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Na příchod čertů, andělů a Mikuláše se Jindřichův 
Hradec může těšit již v neděli 2. prosince.  Úderem 
čtrnácté hodiny totiž na Masarykově náměstí a čás-
tečně i v městském parku vypukne druhý ročník 
akce s názvem „Pekelně zábavné odpoledne“. Přede-
vším na dětské návštěvníky čekají čtyři soutěžní sta-
noviště, po jejichž absolvování si mohou vyzvednout 
balíček se sladkou odměnou. Chybět nebude ani 
Pekelná kniha hříchů, do které děti mohou nakres-
lit své obrázky a dospělí třeba vepsat případné nedu-
hy svých ratolestí. Celé zábavné odpoledne orámuje 
svým vystoupením zpěvačka Heidi Janků. Moderá-
torem a průvodcem akce bude DJ Michal Arnošt.

Návštěvníci se mohou v rámci Pekelně zábavné-
ho odpoledne samozřejmě i občerstvit. Chybět by 
neměl ani pekelně dobrý čaj z kotlíku. 
V souvislosti s pořádáním této akce žádají organizá-
toři veřejnost o shovívavost. V době od 14.00 hodin 
do cca 17.00 hodin nebude průjezdná komunika-
ce před KD Střelnice, část ulice Sady a komunikace 
podél budovy Kaštánku. Zábavné odpoledne pořádá 
Město Jindřichův Hradec, Občanské sdružení Alfa 
Fí z Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hrad-
ci, Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec, 
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jindři-
chově Hradci. Partnery akce jsou: Waldfi ertel Spar-

kasse von 1842 Jindřichův Hradec, Fruko Schulz Jin-
dřichův Hradec, Týdeník Jindřichohradecka, 5+2 
dny Jindřichohradecko, Jindřichohradecký deník, 
Jindřichohradecká televize, měsíčník Žurnál a Hit-
rádio Faktor.
To ale v neděli 2. prosince zdaleka nebude všech-
no. V 17 hodin odstartuje na náměstí Míru při-
pravený program v rámci slavnostního rozsví-
cení vánočního stromu. Pro letošní rok to bude 
stříbrný smrk z Horní Pěny, který je vysoký 8m. 
Báječnou předvánoční atmosféru dokreslí zpívá-
ní koled, vůně tradičních teplých nápojů i pokr-

mů a živý betlém se zvířátky.
V loňském roce se na rozsvícení vánočního sym-
bolu přišlo do centra města podívat nebývale velké 
množství Jindřichohradečáků. Z důvodů bezpeč-
ného průběhu akce bude v době od 16.00 hodin do 
19.00 hodin částečně omezena průjezdnost náměstí 
Míru. Organizátoři děkují za vstřícnost a zvou všech-
ny občany k vánočnímu stromu, abychom si společ-
ně do sytosti užili okamžiku, kdy potemnělé náměstí 
rozetne světelná výzdoba vánočního stromu při spo-
lečném zpěvu koled.

Marcela Kozlová, Ivana Bačáková

prosinec 2012

Jindřichohradecká náměstí budou 
pekelně zábavná i ryze slavnostní

REKONSTRUKCE JEZUITSKÉ 
KOLEJE VSTOUPILA 
DO DALŠÍ  ETAPY
Stavební úpravy historického objektu 

umožní zpřístupnění prostor, které byly 

doposud pro veřejnost uzavřeny. 

Více na str. 4

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 
KONCERTOVÁNÍ 
Pro zpříjemnění předvánočního a vánočního 

času jsme pro vás připravili řadu hudebních 

lahůdek.

Více na str. 13

VÝHODY PŘEDPLATNÝCH 2013
Zajistěte si své stálé místo v hledišti 

divadelního sálu KD Střelnice JARO 2013 

a v hledišti kaple sv. M. Magdaleny - 

KPH 2013. 

Více na str. 13
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Užitečné kontakty a tísňová volání

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na leden

Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

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

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

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

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

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

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 384 351 177
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

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

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

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

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

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

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

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

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

Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
 Tel.: 384 362 459

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

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

Změna termínu uzávěrky!
Milé čtenářky, milí čtenáři,
z technických důvodů bude uzávěrka lednového čísla JH Zpravodaje posunuta na 10. 12. 2012!!! 
Do tohoto data budou na adrese kozlova@jh.cz shromažďovány podklady pro lednové vydání 
našeho periodika. Termín pro dodání informací se tak výjimečně zkracuje o jeden týden.

