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Společná cyklistická vyjížď ka ofi ciálně zahájí 

turistickou sezónu v Jindřichově Hradci

KD STŘELNICE VÁS ZVE
Přijďte v květnu do divadla na zajímavá 

představení. Těšit se můžete na Hráče i Ženu 

Vlčí mák.

MĚSTSKÁ POLICIE 
V NOVÝCH  PROSTORÁCH
Po dvou desetiletích opustili strážníci budovu 

staré radnice na náměstí Míru.  Novým sídlem je 

objekt Kaštánku. 

KRUH PŘÁTEL HUDBY
První májový den v Jindřichově Hradci ozdobí 

Sváteční koncert. V kapli sv. Maří Magdaleny 

vystoupí v rámci abonentních koncertů Petr Při-

byl a Martin Fila.
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Další ročník oblíbené sportovně – zábavné akce je 
tady! Ani v letošním roce Jindřichohradečáci nepo-
ruší tradici a zahájí turistickou sezónu ve městě nad 
Vajgarem společným šlápnutím do pedálů. Přes 
kopec na Hradec se vydají v sobotu 19. května 2012 
z parkoviště Správy a údržby silnic v Jarošovské uli-
ci. Cílovou stanicí bude tentokrát místní část Dolní 
Skrýchov, přesněji hřiště u lávky přes řeku Nežárku.
Na účastníky Jindřichohradeckého pedálu čekají 
tři různě dlouhé a obtížné trasy. První z nich měří 
cca 7,5 km a vede z Jindřichova Hradce přes Dolní 
Skrýchov, starou Radouňku, k rybníku Velký Hroch 
a zpět do Dolního Skrýchova. Tuto trasu doporuču-
jí pořadatelé také jako pěší výlet pro ty, kteří nejsou 
vyznavači cyklistického sportu. 
Trasa č. 2 povede z Jindřichova Hradce přes Dol-
ní Skrýchov a starou Radouňku směrem na Lodhé-
řov a dále Drahýšku, Dolní a Kostelní Radouň, Kar-
lov, Lovětín, Horní Skrýchov a zpátky do Dolního 
Skrýchova. Její délka je cca 28 km.
A konečně nejnáročnější, cca 48 km dlouhá trasa 
č. 3 je naplánována z města nad Vajgarem do Již-
né a dále do obcí Vícemil, Březina, Deštná, Hor-
ní Radouň a opět do cílové stanice Dolní 
Skrýchov.
Doporučení pořadatele: vlastní mapa 
(nejlépe Jihočeské cyklotrasy III.) výho-
dou.
Právě v Dolním Skrýchově čeká na pěší účast-

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál

Kdy: sobota 19. května 2012         
Zahájení a výdej účastnických diplomů:  
11.00 hod. – trasa č. 3
13.30 hod. – trasy č. 1, 2
Kde: parkoviště Správy a údržby silnic, Jarošovská ul. č.p. 
1126   Jindřichův Hradec
Dojezd: Dolní Skrýchov, pěší lávka u řeky

níky i cyklisty bohatý doprovodný program. Chybět 
nebudou soutěže pro děti, skákací hrad, trampolí-
na, ukázka první pomoci nebo zvířecí dětská disco-
show. Připraveno je rovněž drobné občerstvení. Na 
15. hodinu je pak naplánováno slavnostní otevření 
dětského hřiště.
Zhruba kolem 16. hodiny dojde ke slosování účast-
nických diplomů o hodnotné ceny, tou hlavní bude 
i tentokrát jízdní kolo. 
Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradec-
ký pedál pořádá město Jindřichův Hradec ve spolu-
práci s Cykloteamem Jindřichův Hradec, Jednotkou 
sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hra-
dec, Oblastním spolkem Českého červeného kříže 
a TJ Házená Jindřichův Hradec a za mediální pod-
pory Hitrádia Faktor, Týdeníku Jindřichohradec-
ka a Jindřichohradeckého deníku. Této spoluprá-
ce si organizátoři akce velmi 
váží a tímto všem děku-
jí. Poděkování náleží 
i sponzorům, kteří 
tuto jarní vyjížďku 
podpořili věcnými 
odměnami do sou-
těží pro děti.

Všichni jste srdečně zváni.

Marcela Kozlová
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Tísňové volání 
(jednotné evropské číslo): 112

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

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

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

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

Hasičský záchranný sbor: 150 

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

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 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.: 384 497 474

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

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

Dům gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel
Dobrovského 202/I
377 01   Jindřichův Hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

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

Národní muzeum fotografi e
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 362 459

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

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

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 červen

Foto Veronika Duchoňová
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knihy s názvem Rybníkářství na Jindřicho-
hradecku autorů Michala Kotyzy a Miroslava 
Huleho. Kniha vznikala téměř tři roky. Mate-
riály na ní byly sháněny v období pěti let ze 
zdejšího oblastního archivu. Dílo bylo pokřtě-
no mimo jiné za přítomnosti (zleva): autora 
Miroslava Huleho, autora Michala Kotyzy, sta-

rosty Nové Bystřice Vladimíra Bláhy, ředitele 
Rybářství Kardašova Řečice Zbyňka Zajíce, sta-
rosty Kardašovy Řečice Petra Nekuta, starosty 
Jindřichova Hradce Stanislava Mrvky a ředitele 
Národního muzea fotografi e Miloslava Paulíka. 

 Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
Dům gobelínů je již otevřen
V neděli 1. dubna se uskutečnilo slavnostní ote-
vření Domu gobelínů, kulturních tradic a řeme-
sel za přítomnosti 1. náměstka hejtmana Jiho-
českého kraje Františka Štangla, starosty města 
Stanislava Mrvky, ředitele Domu gobelínů Milo-
slava Paulíka, ředitele Muzea Jindřichohradec-
ka Jaroslava Pikala, radních a zastupitelů města 
Jindřichův Hradec a široké veřejnosti. Součástí 
programu byla volná prohlídka expozic, ukázka 

ručního zpracování vlny, předení na kolovratu, 
možnost praktického tkaní, interaktivní progra-
my a promítání krátkých fi lmů.

Bankovní rada
V úterý 3. dubna poctila svou návštěvou naše 
město Bankovní rada České národní banky, kte-
rá zasedala v hotelu Concertino. Druhý den je-
jí kroky směřovaly do nově otevřených prostor 
Národního muzea fotografi e a Domu gobelí-
nů, kulturních tradic a řemesel. Foto zleva: člen 
bankovní rady ČNB Lubomír Lízal, místosta-
rosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek, 
člen bankovní rady ČNB Kamil Janáček, mís-

tostarosta Jindřichova Hradce Pavel Vejvar, člen 
bankovní rady ČNB Pavel Řežábek, členka ban-
kovní rady ČNB Eva Zamrazilová, viceguver-
nér ČNB Vladimír Tomšík, starosta Jindřicho-
va Hradce Stanislav Mrvka, viceguvernér ČNB 
Mojmír Hampl, guvernér ČNB Miroslav Sin-
ger a ředitel odboru sekretariát bankovní rady 
Michael Winige.

Výstava Stories byla zahájena
Ve středu 4. dubna v podvečer byla slavnostně 
zahájena výstava Stories, která potrvá v prosto-
rách Národního muzea fotografi e do 29. dub-

Úvodník
Vážení spoluobčané, 

je před námi měsíc květen, ve kterém nás 
čekají dva státní svátky, to znamená dva 
dny, kdy nebudeme muset do práce. Právě 
s prací souvisí hned ten první májový den, 
který je Svátkem práce nazván. Půjdeme-li 
do historie, tak mezinárodní dělnický svá-
tek 1. máj se slaví od roku 1890. My pra-
cující tento den máme velmi rádi, zejména 
když připadne na úterý, jako letos a nemusí-
me do práce. Druhým volným dnem a stát-
ním svátkem je 8. květen nazvaný jako Den 
vítězství nebo Den osvobození od fašismu. 
Letos si připomeneme již 67. rok od ukonče-
ní druhé světové války. V Jindřichově Hradci 
se již tradičně uskuteční 8. května dopoled-
ne několik vzpomínkových aktů za ty, kteří 
pro nás a naši vlast bojovali. 

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás na osla-
vy Dne vítězství, jejichž program je součástí 
vydání tohoto čísla zpravodaje, co nejsrdeč-
něji pozvat a zároveň si vás také dovolu-
ji vyzvat k účasti na nich. Nebuďte prosím 

lhostejní a neberte tento 
svátek jako samozřej-
most, vždyť nebýt zmi-
ňovaných historických 

událostí, tak by žádné 
pracovní volno nebylo.

Stanislav Mrvka
starosta města

na 2012. Výstava sestává ze 120 černobílých 
a barevných snímků, přibližujících současný 
každodenní i sváteční život obyvatel jižních 
Čech a Waldviertelu. Jsou z nich patrné jak roz-

dílnosti obou regionů, tak osobité rysy pohra-
ničí a shody, které lidi z obou zemí spojují. 
Projekt byl realizován v letech 2009 - 2012. Pro-
jekt byl fi nancován z programu Cíl 3 Evropská 
územní spolupráce Česká republika - Rakous-
ko 2007 - 2013 a je spolufi nancovaný Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF). Otevírací doba: denně kromě pondělí 
12 - 17 hodin, vstup volný.

Výstava Vojenští záchranáři 
v Jindřichově Hradci
Od 5. dubna do 3. června 2012 potrvá výsta-
va s názvem Vojenští záchranáři v Jindřichově 
Hradci, která je k vidění v Muzeu Jindřichohra-
decka na Balbínově náměstí. Výstava byla uspo-
řádána skupinou nadšenců a bývalých příslušní-
ků záchranných útvarů u příležitosti 20. výročí 

vzniku prvního vojenského záchranného útva-
ru ve městě, aby přiblížila šestnáctileté půso-
bení vojenských záchranářů civilní veřejnosti. 
V roce 1992 byl v Jindřichově Hradci vytvořen 
12. vojenský záchranný pluk civilní ochrany. His-
torie působení vojenských záchranářů ve městě se 
uzavřela 30. září 2008, kdy byl útvar zrušen a mís-
to něj vznikl bojový útvar. Vernisáže se zúčastnili 
npor. Ing. Luboš Oravec, plk. v zál. Ing. Vojtěch 
Brejžek, plk. v zál. Ing. Zdeněk Kruba a starosta 
města pplk. v zál. Ing. Stanislav Mrvka.

