalu TJ Slovan J. Hra-
dec pořádat v Městské spor-

představí trenér Jan Svoboda s kom-
pletní reprezentací ve složení: 
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poHlednice od vajgaru

Vážená redakce, 
dovolte, abych vám k obnovenému vydávání Jindřichohradeckého zpravo-
daje napsal pár připomínek a vznesl jeden dotaz:
 1) Zpravodaj zdarma: pro všechny, kteří si pravidelně opatřovali Jindři-
chohradecký zpravodaj je jistě velkým a milým překvapením, že tento měsíč-
ník je nyní k dispozici zdarma. Vedení Města JH za to patří upřímné poděko-
vání. Vždyť dostat něco zdarma, to je v současné době opravdová vzácnost.
 �) Formát zpravodaje: pro každého, kdo tento typ tiskoviny si archi-
vuje, případně celý ročník nechává svázat, je velkým problémem, když 
se změní formát. Dřívější zpravodaj byl ve formátu A5, nyní nově je ve 
formátu A4. Ke změně formátu byl zřejmě nějaký pádný důvod, kte-
rý já však neznám. Určitě jím ale není tiskárna, vždyť jak dřívější, tak 
i obnovený zpravodaj, tiskne a svazuje tiskárna RAIN, s.r.o. J. Hradec.
 3) Příloha nOVUM : velmi vhodnou a příhodnou přílohou Jindřichohra-
deckého zpravodaje bývala tiskovina Muzea Jindřichohradecka „NOVUM“. 
Ta v obnoveném zpravodaji na měsíc červen 2011 nebyla, aspoň jsem ji tam 
neviděl. Moc bych se přimlouval za to, aby se tiskovina „NOVUM“ i nadále 
v Jindřichohradeckém zpravodaji vyskytovala, ať již v něm svázaná a nebo 
jen volně vložená. Vhodně totiž doplňuje informace o kulturním dění ve 
městě i někdy o jeho historii. Vyzvedávat si zvlášť „NOVUM“ v budově muzea 
je velmi nepraktické a pro starší a pohybově postižené lidi někdy i obtížné.
 �) Ročenka Města JH : v několika posledních letech vydávalo Město 
JH  „Ročenku“, kde bylo shrnutí všech důležitých událostí, které v J. Hradci 
v tom kterém roce proběhly. Byla zde i řada fotografi í z investičních akcí Měs-
ta a informace ze společenských, kulturních, sportovních a dalších organi-
zací, působících na území města, o ekumeně, školách a podobně. chápu, 
že vydávání takové „Ročenky“ muselo být fi nančně značně náročné a pro-
to snad letos s událostmi za rok 2010 vůbec nevyjde. Bylo by však třeba 
to v některém čísle obnoveného zpravodaje nějak objasnit, aby to náho-
dou někdo marně nesháněl, protože „Ročenka“ už měla určitou tradici.
 5) Dotaz: budete v obnoveném Jindřichohradeckém zpravodaji uveřej-
ňovat třeba články s tématikou týkající se historie Jindřichova Hradce, kte-
ré na adresu redakce někdo pošle jako příspěvek? Já moc dobře vím, že dát 
dohromady první obnovené číslo, bylo asi dosti obtížné, zejména sehnat 
dostatek materiálu k uveřejnění. Časem se tento stav určitě zlepší, takže Jin-
dřichohradecký zpravodaj se stane čtivějším a zajímavějším. A toto Vám, 
vážená redakce, upřímně přeji.

      Ing. Karel Bajer (redakčně kráceno)

Vážený pane Bajere,
děkuji za Váš dopis s postřehy a připomínkami k JH Zpravodaji. 