Děkujeme za pochopení.
Členové Redakční rady JH Zpravodaje

foto: Dana Valková
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UDÁLOSTI Z RADNICE Úvodník
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tady poslední měsíc 
v tomto roce. Věřte, že jsme se snažili, abyste 
ho prožili co možná nejpříjemněji. Stejně jako 
v loňském roce jsme i letos pro vás připravi-
li slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
náměstí Míru, které bude podbarveno hud-
bou a zpěvem. Rozsvícení vánočního stromu 
bude předcházet Pekelně zábavné odpoledne 
na Masarykově náměstí. Novinkou v tomto 
roce budou adventní trhy ve stylových stán-
cích na dolním náměstí. Jak již sám název 
napovídá, prodejní akce jsou připraveny po 
celou dobu adventu. Tradiční vánoční trhy se 
budou konat druhý víkend v prosinci a prodej-
ní prostor se rozšíří i na Masarykovo náměs-
tí. Ale jak se sluší a patří, rád bych v posled-
ním čísle tohoto roku poděkoval všem, kteří 
s městem nebo městským úřadem jakkoliv 
spolupracovali. Děkuji všem, že byli trpěliví 
při realizaci složitějších investičních akcí nebo 
svou přítomností podpořili naše kulturní a 
společenské akce. Děkuji hlavně obyvatelům 
Radouňky za to, že měli pevné nervy při budo-
vání kanalizace v této místní části, což byla 
mimochodem největší investiční akce tohoto 
roku a již se blíží do zdárného konce.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám tou-
to cestou popřál mnoho nápadů při nakupo-
vání dárků pro Vaše blízké, příjemně strávený 

předvánoční čas a o vánoč-
ních svátcích jen pohodu 
provoněnou cukrovím 
a klid v teple rodinného 
krbu. 

Stanislav Mrvka
starosta města

Vedení města navštívilo OKNA
Starosta města Stanislav Mrvka společně s místosta-
rosty Bohumilem Komínkem a Pavlem Vejvarem 
navštívili nově zrekonstruované prostory občanského 
sdružení OKNA v Pražské ulici, kde se nachází chrá-
něné dílny, sociálně terapeutická dílna a sídlo vede-
ní občanského sdružení. Občanské sdružení OKNA, 

které vzniklo v roce 2003, podporuje především oso-
by se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktiv-
ním způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běž-
ných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti 
pro seberealizaci. V roce 2005 dostalo toto sdružení 
od města darem dům na Hvězdárně, který postup-
ně opravilo a bezbariérově upravilo. V roce 2008 byly 
k domu přistavěny dva nové bezbariérové byty, určené 
pro chráněné bydlení. Nové prostory v Pražské ulici 
tak rozšířily působení občanského sdružení.

V Jindřichově Hradci   
se uskutečnilo výjezdní  
zasedání ředitelů škol
Koncem října se v Jindřichově Hradci uskutečnilo 
výjezdní zasedání ředitelů základních a mateřských 
škol a školských zařízení města České Budějovice a 
pracovníků Odboru školství a tělovýchovy Magistrá-
tu města České Budějovice na téma „Škola a zřizova-
tel“. Účastníci měli možnost debatovat i s náměstkem 
primátora města České Budějovice Petrem Podholou, 
členy školské komise a setkali se s místostarostou měs-
ta Bohumilem Komínkem, který formou komentova-
né prezentace přiblížil hostům problematiku školství 
v našem městě se zaměřením na mateřské a základ-

ní školy zřizované městem. Zároveň českobudějovic-
ké ředitele seznámil s investičními akcemi, které byly 
v posledních letech realizovány v objektech mateř-
ských a základních škol. K tématu se vyjádřila i vedou-
cí Odboru školství Jitka Čechová, která se zaměřila na 
plnění úlohy města jako zřizovatele škol a na vzájem-
né vztahy mezi zřizovatelem a školami. Tato proble-
matika vyvolala diskusi, při které došlo k předání zku-
šeností a podnětů mezi kolegy z Českých Budějovic a 
Jindřichova Hradce. Na závěr se uskutečnila prohlídka 
některých místních škol.

Na Hvězdárně bylo otevřeno 
nové dětské hřiště
V pondělí 5. listopadu se uskutečnilo slavnostní ote-
vření nového dětského hřiště na sídlišti Hvězdárna, na 
které si i za nepříznivého počasí přišly zařádit děti z 
Červené třídy 5. mateřské školy. Rekonstrukce probí-
hala tak, že ze starého dětského sportovního hřiště v 
centru sídliště byly odstraněny stávající patky původ-
ního zařízení a oplocení, byla zde položena gumová 
rohož s atestem bezpečnosti jako dopadová plocha, 

osazeny dětské herní prvky a nízké oplocení. Zakáz-
ku malého rozsahu prováděla fi rma AVE CZ odpado-
vé hospodářství. 