Křest knihy
V pátek 13. dubna v podvečer se uskutečnil 
v refektáři Národního muzea fotografi e křest 
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byt č. 2, o velikosti 2 + 1,  67 m2 1. podlaží, v domě čp. 723/II, v Nádraž-
ní 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 prodeje:
minimální nabídková cena 780.000,– Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím 
zřízeným právnickým osobám a orga-
nizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160,– Kč za 
znalecký posudek 
žadatel složí kauci ve výši 5.000,-- Kč, 
v termínu pro podání nabídek na účet 
č. 6015-0603140379/0800, VS 39, která 
bude započtena na kupní cenu. Pokud 
zájemce, který o koupi v termínu 
požádal, kupní smlouvu neuzavře, kau-
ce připadne ve prospěch města. Nevy-
branému žadateli bude kauce vrácena.

Bližší informace o konkrétních podmínkách prodeje mohou zájem-
ci získat na odboru správy majetku města, kontaktní osoba – Andrea 
Musilová, tel. 384 351 166 a na www.jh.cz  

•
•

•

•

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Ročně se u nás vyprodukují desetitisíce 
tun odpadu z elektrických a elektronických 
výrobků. Velká část stále bohužel končí na 
skládkách komunálního odpadu nebo ve vol-
né přírodě. Přitom většina vysloužilých elek-
trospotřebičů se dá recyklovat a použít při 
výrobě dalších produktů. Šetří se tím ener-
gie a přírodní zdroje, jako jsou např. rudy 
železných a neželezných kovů a ropa. Některá 
elektrozařízení navíc obsahují jedovaté látky 
jako olovo, kadmium či freon.
Je proto potřeba odevzdávat veškerá elek-
trozařízení ke zpětnému odběru do sběrné 
sítě, která zaručí, že výrobek bude dopraven 
k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména sběrné 
dvory a prodejny elektrospotřebičů.
Staré elektrospotřebiče mohou občané 
odevzdávat bezplatně, protože jejich sběr 
a recyklace jsou placeny z příspěvků výrobců 
a dovozců elektrozařízení a dále z příspěvku 
na recyklaci, který hradí uživatelé při nákupu 
nových zařízení. Výše příspěvku na recyklaci 
se uvádí odděleně od ceny výrobku. Výše pří-
spěvku se liší dle typu elektrozařízení.

•

•

•

ODPADOVÝ SLOUPEK ...aneb Co o odpadech možná nevíte

Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto 
zveřejňuje svůj záměr:

Díl 8. Elektroodpady

Věra Sedláčková

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

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

Podmínky pronájmu:
obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 312,-Kč/m2/
rok včetně DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou
veškeré opravy a úpravy si žada-
tel provede vlastním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré 
závazky vůči Městu J. Hradec, 
jím zřízeným právnickým oso-
bám a organizačním složkám, 
případně jsou závazky smluv-
ně zajištěny a žadatel podmín-
ky takové smlouvy plní

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

•

•

•

•

pronajmout

A jaký je osud elektrozařízení odevzdaných 
do sběrné sítě? Přístroje jsou předány recyk-
lačním společnostem, které je rozeberou 
na jednotlivé komponenty, ručně odstraní 
nebezpečné části (např. akumulátory nebo 
kondenzátory), kabely a některé další elektro-
nické komponenty. Části obsahující nebez-
pečné látky jsou předány specializovaným 
fi rmám. Zbytek se rozdrtí na menší části a je 
tříděn na železo, neželezné kovy, sklo a různé 
druhy plastů. Okolo 50–80 % elektroodpadu 
je opětovně použito přímo na výrobu nových 
elektrozařízení nebo komodit v jiných prů-
myslových odvětvích. 

•

FINANČNÍ ODBOR

31. května 2012 končí splat-
nost poplatku za komu-
nální odpad (celou částkou 
500 Kč) a místního poplatku 
ze psů. Poplatky je možno pla-
tit v pokladně městského úřadu 
v hotovosti nebo platební kartou, 
dále poštovní poukázkou, případně bankovním 
převodem na účet Města Jindřichův Hradec 
19-603140379/0800. Při úhradě poštovní pou-

kázkou nebo ban-
kovním převodem je 
nutno uvést variabil-
ní symbol, který Vám 
sdělí zaměstnan-
ci městského úřa-
du, oddělení míst-
ních poplatků na tel. 
č. 384 351 132-3.  

 Zdeňka Klímová

Upozornění na 

splatnost poplatků
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MĚSTSKÁ POLICIE

15. 3. 2012 ve 21 hodin zaujal ostrahu Kaufl an-
du 26letý muž, který se po provozovně pohy-
boval bez nákupního košíku. U regálu s elektro-
technikou si do ruky vzal elektronický alarm, se 
kterým se přesunul k regálu s kávou. Zde alarm 
vyjmul z obalu, obal zahodil do regálu, alarm 
nacpal do kapsy a šel k pokladně, kde zaplatil 
pouze jedno pivo. Za pokladnou však už čekal 
bdělý zaměstnanec ostrahy a ptáčka předal do 
rukou přivolaných strážníků. 

16. 3. 2012 v 09.30 hodin v Penny Marketu 
nakupovala 80letá paní. No, a protože v nějakém 
pořadu pro zahrádkáře slyšela, že je čas výsevu 
paprik, šoupla si jedno balení semínek do kap-
sy. U pokladny však zpanikařila a namísto toho, 
aby semínka vyndala na pokladní pás, tak sáček 
srolovala a snažila se ho ukrýt do boty. Její počí-
nání však nezůstalo nepovšimnuto ze strany 
personálu, takže přestupek proti majetku přijeli 
vyřešit strážníci.

17. 3. 2012 ve 22.35 hodin projížděla autohlíd-
ka Otínem, když v tom se proti ní vyřítil řvou-
cí favorit a na dvojku si to hnal směrem ke KC 
Jitka. Strážníci otočili vůz a favorita sledovali až 
na parkoviště před kulturním centrem, kde řidič 
vystoupil a snažil se zmizet v davu. Když se mu to 
nepodařilo, poslal do sálu alespoň své dva spolu-
jezdce a hrdinně zadul do „alkotestru“.  Po chvil-
ce se na displeji objevila hodnota 1,97 promile, 
takže ostatní už vysvětloval hlídce Policie ČR.

Výpis z událostí
21. 3. 2012 ve 14.10 hodin si v Kaufl andu 22letá 
žena „přilepšila“ zbožím za 796,-Kč (dobíjecí 
telefonní karty, CD nosiče), které zručně ukry-
la do kabelky. Detekční rám však neoklama-
la a přivolaní strážníci zjistili, že díky její pes-
tré minulosti se nebude jednat o přestupek, ale 
o trestný čin, proto jí na místě předali hlídce 
Policie ČR.

21. 3. 2012 na základě oznámení vyjížděli stráž-
níci v 16.00 hodin na prostranství vedle ubytov-
ny Slovanu, kde ležela 14letá silně podnapi-
lá dívka. Ta okamžitě putovala vozem RZS do 
nemocnice. Strážníci informovali rodiče dív-
ky a dále šeřením zjistili, že alkohol nejen jí, 
ale i dalším dětem prodala žena v nejmeno-
vané provozovně v Jarošovské ulici. Proto věc 
písemně zpracovali a pro podezření z trestného 
činu „podání alkoholu dítěti“ (§ 204, TZ) pře-
dali Policii ČR.

25. 3. 2012 při provádění kontroly ve Vídeňské 
ulici spatřili strážníci ve 22.30 hodin dva mladí-
ky tlačící káru. Již z povzdálí bylo patrné, že na 
káře naložené hliníkové plechy ještě před chvil-
kou chlapcům nepatřili. A protože na neda-
lekém sídlišti probíhá zateplování některých 
panelových domů, nebylo těžké zjistit, odkud 
plechy pochází. Proto po vrácení materiálu zpět 
na místo strážníci mladým pachatelům (19 a 16 
let) ještě uložili blokové pokuty.

29. 3. 2012 Výše uvedené Al plechy na místě 
vydržely kupodivu až do tohoto dne, kdy zau-
jaly 38letého muže, který nelenil, nacpal je do 
pytle a uháněl pryč. Měl ale smůlu, neboť po 
chvilce byl zastaven strážníkem, který na síd-
lišti Vajgar prováděl kontrolu veřejného pořád-
ku. Plechy opět putovaly na místo a nenechavce 
čeká bloková pokuta.

31. 3. 2012 ve 13.10 hodin byli strážníci zavo-
láni do Billy, kde 56letý muž  rozbalil balí-
ček s kuřecími prsními  řízky a jednotlivě si je 
nacpal do kapsy bundy. Obal odhodil zpět do 
chladicího boxu. Po uhrazení škody bude řešen 
v blokovém řízení.

6. 4. 2012 v 21.50 hod. byli tučnou pokutou 
odměněni dva mladí muži, kteří schválně moči-
li na fasádu domu a chodník přímo pod okny 
služebny MP. Navíc se oba moc divili, co je na 
tom špatného. Nezbývá, než si položit otázku: 
„Že by výchova?“.

Rudolf Gabriel, strážník

Jindřichohradečtí strážníci se dočkali nového zázemí

Po dvaceti letech působení Městské policie 
v budově tzv. staré radnice na nám. Míru jsme 
získali prostory, do kterých jsme se přestěhova-
li 26. dubna. Nové zázemí strážníků se nachází 
v zadní části budovy, která je pro většinu míst-
ních známá pod názvem KAŠTÁNEK. Ačkoli 
doručovací adresa nové služebny MěPo zní na 
Masarykovo náměstí (s číslem popisným 168), 
vstup do nových prostor je ve směru od budovy 
ÚŘADU PRÁCE (dříve okresního úřadu). Než 
vnitřní část budovy, ve které byly sklady a udír-
ny, získala současnou podobu, musela projít 
výraznou rekonstrukcí. Vstup do nové policej-
ní budovy je bezbariérový a vnitřní prostory 
byly upraveny tak, aby kolegům nabízely kvalit-
ní a potřebné zázemí. V přízemí jsou adminis-
trativní prostory, přičemž mezi ty nejvýznam-
nější patří pracoviště stálé služby, kde strážník 
jedná s občany vyřizujícími si své záležitosti na 

Kontakty:
Nová adresa Městské policie: 

Masarykovo nám. 168/II, 
377 01 Jindřichův Hradec

Telefonní kontakty zůstávají nezměněny:          
tísňová linka 156

 stálá služba: 384 351 152
vrchní strážník: 384 351 150

zástupce vrchního strážníka: 384 351 151  
e-mail: mp@jh.cz       

Luboš Müller, vrchní strážník

MěPo, přijímá telefonická 
oznámení, opatřuje stráž-
níkům v terénu informa-
ce z různých databází nebo 
obsluhuje kamerový sys-
tém. Přízemí, resp. 1. nad-
zemní podlaží, je vybaveno 
místností pro krátkodobé 
omezení pohybu agresivní 

osoby, dále pak sociálním zařízením nejen pro 
strážníky, ale i pro veřejnost a skladovými pro-
storami. Část 2. nadzemního podlaží slouží jako 
zázemí se šatnou, sprchou, archivem a místnos-
tí, kde se realizuje výcvik strážníků.

pátek   11. 5. 2012
pátek   15. 6. 2012 
pátek   13. 7. 2012
pátek   10. 8. 2012
pátek   14. 9. 2012
pátek   12. 10. 2012

Místo konání: 
Husovy sady

Prodejní doba: od 9.00 hod. do 16. 00 hod.