 ad 1) Jste jedním z mnoha čtenářů, kteří tuto variantu přivítali. Musím 
říci, že právě tento způsob distribuce se okamžitě odrazil na zvýšené poptáv-
ce po JH Zpravodaji.
 ad �) Kromě distribuce zdarma je právě zvětšený formát tou nej-
markantnější změnou podoby JH Zpravodaje. chápu, že A5 formát 
byl možná praktičtější, nicméně redakční rada reagovala na požadav-
ky vedení města, které usilovalo o novou tvář měsíčníku. Navíc 
jsme při koncepci Zpravodaje vycházeli i ze zkušeností jiných, stejně velkých 
měst v celé ČR. Dospěli jsme k závěru, že formát A4 je v současné době 
zřejmě vůbec nejpreferovanějším formátem pro výše uvedené účely.
 ad 3) Po dlouhém zvažování a také konzultaci s vedením Muzea Jin-
dřichohradecka jsme od vkládání přílohy NOVUM do JH Zpravodaje ustou-
pili. Důvod je více než prozaický. V JH Zpravodaji jsme v rámci rubriky Kul-
turní servis nabídli všem stěžejním kulturním a památkovým subjektům ve 
městě prostor pro dostatečnou prezentaci jejich nabídky. Muzeum Jindři-
chohradecka má svého zástupce v redakční radě, ten pravidelně zpraco-
vává přehled dění v Muzeu JH na aktuální měsíc a zařazuje jej buď formou 
článku, nebo jako součást kulturního přehledu. Dá se tedy říci, že v součas-
né době mají všechny subjekty rovnocenné podmínky pro prezentaci. NO-
VUM i nadále vychází a je k dispozici v prostorách Muzea Jindřichohradec-
ka, ale také v Informačním středisku v Panské ulici, které je bezbariérové.
 ad �) Vedení města od vydávání Ročenky ustoupilo a to především z eko-
nomických důvodů. Další příčinou je fakt, že velká pozornost byla zaměře-
na na internetovou prezentaci města a na nové webové stránky. Ty budou 
tím vůbec nejpružnějším nástrojem pro prezentaci Jindřichova Hradce. 
V archivních příspěvcích by měly být k dohledání všechny důležité momen-
ty a zprávy o dění v našem městě. chápu, že ne každý má možnost připojení 
k internetu, a tudíž byla tištěná forma Ročenky vítaným shrnutím událostí 
ve městě, nicméně v dohledné době se o obnovení této publikace neuvažuje.
 ad 5) S články na téma historie samozřejmě počítáme, dokon-
ce jsme jednu z rubrik nazvali Kalendárium. Nebráníme se žád-
ným příspěvkům od našich čtenářů, ať už se týkají jakékoliv oblasti.
Tolik odpovědi na Vaše dotazy. Mnoho hezkých chvil při čtení JH Zpravoda-
je Vám přeje

     Marcela Kozlová, šéfredaktorka.

kostel sv. Jana Křtitele Městské hradby



pozvánky na září
Městské akce:
• 8. 9. 2011
  CHuDáK HARPAgON – DIVADeLNí KOMeDIe
• 11. 9. 2011
 SeNIOR KLuB
• 15. 9. 2011 
 KONCeRT – JAN ŠKRDLíK – „DeBuSSyHO SONáTy“
• 18. 9. 2011
 O SNěHuRCe – DIVADeLNí POHáDKA

• 23. 9. – 25. 9. 2011 
 HuDeBNí SLAVNOSTI ADAMA MICHNy    
 Z OTRADOVIC 2011
• 27. 9. 2011 
 NáVŠTěVA u PANA gReeNA – DIVADeLNí HRA

Ostatní akce:
• 2. 9. 2011  
 KONCeRT – OLD STeAMBOAT BAND
• 2. 9. – 3. 9. 2011  
 PIVNí SLAVNOSTI
• 4. 9. 2011 
 KONCeRT – JINDřICHOHRADeCKÝ SyMfONICKÝ   
 ORCHeSTR – „HuDBA Z KyPeRSKÝCH KOřeNŮ“
• 10. 9. 2011 
 ZPíVáNí NAD NežáRKOu
• 16. 9. – 17. 9. 2011 
 DADAINSPIRAČNí DNy – 10. ROČNíK 
 16. 9. 2011 
• KONCeRT – HARLeJ
 23. 9. 2011 
• KONCeRT – JAKSI TAKSI + PyTeL BLeCH

Mìsto Jindøichùv Hradec
vás zve na

LETNÍ
12. 8. 2011

19.00 - 21.00 hodin
námìstí Míru Jindøichùv Hradec

VOTVÍRÁCI

DIXIE BAND 

KONCERT

PÍSEK

Slavonice

vstupné volné

Jindřichův Hradec z ptačí perspektivy