Dopravní koncepce města byla 
představena
Ve středu 7. listopadu v podvečer byla v kinosále 
kulturního domu Střelnice představena Komplex-
ní koncepce dopravní obslužnosti města Jindři-
chův Hradec za účasti odborníků v oblasti dopravy 
a vedení města, která byla zpracovaná v rámci pro-
jektu Města v rozletu. Zájem o prezentaci dopravní 

koncepce projevila téměř stovka občanů. Na závěr 
byly nejvíce diskutovanými body zjednosměrnění 
ulic Vídeňská - Václavská, reorganizace MHD, lávka 
přes Vajgar a další změny v dopravě. Zpracovatelé 
došli k závěrům, že je třeba jiný přístup k centru, pří-
stupům do centra a okrajům (auta tam, kde je pro ně 
dost místa, kde není, jde to lépe bez nich), zpřístup-
nění rozvojových ploch na východě a západě měs-
ta; zatraktivnění městské hromadné dopravy osob, 
posílení postavení pěší a cyklistické dopravy, spra-
vedlivé a funkční parkování – ale v centru nebude 
dost místa pro všechny. Na setkání byly také před-
staveny výsledky z experimentu jednosměrky ve 
Vídeňské a Václavské. Celý dokument je ke stažení 
na internetových stránkách města www.jh.cz.

V refektáři zasedala jihočeská 
sekce Sdružení historických sídel
Ve středu 14. listopadu se v refektáři Muzea fotogra-
fi e a moderních obrazových médií sešli zástupci jiho-

české sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, aby schválili plán propagace a plán činnosti 
na rok 2013. Město Jindřichův Hradec se před více jak 
třemi lety zapojilo do projektu Putování po historic-
kých městech, v jehož rámci jsme uskutečnili již dva 
TOP Týdny. Stěžejními body týdenních kulturních 
nabídek na přelomu července a srpna bylo překonání 

dvou rekordů, a to rekord v počtu Bílých paní na jed-
nom místě v roce 2011 a sestavení největší živé pětilis-
té růže v roce 2012. 

Karolína Průšová

str. 3

PROSINEC 2012

www.jh.cz



byt č. 2, o velikosti 2 + 1,  67 m2 (1. podlaží), 
v domě čp. 723/II, v Nádražní ulici, Jindři-
chův Hradec, včetně spoluvlastnického podí-
lu 67/1602 na společných částech budovy a na 
pozemku p. č. 2681, obec i k.ú. J. Hradec  
Podmínky:

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

•
•

•

•

objekt 53/V, Na Točně (sídl. Hvězdárna), na 
pozemku p.č. 3521/87, obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, v němž se nachází nebytový prostor o 
výměře 16,3 m2, za těchto podmínek: 

formou nabídkového řízení, obálkovou 
metodou za minimální nabídkovou cenu 
600,-Kč/m2/rok včetně DPH
pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou
žadatel uvede záměr využití
veškeré opravy a úpravy si žadatel provede 
vlastním nákladem
doložení IČ u právnické osoby
doložení rodného čísla a adresy trvalého 
pobytu u fyzické osoby
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případ-
ně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel 
podmínky takové smlouvy plní

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

Věra Sedláčková

•

•

•
•

•
•

•

garáž na části pozemku p.č. 1493/11 zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jindřichův 
Hradec, o výměře 18 m2, za těchto podmí-
nek:

obálkovou metodou za minimální nabíd-
kovou cenu 312,-Kč/m2/rok včetně DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou
veškeré opravy a úpravy si žadatel prove-
de vlastním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré závazky 
vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným práv-
nickým osobám a organizačním složkám, 
případně jsou závazky smluvně zajištěny 
a žadatel podmínky takové smlouvy plní

•

•

•

•

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

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

k prodeji

k pronájmu

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

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

ODBOR ROZVOJE MĚSTA 

Obnova objektu bývalé jezuitské koleje pokračuje
V rámci komplexní obnovy památkově chráně-
ného objektu bývalé jezuitské koleje byla dne 
12. 11. 2012 zahájena další etapa obnovy té-
to historické budovy. Předmětem stavebních 
úprav této etapy je 1. nadzemní podlaží (sute-
rén) umístěné pod západním křídlem objektu. 
Zanedbané  prostory, které dříve sloužily pře-
vážně jako sklad různého materiálu, budou sta-
vebně upraveny pro účely muzea fotografi e. 