Sortiment: zelenina, pekařské výrobky, 
med, koření, sýry, valašské frgály, uzeniny, 
květiny, proutěné zboží, keramika

Kontakt:
tel.:         384 364 250
tel/fax:   384 362 641
mobil:    606 653 975
e-mail: frantisek.nedved@mihos.cz
                                                                            

           Ivo Ježek

Kdy letos vyrazit 

na Farmářské trhy 

v Jindřichově Hradci?
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Akci poøádá Mìsto Jindøichùv Hradec ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným 
praporem v Jindøichovì Hradci, Èeskoslovenskou obcí legionáøskou - Jednotou 

br. Stanislava Berana Jindøichùv Hradec a Klubem historie letectví.

OOSLAVY 

DNE VÍTÌZSTVÍ
8. KVÌTNA 2012

  8:30 hod. - Položení kytic u pamìtní desky v Panské ulici,
                     u Památníku letcù na Nábøeží L. Stehny,
                     na rodném domku Františka Peltána - Zbuzany.

  9:30 hod. - Sraz úèastníkù u gymnázia.

  9:45 hod. - Vzpomínkový akt u památníku prvního, druhého
                     a tøetího odboje v Jakubských sadech.

10:45 hod. - Pietní akt u hrobu Rudoarmìjcù 
                     na mìstském høbitovì.

Tìmito vzpomínkovými akcemi dokumentujeme, 
že tradice osvobození je pro nás trvalým a živým odkazem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V pátek 6. dubna jsme přivítali nové občánky

Od 13. 3. 2012 do 10. 4. 2012 nás opustili:

Projevujeme úctu zemřelým

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

Hana Palusková              

Jméno, příjmení, bydliště Datum 
narození

Datum
 úmrtí

V letošním roce se již čtvrté vítání občánků uskutečnilo v pátek 6. dubna v refektáři Národního muzea fotografi e. Nově narozené děti byly přivítány sta-
rostou města Stanislavem Mrvkou. Slavnostního aktu se zúčastnily tyto děti: Trávníček Petr, Havlíková Jana, Chyška Jan, Koláříková Anežka, Kolbeková 
Kristýna, Křivánková Natálie, Masopust Lukáš, Medek Jakub, Pažická Adéla, Přibylová Aneta, Šalek Dominik, Šimeček Jan a Dušková Veronika. 

Karolína Průšová

Eduard ŠEBESTA, České Velenice 13.10.1944 13.3.2012
Anna VYŠÍNOVÁ, Lomnice nad Lužnicí 11.12.1911 17.3.2012
Pavla FICALOVÁ, Jindř. Hradec 10.5.1927 19.3.2012
Julie PRAŽÁKOVÁ, Jindř. Hradec 22.5.1911 19.3.2012
Ludmila KUŽELOVÁ, Nová Včelnice 4.8.1926 20.3.2012
Zdeněk FLORIÁN, Jindř. Hradec 27.9.1942 18.3.2012
František HANTA, Lodhéřov 28.4.1922 21.3.2012
František NOVÁK, Jindř. Hradec 27.1.1933 22.3.2012
Marie SVOBODOVÁ, Třeboň 2.9.1935 23.3.2012
František DVOŘÁK, Suchdol nad Luž. 16.1.1942 25.3.2012
Ĺudovít ZUŠŤÁK, Vlčice 30.6.1923 26.3.2012
Hedvika PROKÝŠKOVÁ, Jindř. Hradec 17.10.1919 26.3.2012
Petr SAILER, Jindř. Hradec 4.5.1951 28.3.2012
Marie HLAVÁČOVÁ, Jindř. Hradec 3.10.1923 29.3.2012
Štěpánka MÁCHOVÁ, Vlčice 13.12.1941 29.3.2012
Božena BÁRTŮ, Bednárec 18.5.1922 28.3.2012
Ladislav SCHMIED, Kunžak 22.6.1927 29.3.2012
Alenka  ŠIMANOVÁ, Dolní Skrýchov 9.8.1937 30.3.2012
Rudolf ČADA, Klikov 15.2.1931 1.4.2012
Jarmila HORNYKOVÁ, Pístina 28.5.1926 2.4.2012
Růžena KOLÁŘOVÁ, Dolní Skrýchov 28.9.1957 2.4.2012
Vlastimil LAZAR, Horní Skrýchov 30.3.1927 4.4.2012
Karel DVOŘÁK, Jindř. Hradec 23.12.1952 4.4.2012
Marie TRPÁKOVÁ, Nová Bystřice 8.4.1941 4.4.2012
Věra KREJČŮ, Dolní Radouň 17.6.1929 5.4.2012
Karel HRODĚJ, Horní Žďár 16.10.1930 7.4.2012
Věra LEŠTINOVÁ, Stráž nad Nežárkou 22.3.1927 10.4.2012



str. 7

KVĚTEN 2012

www.jh.cz

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Základní umělecká škola 
Vítězslava Nováka v Jindři-
chově Hradci vzdělává žá-
ky ve čtyřech uměleckých 
oborech. O kvalitě výuky 
a nezastupitelném místě této 

instituce v uměleckém vzdělávání svědčí počet-
ná vystoupení, představení, koncerty a výstavy 
žáků školy. 
Pedagogové školy připravují každoročně žáky 
ke vzdělávání na středních a vysokých školách 
s uměleckým zaměřením a vychovávají mladé 
umělce, kteří se pravidelně zapojují do umělec-
kých aktivit a soutěží.
V  krajských kolech žáků ZUŠ získala jindřicho-
hradecká „ZUŠ-ka“ 6x třetí, 5x druhé a 6x prv-
ní místo. 
Velmi cenná vítězství v krajských kolech zazna-
menali bubeník Matyáš Mikula a hráči na zob-
covou fl étnu: Žaneta Frýbortová, Natálie Mer-
tová a Jiří Fencl. Další dvě první místa obsadily 
smyčcový orchestr a violoncellový soubor v sou-
těži žákovských orchestrů a souborů.
Poděkování za kvalitní výkony v stále větší kraj-
ské konkurenci patří i dalším žákům – hráčům na 
bicí nástroje Karolíně Melounové, Davidu Vrbo-
vi a Petru Březinovi, fl étnistům Mikuláši Balovi, 
Elišce Hojné a Michaele Vránové, či pozounisto-
vi Jakubu Růžičkovi, zpěvačce Kateřině Bajerové 
a zobcové fl étnistce Denise Eff enbergerové. 
Ve výčtu jmen nesmíme zapomenout ani na 
úspěšné reprezentanty v okresních kolech – fl ét-

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec

7.5. – 18:00 hod.
J. Stráník, AK žáků ZUŠ – klarinet, pozoun
Malý divadelní sál

20.5. – 16:00 hod.
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
vystoupí sbory ZUŠ J.Hradec, Dačice a Český 
Krumlov, kaple MM

21.5 - 18:00 hod.
J. Krch, M. Kýček, AK žáků ZUŠ – fl étna, kytara
refektář NMF

25.5. – 18:00 hod.
H. Stráníková, AK žáků ZUŠ – housle
Rytířský sál

30.5. – 18:00 hod.
I. Průšová, AK žáků ZUŠ – violoncello, klavír
Rytířský sál

31.5. – 18:00 hod.
L. Mikulová, AK žáků ZUŠ – kytara
refektář NMF

nistky Julii Noskovou, Kláru Snížkovou, Barboru 
a Kateřinu Kněžínkovi, Michalu Sablíkovou, Julii 
Gyselovou, Sáru Kováčikovou, klarinetisty Fili-
pa Soukupa, Tomáše Koudelku, Jakuba Kantora 
a trumpetisty Jaroslava Jandu a Davida Petráka.
Školu a město výborně reprezentují nejen 
hudebníci ze ZUŠ. V krajské taneční přehlídce 
získala skupina 9-ti letých tanečnic pod vede-
ním Heleny Peškové ocenění za technickou pří-
pravu choreografi e. 
Dalšími úspěchy se můžou pochlubit i žáci lite-
rárně-dramatického oddělení. Na celostátním 
festivalu Wolkrův Prostějov budou vystupovat 
Kamila Horáková a Vít Marušák, kteří se nomi-
novali z přehlídky Třeboň poetická. V krajském 
kole mladých recitátorů mělo LDO dva postu-
pující z okresního kola – Jiřího Fencla a Josefa 
Stráníka. Jiří Fencl postoupil z krajského kola na 
celostátní přehlídku recitátorů, která se koná ve 
Svitavách v rámci Dětské scény. Na stejné pře-
hlídce bude ZUŠ reprezentovat i divadelní sou-
bor žáků 5. a 6. ročníku s představením Jamie.
Na květen a červen připravuje škola něko-
lik absolventských koncertů, koncert sborů, 
vystoupení literárně-dramatického oboru a chy-
bět nebudou ani tradiční závěrečné vystoupe-
ní tanečního oboru a závěrečný koncert obo-
ru hudebního. Výtvarný obor se bude v červnu 
prezentovat samostatnou výstavou v Domě 
gobelínů. Nejbližší akcí bude 3. ročník Jindři-
chohradecké přehlídky akordeonových soubo-
rů a orchestrů 5. 5. v KD Střelnice.

Pro zájemce o studium na škole v příštím škol-
ním roce máme informaci o konání talentových 
zkoušek, které proběhnou pro všechny obory ve 
čtvrtek 31. 5. 2012.

Detailnější informace jsou k dispozici na webo-
vých stránkách školy – www.zus-jhradec.cz.

Absolventské koncerty ve školním 
roce 2011/2012 – květen

Marián Mikula

Jako v minulých letech i letos se na začátku 
května sejdeme s naším ornitologem Ing. Miro-
slavem Stárkem a jeho kolegou Stanislavem 
Musilem při příležitosti „Vítání ptačího zpěvu“. 
Sraz zájemců bude 5. května v 7 hodin před pla-
veckým bazénem. Trasa bude podobná, jako 

v minulém roce. Vyrazíme k rybníku Vajgar, 
kde proběhne ukázka kroužkování ptáků, opro-
ti loňsku se za ptačím zpěvem vydáme i proti 
proudu Hamerského potoka. 
Další tradiční akcí je vycházka pro rodiny s dětmi 
po Jindrově naučné stezce, tentokrát pod názvem 
„Jindra je na vážkách“. Letos se vaše děti budou 

S Hamerským potokem o. s. 

na ptáky i na vážky
Pozoruhodná publikace s názvem 
Rybníkářství na Jindřichohra-
decku byla sepsána novobystřic-
kým rodákem a rybníkářem 
Michalem Kotyzou a třeboň-
ským spisovatelem Miroslavem 
Hulem. Kniha vznikala téměř tři 
roky. Materiály na ní byly sháně-

ny v období pěti let ze zdejšího oblastního archi-
vu. Autoři se v ní věnují rybníkářskému řemeslu 
a jeho koloritu, které mělo své základy již v době 
mezopotámské kultury. Nechávají nahlédnout 
pod pokličku historickému vzniku nejstarších 
a největších rybníků na Jindřichohradecku. Dále 
věnují svou pozornost chovu ryb v 15. a 16. sto-
letí, rybničním účtům, mapám, osobnostem 
a význačným rybářským rodům, které spoluvy-
tvářely obraz rybniční domény ve zdejších konči-
nách od konce 13. stol. do dnešní podoby. 
Kniha je již v prodeji a kromě jiných míst je 
k dostání také v jindřichohradeckém Informač-
ním středisku v Panské ulici.

Karolína Průšová

Rybníkářství na 

Jindřichohradecku
mít možnost dozvědět něco o vážkách na stezce 
mezi Blažejovem a Jindřiší. Vycházka se uskuteč-
ní 20. května. Sraz je v 10:50 na zastávce lokálky 
JHMD v Blažejově (vlak odjíždí v 10:30 z Jindři-
chova Hradce).  Po absolvování trasy se můžete 
vrátit zpět vlakem, který odjíždí v 13:54 ze zastáv-
ky nad obcí Jindřiš.
A protože ve znamení vážek nás čeká ještě jed-
na červnová aktivita, dovolujeme si vás zároveň 
pozvat na výstavu fotografi í potápníků, chros-
tíků a vážek s názvem „Zajímavý svět“. Výsta-
vu najdete v Městské knihovně od 2. května 
do 29. června. Autorkou fotografi í je Marcela 
Lazurková a zapůjčilo nám je Muzeum přírody 
Český ráj v Prachově.
Všechny tyto aktivity probíhají v rámci projektu 
„Obojživelníci, plazi a lidé“, který fi nančně pod-
pořilo SFŽP a MŽP, dále jsou spolufi nancovány 
z GP Jihočeského kraje pro rok 2012 a z rozpoč-
tu Města Jindřichův Hradec.

Jana Dvořáková
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Deina
kříženka pravděp. borderko-
lie, do 1 roku 

Deina je mladá fenka, na vodítku i na volno 
chodí obstojně. Na přivolání přijde. Je učen-
livá, bude vhodná na psí sporty. S ostatními 
pejsky i fenkami vychází skvěle.
Kontakt: 720 428 993 (Jindřichův Hradec)

Linda
kříženka, fenka, do 1 roka
Linda je hodná, nekonfl iktní, 

s ostatními pejsky vychází dobře. Bude potře-
bovat základní výchovu a pak z ní bude pri-
ma pes.
Kontakt: 720 428 993 (Jindřichův Hradec)

Dorina
kříženka jezevčíka, fena, 3 roky
Dorinka je tříletá hladkosrstá 
kříženka jezevčíka. Je menší-
ho vzrůstu. Na vodítku chodí 

celkem dobře, při procházce je klidná, neod-
bíhá daleko, kontroluje si páníčky. Se psy je 
také ok, i když sem tam se projevuje domi-
nantněji. Je čistotná a moc mazlivá.
Kontakt: 725 720 601 (Nedabyle u Č. B.) 

Majda
dlouhosrstý jezevčík, starý
Majda je opuštěný starý 
jezevčíček, který se ocitl v útul-

ku po smrti majitelky, ale pobyt zde velice 
špatně snášel. V depozitu se chová velmi mile. 
Je rád ve společnosti lidí. Je to typický jezevčík, 
když se mu něco nelíbí, dá to najevo, a když 
něco chce, tak také ale rozhodně není zlý.
Kontakt: 775 258 349 (Strmilov)

Lusy
kříženka, fena, cca 4-7 let, 
KASTROVANÁ
Lusy je zachráněná ze špatných 
podmínek. Je to hodná feneč-

ka, mazlivá, čistotná. S ostatními pejsky je 
naprosto nekonfl iktní.
Kontakt: 731 510 774 (České Budějovice) 

Bertík
kříženec, pes, 12 měsíců
Bertík váží cca 8 kg, má del-
ší srst, je kompletně očkova-

ný, odčervený, zcela zdravý. Asi je tak trochu 
nevychovaný, jinak hodný, takže z něj bude 
prima psí parťák, když dostane základy výcho-
vy, což v jeho věku není žádný problém.
Kontakt: 602 971 182 (Třeboň)

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

Klára Zdeňková

CHCETE NÁS?

Úkazy na obloze v květnu 2012
Hvězdárna F. Nušla a astroklub při DDM v J. Hradci

Planety Merkur a Jupiter jsou nepozorovatelné, 
Venuši spatříme ještě večer, nízko nad západ-
ním obzorem. Mars je na obloze většinu noci, 
kromě jitra, Saturn již je vidět po celou noc. 
Uran se opět objeví koncem měsíce ráno, nad 
východním obzorem, Neptun uvidíme rovněž 
ráno nad východem.
Nejhezčí pozorování Měsíce je v období kolem 
jeho první čtvrti. To je Sluncem osvětlován zprava, 
tedy vidíme pouze polovinu jeho osvětlené polo-
koule. Proto povrchové útvary do krajiny vrhají 
stíny, tudíž obraz v dalekohledu nabývá prosto-
rovosti a je velmi působivý. V době kolem úplň-
ku dopadají sluneční paprsky na Měsíc ze směru 
našeho pohledu, stíny v krajině a prostorovost tak 
zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený.  Ostat-
ní objekty na obloze, jindy dobře pozorovatelné, 
nejsou vidět v dalekohledech dobře nebo dokonce 
vůbec.  Měsíc projde 6. května úplňkem, 12. květ-
na poslední čtvrtí, 21. května novem a 28. května 
nastane první čtvrť. 6. května v 5h projde Měsíc 
přízemím, jeho vzdálenost v tento den bude 356 
955 km. 19. května v 17h nastane odzemí, vzdále-
nost Měsíce bude v tomto okamžiku 406 439 km.

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvez-
darnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207;
Na stránkách www.ddmjh.cz najdete ke stažení 
v sekcích „Novinky“ a „Dokumenty“ vždy aktuál-
ní východy a západy Slunce a Měsíce, úkazy, plá-
nované akce, leták a další.

Jana Jirků

Sluneční aktivita pomalu narůstá vzhledem 
k blížícímu se maximu sluneční činnosti v tom-
to cyklu. Na Slunci proto za jasného počasí 
můžeme pozorovat množství slunečních skvrn, 
což jsou chladnější místa, než je okolní prostře-
dí a stejně tak místa teplejší a světlejší - fakulo-
vá pole.
Jarní jasná noční obloha přináší krásný pohled, 
stejně jako kdykoli jindy. Je možné dalekohle-
dy vidět mnoho různých objektů, neviditelných 
prostým okem, například hvězdokupy, plane-
tární mlhoviny, galaxie, plynné a plynopracho-
vé mlhoviny, dvojhvězdy a četné další objekty.
 
Slunce vstoupí do znamení Blíženců dne 
20. 5. 2012 v 16 hod. 15 min. SEČ.

Vítězové druhého ročníku literární 
soutěže jindřichohradecký Textík:
Textík za kategorii poezie do 14 let: 
Matěj Masař, 13 let, ZŠ Jindřichův Hradec I
Textík za kategorii poezie ostatní: 
Kamil Princ, 24 let, Praha
Textík za kategorii próza do 14 let: 
Vendula Vaňásková, 10 let, ZŠ Jindř. Hradec III
Textík za kategorii próza ostatní: 
Jan Oliva, 15 let, ZŠ Jindřichův Hradec V
Jan Oliva dostal i osobní cenu od paní spisova-
telky Aleny Ježkové
Zvláštní ceny poroty:
Romana Kopřivová, 14 let, ZŠ Jindř. Hradec V
Dana Lejtnarová, 48 let, Zdešov
Pavel Stehlík, 26 let, Praha
Cena města Jindřichova Hradce: 
Jiří Viewegh, 82 let, Bayreuth Německo

Soutěž pořádalo jindřichohradecké nakladatel-
ství Jana Medka, více na www.epika.cz 

Literární soutěž jindřichohradecký Textík
Poslední březnový čtvrtek vyvrcholil slavnostním literárním večerem více jak půlroční maratón krátce 
zvaný Textík. Přestože se jednalo teprve o druhý ročník autorské literární soutěže, bylo v přeplněném sále 
místní knihovny neklamně znát, že si Textík své místo v srdcích i duších Hradečáků již našel.
Diplomy, sborníky Textíku i pěkné ceny od spon-
zorů předala vítězům známá autorka knih pro děti 
a mládež Alena Ježková. Její vtipné vyprávění, kte-
ré trefně rozehrával moderátor celého večera Jiří 
Langer, vytvořilo velice příjemnou atmosféru. 
Textík přijeli podpořit i předsedkyně a místopřed-
seda Jihočeského klubu Obce spisovatelů, Hanka 
Hosnedlová a František Niedl. K přítomným též 
promluvil první místostarosta Jindřichova Hradce 
Bohumil Komínek, člen poroty. Sdělil, jak si měs-
to nové soutěže cení a přislíbil podporu i do další-
ho ročníku. Organizátory Textíku mile překvapil 
vlastním přednesem básně jednoho z účastníků 
soutěže.
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Texty vítězných prací otiskujeme ve Zpravodaji 
na pokračování. Autor druhého příspěvku, kte-
rý najdete v rubrice Listárna na str 15, získal 
Textík v kategorii poezie do 14 let. Pisatelem je 
třináctiletý Hradečák Matěj Masař, žák první 
základní školy v Jindřichově Hradci. Základní 
škola ve Štítného ulici se v soutěži velice dobře 
profi lovala již v prvním ročníku. I když je lite-
rární tvorba hluboce niternou záležitostí, doká-
zaly zapálené kantorky této školy žáky k účas-
ti v této soutěži vhodně namotivovat. Položili 
jsme Matějovi pár všetečných otázek:

LM: Jak ses o soutěži dozvěděl a co tě přimělo 
se zúčastnit?
MM: Vše zařídila naše paní učitelka na český 
jazyk, řekla nám, ať zkusíme napsat báseň či 
pohádku a že ty nejlepší půjdou do Textíku.
LM: Byl to první pokus nebo píšeš?
MM: Byl to první pokus, vlastně jsem o psaní 
nikdy neuvažoval.
LM: Oblíbil sis nějaké autory?
MM: Můj oblíbený autor je Jules Verne díky 
svým dobrodružným sci-fi . Pak také Christo-
pher Rowley pro jeho fantasy příběhy.
LM: Námětem Tvé básně byl Hradec a život 
v něm. Co v Hradci jako třináctiletý kluk oce-
ňuješ? Co tu postrádáš?
MM: Oceňuji tu, že je to malé, ale zároveň 
velké město, nejezdí sem moc turistů, a je tady 
tím pádem klid. Nic mi tu nechybí, Hradec je 
krásné město. Má svoje kouzlo. A jak jsem na-
psal v básničce: „žiju tady rád“.    

Lenka Michalcová
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KD Střelnice vás v rámci abonentních koncertů Kruhu přátel hudby zve na

SVÁTEČNÍ KONCERT

KULTURNÍ SERVIS
Kulturní dům Střelnice vás zve…

Nikolaj Vasiljevič Gogol

„HRÁČI“ 
Tragikomedie z atraktivního prostředí falešných hráčů. „V kartách neexis-
tuje předstírání, karban nešetří nikoho, karty jsou velmi demokratické.“ 
Ač se to zdá neuvěřitelné, Nikolaj Vasiljevič Gogol napsal pouze tři diva-
delní hry. Všechny tři jsou komedie a stačily k tomu, aby si jejich autor 
získal trvalé místo na pomyslném nebi světové dramatiky. Ve srovnání s 
Revizorem a Ženitbou nejsou Hráči u nás ani ve světě uváděni na jeviště 
tak často, neznamená to ovšem, že by snad byli hrou méně kvalitní. Pre-
cizní, překvapivou stavbou a mistrně vedenými dialogy si Gogol vydobyl 
místo mezi předními světovými dramatiky. Děj se odehrává v atraktivním 
prostředí falešných karetních hráčů, jejichž fi lozofi e je jednoznačná: Bys-
trý vtip, jasný rozum a hlavně žádné ohledy. Podvod stíhá podvod, hra 
podvodů je stále spletitější a nakonec ústí v překvapivou pointu. Tato hra 
získala cenu odborné poroty na GRAND Festivalu smíchu.
V režii Petra Svojtky hrají:
Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Lukáš Jurek, Zdeněk Dušek, 
Martin Písařík, Jan Szymik, Lukáš Homola, Vojtěch Dvořák/Jaromír Nosek

Dne 2. 5. 2012 od 19.00 hodin v KD Střelnice. Městská divadla pražská. 
Předplatné skupiny A.

Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina jejich 
vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku 
života, nečekané, citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou 
a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než 
je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, 
kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální.
I „starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!
 
V režii Jaromíra Janečka hraje hlavní roli Hana Maciuchová.

Dne 17. 5. 2012 v 19.00 hodin. Umělecká agentura Jaroslava Svobodová. 
Předplatné skupiny B.

Ivana Bačáková

Noelle Chateleta

„ŽENA VLČÍ MÁK“ 

Důležitou aktivitou muzea fotografi e v Jindřichově Hradci je vzdělávání 
v oblasti fotografi e. Krom workshopů pro dospělé si udržují oblibu zejmé-
na semináře pro základní a střední školy, jichž se ročně zúčastní na 400 
žáků nejen z našeho města, ale i ze vzdálenějších regionů. 
V letošním roce je možné vybírat ze tří samostatných seminářů – ZÁKLA-
DY FOTOGRAFIE, FOTOGRAFICKÝ PORTRÉT a HRA SE SVĚTLEM. 
Výhodou je možnost zapůjčení fotografi cké techniky přímo v muzeu, 
samozřejmostí kvalitní výuka a zkušení lektoři. Fotografuje se jak na mís-
tě, tak i v historické části Jindřichova Hradce. Semináře v rozsahu cca 4,5 
vyučovací hodiny probíhají vždy v jednom dni a lze je též přizpůsobit 

dětem a mládeži s handicapem.     
Kompletní nabídku fotografi ckých seminářů 
pro školy na rok 2012, jejich obsah, termíny, 
způsob přihlášení a další podrobnosti nalez-
nete na adrese www.nmf.cz v sekci „Vzdělávací 
aktivity“. Zde můžete zhlédnout rovněž nabíd-
ku fotografi ckých kurzů pro dospělé zájemce. 
Vaše případné dotazy k danému tématu rádi 
zodpovíme na tel. 384 361 832 či 384 362 459.  

Eva Florová  

Muzeum fotografi e zve 

na semináře pro školy

Noc kostelů 2012
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, kte-
rá má umožnit široké veřejnosti nezávazné 
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Vznik-
la v roce 2001 v Německu a do České republi-
ky se rozšířila ze sousedního Rakouska v roce 
2009. V Jindřichově Hradci se v letošním roce 
uskuteční již potřetí. Nabízí možnost návště-
vy a prohlídky kostelů, účasti na zajímavých 
programech a seznámení se s místními spole-
čenstvími křesťanů. Tento rok se můžete těšit na 
prohlídku čtyř kostelů: římskokatolického koste-

la Nanebevzetí Panny Marie a klášterního kostela 
sv. Kateřiny, evangelického kostela Pod Jakubem 
a Husova sboru Československé církve v Kostel-
ní ulici. Z programu se můžete těšit na přednáš-
ky: Výtvarné zpracování podobenství O milosrd-
ném Samařanovi, o historii evangelického sboru, 
patron města sv. Hippolyt, patron města sv. Th e-
odor. V programu nebudou chybět liturgické pís-
ně v podání pěveckého sboru YMCA Jakoubek, 
varhanní koncerty, duchovní slovo, modlitba 
Taizé, prohlídka zvonů, či zamyšlení v tichu.

Motto tohoto ročníku zní: „Vy všichni jste děti 
světla. Nám nevládne noc ani temnota.“ (1 Sol 
5,5) Protože jde zároveň o Den dětí, organizáto-
ři v programu budou pamatovat zvláště na rodiny 
s dětmi, chystají se pro ně specializované prohlíd-
ky a programy, včetně společného zpívání písní.

Noc kostelů se v Jindřichově Hradci usku-
teční v pátek 1. 6. 2012 od 18 do 24 hodin.
Více na plakátech.

Tomáš Satrapa

dne 1. 5. 2012 od 19.00 hodin do kaple sv. Maří Magdaleny 

Účinkují: 
Petr Přibyl – viola, Martin Fila – klavír
Bohumír Bednář – průvodní slovo

Program: 
Georg Friedrich Haendel – Sonáta F dur pro violu a klavír
Giuseppe Tartini  - Variace na Correliho téma pro violu 
solo – úprava Petr Přibyl
Fryderyk Chopin – Scherzo h moll pro klavír
Antonín Dvořák – Sonatina G dur pro violu a klavír
César Franck – Sonáta A dur pro violu a klavír



str. 10 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz

Dům gobelínů přivítal ve svých prostorách 
v premiérový den více než 800 návštěvníků. 
Nadšení příchozí obdivovali citlivě zrekon-
struovanou budovu i nové expozice přibližu-
jící slávu českého gobelínářství a osobnos-
ti českého textilního umění. Ředitel Domu 
gobelínů PhDr. M. Paulík přivítal hosty – 
pana starostu ing. S. Mrvku, ředitele Muzea 

Jindřichohradecka PhDr. J. Pikala a radního 
Jihočeského kraje ing. F. Štangla. O hudeb-
ní doprovod se postarali žáci a učitelé ZUŠ 
J. Hradec a jamband „Jack“. Návštěvníci měli 

možnost vidět ukázku ručního zpracování 
vlny, kterou předváděli sourozenci Hanušovi, 
průvodci Domu gobelínů umožnili nahléd-
nout do tajů ručního tkaní. V dětském koutku 
děti zaujalo tkaní na brčkových a kolíkových 
stávkách, ale i program na interaktivní tabuli. 
V expozici Marie Hoppe Teinitzerové pamět-
níci vzpomínali na tuto energickou a originál-

ní ženu. V odpoledních hodi-
nách pohovořil o vynikající 
úrovni restaurátorské práce 
Ateliérů tapisérií Mgr. J. Fid-
ler a představil nedávno 
zde restaurovaný historický 
gobelín z pol. 17. stol.“Judita 
se strojí na cestu“ ze sbírek 
Státního zámku Hluboká nad 
Vltavou. V muzejním obcho-

dě nabízeli své výrobky zástupci občanského 
sdružení „Okna“. Všem, kteří se na přípra-
vě „Dne otevřených dveří“ podíleli, srdečně 
děkujeme.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s.,
zahájil 1. dubna 2012 „Dnem otevřených dveří“ svoji činnost

Mìsto Jindøichùv Hradec ve spolupráci s Cykloteamem Jindøichùv Hradec

vás zve na jarní jízdu a pìší výlet spojené se zahájením turistické sezóny

v Jindøichovì Hradci.

Kdy:   19. kvìtna 2012
Zahájení a výdej úèastnických diplomù
               11.00 - trasa è. 3
               13.30 - trasy è. 1, 2

Kde: parkovištì - Správa a údržba silnic, Jarošovská ul. è.p. 1126 J. Hradec

1. trasa: J. Hradec - Dolní Skrýchov - stará Radouòka - rybník Velký Hroch 
                                - Dolní Skrýchov (cca 7,5 km, vhodná i pro pìší)

2. trasa: J. Hradec - Dolní Skrýchov - stará Radouòka - smìr Lodhéøov - Drahýška
                                - Dolní Radouò -  Kostelní Radouò - Karlov - Lovìtín - Horní Skrýchov
                                - Dolní Skrýchov (cca 28 km)  

3. trasa: J. Hradec - Jižná - Vícemil - Bøezina - Deštná - Horní Radouò                                
                                - Dolní Skrýchov (cca 48 km)

Doporuèení poøadatele: vlastní mapa nejlépe Jihoèeské cyklotrasy III. (výhodou)

Dojezd: Dolní Skrýchov, pìší lávka u øeky Nežárky (obèerstvení zajištìno)

                                                           Program: 

 dìtská zvíøecí discoshow, soutìže pro dìti, ukázka první pomoci,  

                                skákací hrad, trampolína 

                

                  slosování úèastnických diplomù o hodnotné ceny

114.00 - 16.30

15.00 

16.00

 

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ  HØIŠTÌDÌTSKÉHO

Hlavní cena: 1x jízdní kolo

Poøadatel neruèí za škody úèastníkùm vzniklé ani jimi zpùsobené.
Každý se úèastní jízdy na vlastní nebezpeèí.

Akce se koná za mediální podpory Hitrádia Faktor,
TÝDENÍKU Jindøichohradecka a Jindøichohradeckého deníku

Rádi bychom pozvali občany města na 7. ročník akce 
POMOZ POMOCT!, která se uskuteční dne 8. května 2012 
na Tyršově stadionu v J. Hradci od 13.00 hodin.
Název POMOZ POMOCT! vyzývá všechny lidi k tomu, 
aby v případě, kdy se ocitnou tváří v tvář lidskému neštěstí,  
pomohli těm, kteří to potřebují.
Pokud stojíme před rozhodnutím, jakým způsobem pomo-
ci člověku, který je bezprostředně ohrožen na životě násled-
kem úrazu nebo neúrazového urgentního stavu, je nutné 
znát metody, jak okamžitě reagovat a minimalizovat tak pří-
padné negativní dopady vzniklé situace.
Akce je pořádána u příležitosti Světového dne Červeného 
kříže, je to den, kdy se v r. 1828 narodil Henry Dunant, kte-
rý stál u zrodu této největší mezinárodní humanitární orga-
nizace.  
Akce má zdravotně osvětový charakter, smyslem je ukázat 
lidem, jakým způsobem poskytnout první pomoc, jaké 
jsou život zachraňující úkony, jakým způsobem přivolat 
profesionální pomoc. Forma je populárně naučná, pro 
děti je připravena řada doprovodných programů a sou-
těží - jednak v oblasti poskytování první pomoci, jednak 
ve znalostech silničního provozu, pro menší děti soutěže 
zábavné.
Letošní ročník bude zaměřen na bezpečný pohyb chodců 
v silniční dopravě. Při simulované autonehodě bude zraněn 
chodec a podrobně budou vysvětleny všechny úkony, které 
by měl znát laik, pokud se do takové situace dostane.  Rov-
něž bude prezentována činnost všech organizací a složek, 
které se podílejí na zmírnění následků dopravních nehod 
a následného vyšetřování příčin. Celý zásah včetně dalších 
programů bude přenášen na velkoplošnou LCD obrazovku.
   V letošním roce se rovněž opět zaměřujeme i na bezpeč-
nost dětí a mládeže v různých situacích, které běžný život 
může přinést a ve kterých je nutno věnovat zvýšenou pozor-
nost prevenci. Příčinou žádného úrazu není náhoda, vždy 

POMOZ POMOCT! 

pokračování na další straně

Na závěr pár úryvků z návštěvní knihy: 

„Přínos pro turistiku v J. Hradci. Úžasně opravené pro-
story a využití – gobelíny, na sto procent splnilo účel“. 
„V neděli jsem byl na slavnostním otevření, bez-
vadná akce a jako Jihočech žijící ve Zlatých 
Horách (Jeseníky) na polských hranicích, jsem 
byl opravdu potěšen a nadšen tím, co jste doká-
zali. Děkuji“. 

Milí návštěvníci, toto vše a ještě další malá pře-
kvapení na vás čekají v Domě gobelínů. Pro 
zájemce již od května pořádáme víkendové kur-
zy tkaní. Informace na www.dumgobelinu.cz  

Otevírací doba: duben až říjen denně mimo 
pondělí 9.30–12.00, 13.00–17.00 hodin

Vstupné: dospělí 60 Kč, snížené (děti, senioři) 
30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč

Rita Škodová
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MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
– JEZUITSKÝ SEMINÁŘ 
(KRÝZOVY JESLIČKY)
otevřeno denně mimo pondělí
8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00

VÝSTAVNÍ PROSTORY 
V MINORITSKÉM KLÁŠTERU
otevřeno denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN

MĚSTSKÁ VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
je otevřena pouze o víkendech
10.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00

Muzeum 

Jindřichohradecka   

čtvrtek 3. května 2012 od 16.00 hodin ver-
nisáž výstavy

KROJAČKY MALÉ I VELKÉ 
Budou představeny přesné repliky českých, 
moravských i slovenských krojů na panen-
kách v kontextu s pravými lidovými kroji
výstavní sál „Ve Svatojánské“, minoritský 
klášter. Výstava potrvá do 30. prosince 2012

sobota 12. květen – prezence účastníků od 
8.30 hodin, začátek závodu od 9.00 hodin

BĚŽ NA VĚŽ
XV. ročník sportovně-zábavné soutěže o nejrych-
lejšího běžce do 153 schodů městské vyhlídkové 
věže u kostela Nanebevzetí Panny Marie 

pondělí 14. května od 19.00 hodin
spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce 

NOVÉ EXPOZICE V MUZEU 
JINDŘICHOHRADECKA 
přednáška PhDr. Jaroslava Pikala, konferenč-
ní sál muzea ve Štítného ulici.

Probíhající výstavy: 
Vojenští záchránáři v Jindřichově Hradci 
výstavní síň „V jezuitském semináři“, Balbí-
novo nám. Výstava potrvá do 3. 6. 2012 
 Zemědělství na Jindřichohradecku
Konferenční sál muzea, minoritský klášter ve 
Štítného ulici Výstava potrvá do 30. 12. 2012

Pavla Míchalová

Akce v květnu

má své příčiny a vždy mu lze předejít. Příčinou 
může být nedbalost, nepozornost, nedůsled-
nost, podcenění situace, neznalost možných 
následků, nebezpečnost prostředí, v němž se dí-
tě pohybuje nebo nedodržení předpisů a poky-
nů. Je potřeba naučit děti, jak se chovat, aby 
k úrazu nedošlo a vytvořit pro děti bezpečné 
prostředí. 

Nedílnou součástí akce je prezentace činnos-
ti jednotlivých organizací, které jsou spolu 
s Městem Jindřichův Hradec pořadateli této 
významem mimořádné akce - Oblastní spolek 
a 3. Místní skupina OS ČČK J. Hradec, Hasič-
ský záchranný sbor, Sbor dobrovolných hasi-
čů, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR, 
Městská policie, Vojenský útvar 6069 J. Hradec, 
Velitelství vojenské policie Tábor, Dům dětí 
a mládeže J. Hradec, VZP, Střední zdravotnická 
škola Jindřichův Hradec. 
Kromě ukázek poskytování první pomoci 
budou mít účastníci možnost prohlédnout si 
techniku a vozidla vojenského útvaru, vojen-
ské policie, hasičů, Policie ČR, Městské policie, 

zbraně, budou mít možnost vyzkoušet si krimi-
nalistické techniky, zhlédnout ukázku výcvi-
ku policejních psů, vyzkoušet si testy z pravi-
del silničního provozu, prohlédnout si učební 
pomůcky Střední zdravotnické školy, ale i získat 
informace o zdravém životním stylu od zástup-
ců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dále je při-
pravena řada naučných i zábavných soutěží pro 
nejmenší návštěvníky a samozřejmě doprovod-
ný kulturní program, ve kterém vystoupí např. 
skupina historického šermu Páni z Hradce, 
Aerobik Team Lena, soubor HAKUNA MATA-
TA, žáci ze všech základních škol v našem měs-
tě, student s ukázkou tance C - WALK. 
Novinkou v letošním roce bude možnost 
vyzkoušet si na vlastní kůži bodyzorbing, což je 
nový druh zorbového míče, který si každý oblé-
ká sám na sebe, a děti se tak mohou bezpečně 
vydovádět. 
Malí účastníci budou za své znalosti a doved-
nosti odměňováni drobnými cenami a diplomy, 
které budou na závěr slosovány. 

 Jitka Čechová
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Vybrané květnové premiéry v kině Střelnice
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK 
Komedie / ČR / Bontonfi lm / 2D
Johana má tři kamarádky, dva kamarády, tátu 
a macechu. Kasandru, která není promiskuitní, 
jen s „tím“ nemá žádnej problém, Káču, kterou 
doma terorizuje otec, Andy, která miluje Vek-
tora a ještě mu to neřekla, Vektora, kterej milu-
je Andy a ještě jí to neřekl, a chytrýho kluka, co 
moc kouří trávu a říká se mu Hagrid. Taky tátu, 

co býval novinář a rocker a teď píše do bul-
váru a macechu Sábu, kterou nemůže vystát. 
Počty kamarádů a rodičů se ale změní. 
Hrají:  Veronika Kubařová, Berenika Kohouto-
vá, Marika Šoposká a Simona Stašová.
Režie:  Martin Dolenský
Hrajeme:  4. 5. 2012 od 17.30 a 20.00

TALISMAN    
Drama / USA / Warner Bros / 2D
Seržant americké námořní pěchoty Logan 
Thibault se vrací ze své třetí mise v Iráku, s jedi-
nou věcí, kterou zde našel - fotografi í ženy, kte-
rá ho podle jeho slov držela při životě. Zjistí, že 
žena na fotce se jmenuje Beth, vydá se ji hle-
dat a najde její adresu a jednoho dne se obje-

ví přede dveřmi. Nechá se najmout do psího 
centra, který její rodina vede. 
Hrají:  Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Dan-
ner a další. Režie:  Scott Hicks
Hrajeme:  10. - 11. 5. 2012 od 17.30 a 20.00

TEMNÉ STÍNY
Fantasy / USA / Warner Bros / 2D
V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi Collinso-
vi se svým synem Barnabasem lodí z anglické-
ho Liverpoolu, aby začali nový život v Ameri-
ce. Uplyne dvacet let a Barnabasovi leží svět 
u nohou - tedy aspoň město Collinsport ve 

státě Maine. Majitel panství Collinwood - Bar-
nabas je bohatý pán, má moc a je to notorický 
playboy…dokud neudělá zásadní chybu - zlo-
mí totiž srdce Angelique Bouchard. Angelique 
je čarodějnice každým coulem. 
Hrají:  Johny Depp, Eva Green, Michelle Pfeifer, 
Johny Lee Miller, Helena Bonham Carter a dal-
ší. Režie:  Tim Burton
Hrajeme:  17. – 18. 5. 2012 v 17.00 a 20.00

PIRÁTI         
Animovaný / V. Británie, USA / Falcon / 3D
Animovaná komedie Piráti ukazuje události, 
které se přihodí bandě bodrých smolařských 
pirátů. Tento fi lm začíná, když Pirátský kapitán 
se svou posád-
kou vytáhne 
do bitvy pro-
ti svému sou-
peři Černému 
Bellamy, aby 
získal kýženou 
cenu „Pirát roku“. Jejich cesta vede z Karibiku 
až do viktoriánského Londýna, kde se setka-
jí s všemocným nepřítelem, který je odhodlán 
vymazat piráty z povrchu zemského jednou 
provždy. Piráti zjišťují, že jejich souboj o titul 
je vítězstvím dobrosrdečného optimismu nad 
nudným násilím zdravého rozumu.
V českém znění:  Ivan Trojan, Eliška Balzerová, 
Martin Dejdar, Ondřej Brzobohatý, Jeff  Newitt 
Hrajeme:  19. - 20. 5. 2012 pouze od 17.00 

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL   
Komedie / ČR / Falcon / 2D
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisova-
tel Karel se konečně odstěhoval ze společ-
né domácnosti. Na Františkovu exmanželku 
Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, 
pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hle-
dají cesty, jak partnery znovu získat pro se-
be. František s Helenou zvolí z nastalé situa-
ce jediné rozumné východisko – rozhodnou 
se být chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí na 

romantickou exotickou dovolenou do Maro-
ka. Ale i zde je dostihnou nejen potíže, ale 
i jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových 
a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří 
ztracená zavazadla, ukradené doklady a řada 
dalších problémů, vidí příležitost, jak se vrátit 
do jejich života. 
Hrají:  Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich 
Kaiser, Eva Holubová a další.  
Režie: M. Poledňáková 
Hrajeme:  24. - 27. 5. 2012 od 17.30 a 20.00

Zdroj:www.bontonfi lm.cz   www.falcon.cz   www.csfd.cz   www.continental-fi lm.sk  

3. 5. 17.30, 20.00
HAVRAN
USA / thriller / 2D

4. 5.  17.30, 20.00
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR / komedie / 2D

5. - 6. 5. 17.30, 20.00
OKRESNÍ PŘEBOR 
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR / komedie / 2D

9. 5. 19.00
KRÁLOVSKÁ AFÉRA  (ART)
Dánsko, Švédsko / drama / 2D

10. - 11. 5. 17.30, 20.00
TALISMAN
USA / drama / 2D

12. - 13. 5. 17.30, 20.00
STREETDANCE 2 3D
V. Británie / drama / 3D

17. - 18. 5. 17.00, 20.00
TEMNÉ STÍNY
USA / fantasy / 2D

19. - 20. 5. 1 17.00
PIRÁTI
V. Británie, USA / animovaný / 3D

19. - 20. 5. 20.00
AVENGERS
USA / akční / 3D

24. - 27. 5. 17.30, 20.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR / komedie / 2D

31. 5. - 1. 6. 17.00, 20.00
DIKTÁTOR
USA / komedie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   
6. 5.  15.00
KYTICE POHÁDEK II
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

13. 5. 15.00
DOMA JE DOMA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

20. 5. 15.00
S KRTKEM DO POHÁDKY II
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

27. 5.  15.00
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZD-
NINÁCH I
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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Kulturní kalendář – KVĚTEN 2012
1. května, 19.00 hod.
SVÁTEČNÍ KONCERT
V rámci abonentních koncertů KPH. 
Kaple sv. Maří Magdaleny

2. května, 19.00 hod.
Nikolaj Vasiljevič Gogol „HRÁČI“
Předplatné skupiny A. KD Střelnice

3. května, 16.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY - KROJAČKY MALÉ I VELKÉ
Na výstavě budou představeny přesné repliky čes-
kých, moravských i slovenských krojů na panenkách. 
Muzeum Jindřichohradecka - minoritský klášter

3. května, 17.00 hod.
SYMBOLIKA NEMOCÍ aneb v pochopení je 
ukryto naše uzdravení
Přednáška Mirka Vojáčka ze série „Život, zdraví….“
Městská knihovna

3. května, 13.00, 19.00 hod
MAJÁLES 
Průvod 13.00 od GVN, volba krále majálesu 13.30 
hod. na SHZ, Majálples od 19.00 hod. v KC JITKA 

4. května, 21.00 hod.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTEM 
S OHŇOSTROJEM
Sraz ve 21.00 hodin u OA T.G.M., trasa průvodu: 
Klášterská ul., Masarykovo nám., Jarošovská ul., 
Kmentova ul., Klášterská ul., Masarykovo nám., Pan-
ská ul., nám. Míru, Rabniční ul., Nábřeží L. Stehny

5. května, 10.00 hod.
PŘEHLÍDKA KOMORNÍ HRY AKORDEONO-
VÝCH SOUBORŮ A ORCHESTRŮ
3. ročník přehlídky. KD Střelnice

5. května, 7.00 hod.
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Půjdeme k rybníků Vajgar, kde proběhne ukázka 
kroužkování ptáků a potom budeme pokračovat 
proti proudu Hamerského potoka. Plavecký bazén

8. května, 8.30 hod.
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
8:30 hod. - položení kytic u pamětní desky v Pan-
ské ulici, 9:45 hod. - vzpomínkový akt v Jakubských 
sadech, 10:45 hod. -pietní akt na městském hřbitově

9. května, 17.00 hod.
ŠAMANISMUS A DNEŠNÍ ČLOVĚK
Přednáška Marty Pejchalové. Městská knihovna

10. května, 19.00 hod.
„ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA“ 
Repríza divadelní hry DS Jablonský. Hrají, tančí 
a zpívají členové a hosté souboru a abiturientská 
kapela Ulejvanka. KD Střelnice

11. května, 9.00 – 16.00 hod
FARMÁŘSKÉ TRHY
Husovy sady

11. května, 20.00 hod.
SÓLOVÝ RECITÁL - SLÁVEK KLECANDR ZE 
SKUPINY OBOROH
Kostel Českobratrské církve evangelické

12. května, 9.00 hod.
BĚŽ NA VĚŽ
XV. ročník sportovně-zábavné soutěže o nejrychlej-
šího běžce do 153 schodů městské vyhlídkové věže 
u Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prezence účast-
níků od 8.30 hodin. Městská věž

12. května, 18.00 hod.
KONCERT - PS JAKOUBEK YMCA A PS 
Z LYSÉ NAD LABEM
Kostel sv. Jana Křtitele

13. května, 16.00 hod.
JAK TONDA LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU 
SAFIRU
Divadlo Andromeda Praha. Divadelní pohádka 
v cyklu „Děti s rodiči do divadla“. KD Střelnice

14. května, 19.00 hod.
PŘEDNÁŠKA - NOVÉ EXPOZICE V MUZEU 
JINDŔICHOHRADECKA
Přednáší PhDr. Jaroslav Pikal. Muzeum Jindřichohra-
decka, Štítného ulice

17. května, 16.30 hodin
HISTORIE A SOUČASNOST DOMU DĚTÍ 
A MLÁDEŽE
Beseda s Mgr. V. Prokýškem. Sociální služby, Česká 
ulice, J. Hradec

17. května, 19.00 hod.
Noelle Chatelet „ŽENA VLČÍ MÁK“
Umělecká agentura Jaroslava Svobodová. Předplat-
né skupiny B. KD Střelnice

19. května, 11.00 a 13.30 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘI-
CHOHRADECKÝ PEDÁL
Jarní jízda na zahájení turistické sezóny.  

19. května, 13.00 hod.
DEN ČESKĚ MYSLIVOSTI
Vyhlášení výsledků okresního kola soutěže „Mé toul-
ky za zvěří“.  Připraveny budou na naučné stezce pro 
děti různá soutěžní pracoviště. Obora Radouňka

19. května, 20.00 hod.
DJ BASSLICKER
Nejoblíbenější DJ z rádia KISS. KC JITKA

20. května, 10.50 hod.
JINDRA JE NA VÁŽKÁCH
Sraz na zastávce JHMD v Blažejově. Akce pro rodiny 
s dětmi na Jindrově naučné stezce (Blažejov - Jindřiš).

20. května, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. K tanci 
a poslechu hraje MTO V. Kriso. KD Střelnice

24. května, 19.37 hod.
VLADIMÍR VÁCLAVEK
Kytarista, zpěvák, skladatel. Dada club Kasper

25. května, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jen tak tak, Martin Rous z Prahy
GVN J. Hradec

26. května, 21.00 hod.
ALEŠ BRICHTA - AB BAND
KC JITKA

HRADEC KRÁLOVÉ
25. – 26. 5. 2012 - 10. ročník World music fes-
tivalu na jednom břehu
Dvoudenní dramaturgie nabízí mix world music, 
rocku, hiphopu, reggae, jazzu či elektroniky, kul-
tovní hudbu z různých etnických kořenů.

CHEB
12. 5. 2012 - Veletrh zlaté české ručičky
Areál Krajinky v Chebu, www.veletrh-zlateces-
kerucicky.cz

KUTNÁ HORA
20. 5. - 30. 9. 2012 - Europa Jagellonica – Umění 
a kultura ve střední evropě za vlády Jagellonců
Česko-německo-polský výstavní projekt předsta-

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

vuje umění a kulturu ve střední Evropě na pře-
lomu pozdního středověku a raného novověku a 
to nikoliv – jako tomu bývalo doposud – v ome-
zujícím národním kontextu, ale vůbec poprvé v 
širokých mezinárodních souvislostech.

LITOMYŠL
14. - 20. 5. 2012 - Gastronomické slavnosti Magda-
leny Dobromily Rettigové 
Festival dobrého jídla a pití k poctě největší 
z litomyšlských žen bude zakončen víkendovým 
Gastrofestivalem na Smetanově náměstí a spo-
lečně servírovanou nedělní sváteční husičkou.  

POLIČKA
12.5. - 20.5.2012 - Martinů fest 2012 

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

15. ročník festivalu klasické hudby. Program 
najdete na www.tyluvdum.cz

TELČ
19. 5. 2012 - Folklor v máji s řemeslným trhem 
na náměstí 10 – 17 hod.
Prezentace folklorních souborů Kvíteček, Kvítek 
I, Kvítek II, Podjavořičan z Telče a dalších folk-
lorních souborů z regionu Horácka s doprovod-
nou výstavou České dědictví UNESCO.

TŘEBOŇ
3.- 8. 5. 2012 - Mezinárodní festival animova-
ných fi lmů Anifi lm 2012

Zuzana Bedrnová
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SPORT

II.liga – ženy

12. 5. 2012, 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec) 

TJ Házená J. Hradec – Strakonice

II.liga – starší dorostenky

12. 5. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – České Budějovice

I.liga mladší dorostenky

12. 5. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Poruba

květen házená

Proč Olymp pořádá nábory?
„Ubývá dětí, členská základna klesá, věkový průměr klubu stoupá. To 
je cesta k záhubě TJ, která letos v září bude slavit již 18 let vzniku. Je to 
zvláštní, že o hokejbal je mezi mládeží takový malý zájem, i když klub 
je tak úspěšný.“

Jaké jsou poslední dobou největší úspěchy klubu?
„V současnosti jsou v klubu čtyři čeští reprezentanti (David Mátl, Jaroslav 
Kapias, Bronislav Mátl, Martin Hunal), takže i z Jindřichova Hradce se dá 
probojovat mezi republikovou elitu. Olymp je nejlepším týmem v Jiho-
českém kraji, široko - daleko nemá konkurenci. Mužské áčko mužů jako 
nováček skončilo ve své premiérové sezóně 2011/2012 na 9. místě koneč-
né tabulky Tipgames extraligy. To znamená, že také v příštím mistrovském 
ročníku se v areálu VI. ZŠ na sídlišti Hvězdárna, kde si Olymp pronajímá 
hřiště, bude hrát nejvyšší soutěž v České republice!“

OTÁZKY PRO… 
Romana Pišného, čestného 

předsedu TJ HBC Olymp J. Hradec

Půjčovny lodiček

Městská plovárna – rybník Vajgar. 
Provozní doba: od května do října

Kontakt 
+420 777 940 618, 
slavekfi edler@seznam.cz

Pension U Tkadlen – řeka Nežárka
Pod hradem 7
Jindřichův Hradec
tel.: 384 321 348
fax: 384 326 076
utkadlen@centrum.cz,
 www.utkadlen.wz.cz

Kam za relaxem Skatepark

Provozní doba v období let-
ního času: pondělí - nedě-
le od 8.00 hod. do 21.00 hod.
Skatepark je otevřen denně, 
avšak pouze pokud jsou pře-
kážky suché.

Ve všední dny skatepark otví-
rá zaměstnanec SPORTRELAX 
JH s.r.o., tel 602427991 a zaví-
rá hlídka Městské policie, tel. 
384 351 152. V sobotu, v neděli 
a ve svátek si zájemci vyzvednou 
klíč na služebně Městské poli-
cie na Masarykově nám. 168/II 
(budova Kaštánku). Tamtéž ho 
po skončení užívání zase vrátí.
Více informací http://sport.jh.cz/

Bazén

Provozní hodiny bazénu: 
PO – PÁ  6:00 – 21:30
SO, NE   10:00 – 20:00

Kontakt
Ivana Stephan
tel. :   +420 384 321 236
e-mail: 
sportrelaxjh.info@tiscali.cz
www:  www.bazen.jh.cz
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Matěj Masař

Hradec to je malé město,
hezky se tu žije přesto, 

já v něm žiju třináct let, 
máte mi co závidět.

Každé ráno musím vstát 
do školy se přichystat. 
Není to můj koníček, 

mám však pytel jedniček.

Ze školy hned utíkám, 
do bazénu pospíchám. 

Plavu skvěle, to mi věřte, 
na hodinkách si to změřte.

Moje rodina je skvělá, 
vždy dobrou radu pro mě měla. 

Žiju tady, žiju rád, 
život je můj kamarád. 

Já a můj svět

Důležité upozornění!
Vážení příznivci sportu, zástupci jednotlivých klubů, oddílů a jed-
not, budeme rádi za jakékoliv vaše příspěvky do této rubriky JH 
Zpravodaje. Případné články a náměty zasílejte, prosím, na e-mai-
lovou adresu: RomanPisny@seznam.cz nejpozději do 15. dne před-
chozího kalendářního měsíce.

Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Redakční rada JH Zpravodaje

Každoročně v jarních a podzimních měsících 
umožní Město Jindřichův Hradec svým občanům 
žijícím v okrajových čtvrtích a místních částech 
využít možnost odložit odpad ze zeleně a velko-
objemový odpad do mobilních kontejnerů. Tím-
to způsobem měla proběhnout i letos jarní část 
svozu v období od 7. do 21. dubna.
Svoz probíhá tím způsobem, že na každém stano-
višti jsou vždy dva kontejnery (jeden na odpad ze 
zeleně a druhý na odpad velkoobjemový) po dobu 
jedné hodiny a příjem je kontrolován obsluhou. Po 
ukončení činnosti na jednom stanovišti přejedou 
obě vozidla na další stanoviště a po obsloužení pře-
dem stanoveného počtu stanovišť odvezou odpad 
na skládku a přistaví prázdné kontejnery na další 
stanoviště dle harmonogramu.
V době před odsouhlasením harmonogramu 
pro r. 2012 požádali občané Děbolína o mož-
nost ponechat v jejich obci kontejnery na mís-
tě dvě hodiny, neboť původní doba jim nestačí. 
Požadavek byl konzultován se svozovou fi rmou, 
která tuto činnost dlouhodobě zabezpečuje a po 
posouzení odborem SMM nebyla tato změna 
doporučena. Na tomto základě proběhlo odsou-
hlasení harmonogramu, jeho zveřejnění na ofi ci-
álních stránkách Města, v regionálním tisku, Jin-
dřichohradeckém zpravodaji, vývěsce MěÚ a na 
vývěskách místních částí. V době těsně před svo-
zem se požadavek opakoval a z důvodu snahy 
občanům vyhovět se objednalo posílení svozu.
Vzhledem k této skutečnosti provedl referent 
pro agendu odpadů MěÚ kontrolu svozu přímo 
na místě. V prvé hodině se v Děbolíně na místo 

Svozy odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů
dostavili 4 občané s odpadem ze zeleně a 8 obča-
nů s velkoobjemovým odpadem. V druhé hodině 
nevyužil tuto možnost nikdo. Na dokreslení dodá-
váme, že ze stanoviště po skončení odjížděly kon-
tejnery po absolvování obsluhy obcí Buk, Matná 
a Děbolína naplněné z 50 %.
Je třeba konstatovat, že Město nechce odpady tímto 
způsobem přestat svážet, ale že pouze hledá efek-
tivní a ekonomické možnosti. Je na posouzení, zda 
odpad ze zeleně tvořící v kontejneru převážně vět-
ve stromů, které je možné na obcích bez problémů 
zpracovat a shrabanou trávu kompostovat, by bylo 
účelnější nahradit při svozech kontejner na zeleň 
kontejnerem na nebezpečné odpady, elektroodpad 
a pneumatiky, které při odložení na černé skládky 
tvoří větší nebezpečí pro životní prostředí než pří-
padný odpad ze zeleně.
Z výše uvedených důvodů bylo nutné pro plynulé 
zajištění služby podle harmonogramu doplnit do 
systému dvě vozidla s obsluhou, což tvoří částku 
1 830,- Kč +DPH bez jediného kilogramu svezené-
ho odpadu navíc.
Obracíme se tedy na občany s prosbou: Využívejte 
sběrné dvory, separační nádoby, skládku, minima-
lizujte odpady kompostováním, štěpkováním, ode-
vzdávejte elektroodpad, léky, pneumatiky, kovový 
odpad apod. i na dalších místech k tomu určených. 
Nenechte se na těchto provozovnách odbýt, a než 
odhodíte odpad do přírody, informujte se o jiné 
možnosti na MěÚ.

František Bulíček, 
referent pro agendu odpadů MěÚ

Vítěz kategorie Poezie do 14-ti let 
v literární soutěži jindřichohradecký 
Textík



POZVÁNKY NA ČERVEN

Pohled na Malý Vajgar.  foto: Pavel Pfauser

Městské akce:

10 .6. 2012   
SENIOR KLUB 
13. 6. 2012  
 „ZMÝLENÁ PLATÍ“ 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SK. A   
15. 6. 2012   
LETNÍ KONCERT – JF KOLEKTIV     
16. 6. 2012   
DEN MĚSTA 2012  
22. 6. 2012   
ZÁVĚREČNÝ KONCERT CONCERTINO PRAGA   
25. 6. 2012   
BLANÍK – DIVADLO JÁRY CIMRMANA
29. 6. 2012   
LETNÍ KONCERT
PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
30. 6. 
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
O POHÁR STAROSTY MĚSTA

•

•

•

•

•

•

•

•

Ostatní akce:

1. 6. 2012  
NOC KOSTELŮ
2. 6. 2012  
DEN DĚTÍ SE STANDOU HLOŽKEM
2. 6. 2012  
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
2. 6. 2012  
HOUBOVÝ PARK – OPEN PÓDIUM
3. 6. 2012  
HOUBOVÝ PARK – PRINCEZNOVSKÝ BÁL
7. 6. 2012  
CHVÁLA ZPĚVU - KONCERT
8. 6. 2012   
MUZEJNÍ NOC
9. 6. 2012
JINDŘICHOHRADECKÉ OTEVŘENÉ NEBE  
10. 6. 2012  
KONCERT PS SMETANA – 150. VÝROČÍ
17. 6. 2012  
LETNÍ KONCERT
JHSO A CHRUDIMSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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