V budově budou osazeny nové výplně otvo-
rů, opraveny omítky, provedeny sanační práce, 
nové podlahy, zřízeno hygienické zázemí. Rea-
lizací stavebních úprav, ale i nezbytným vyba-
vením 1. nadzemního podlaží západního kří-
dla potřebným mobiliářem a technikou, bude 
dána možnost využít tyto prostory pro potře-
by muzea fotografi e jako centra fotografi e a 
moderních médií s fotoklubem, hygienickým 

zázemím a depozitářem. 
Návštěvníky muzea určitě zaujme kinetická fon-
tána, která oživí prostory rajského dvora jezuit-
ské koleje a zpříjemní pobyt zejména v letních 
měsících.
V rámci této etapy dojde rovněž k úpravě dvo-
ra na sever od objektu, kde namísto stávající-
ho parkoviště vznikne park se zelení. V parčíku 
budou zbudovány nové cesty, osazeny lavičky a 
odpadkové koše, instalováno osvětlení a pro-
vedeny sadové úpravy. Kovaná branka propojí 
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park s Liliovou ulicí, čímž bude vytvořena spoj-
nice s městským parkem.  Rostliny vytvoří sou-
vislý záhon, esteticky hodnotné a příjemné mik-
roklima, tolik cenné v centru města. Uzavřený 
prostor tak dá možnost chráněného pobytu 
a trávení nerušených chvil. 
Realizace projektu Centrum fotografi e a moder-

ních médií zahrnuje nejen další etapu komplex-
ní obnovy památkově chráněného objektu, ale 
i vybavení 3. nadzemního podlaží potřebným 
nábytkem, výpočetní technikou a přístroji. Pro-
jektový záměr navazuje na projekt realizovaný 
za podpory z Integrovaného operačního pro-
gramu „Národní muzeum fotografi e a dílna 
tapiserií – centrum původních řemesel a uni-
kátních technologií“. Díky evropským dotacím 
a spolupráci několika institucí, dojde k ožive-
ní a zpřístupnění prostor, které byly dříve pro 
veřejnost nepřístupné. Bude vytvořeno důstoj-
né místo pro konání kulturních a společenských 
akcí spolu s oddychovou zónou v centru města. 
Celkové odhadované náklady projektu dle 
smlouvy o poskytnutí dotace představují částku 
výši 14 442 000 Kč včetně DPH. Předpokláda-

ná výše poskytnuté dotace z Regionálního ope-
račního programu NUTS II Jihozápad by měla 
být příjemci vyplacena po ukončení realizace 
projektu na sklonku roku 2013. Výše poskytnu-
té dotace představuje 85 % způsobilých výdajů, 
maximálně však 11 746 000 Kč.
Zhotovitelem stavební části  je I. Kamenická sta-
vební a obchodní fi rma, s. r. o., Kamenice nad 
Lipou, dodávku a montáž mobiliáře provedla fi rma 
A.M.O.S. DESIGN s.r.o., Brno. Dodávku a instala-
ci hardware a soft ware výpočetní a audiovizuální 
techniky zajistila fi rma C SYSTEM CZ, a. s. Brno.

 Martina Pechová

Památky v centru města ožily díky evropským dotacím 

Celkové výdaje projektu: 159 465 738 Kč
Poskytnutá výše prostředků 
z Evropského společenství 130 993 764 Kč

Celková maximální výše 
prostředků ze státního rozpočtu 23 116 547 Kč

Registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.05935

Projekt Města Jindřichův Hradec „Národní muzeum fotografi e a dílna tapisérií – centrum původních řemesel a unikátních technologií“, který byl za významné pod-
pory spolufi nancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, byl prvním z dokončených projektů v oblasti podpory: Národní pod-
pora využití potenciálu kulturního dědictví. Předmětem projektu s termíny realizace 7/2007 – 12/2011 byla komplexní obnova bývalého zámeckého pivovaru (NKP), 

ale i částečná obnova nemovitých kulturních památek - jezuitské koleje a jezuitského semináře. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro oživení těchto památek 
a následné jejich využití pro poskytování kulturních a vzdělávacích služeb určených pro širokou veřejnost. Realizací projektu je uskutečněna myšlenka vybudování 
„centra původních řemesel a unikátních technologií“, jehož zásluhou dojde k záchraně, uchování a dalšímu rozvíjení kulturního dědictví České republiky.  
V tomto centru jsou prezentována tradiční řemesla z dob minulých, která pomalu upadají v zapomnění. V zámeckém pivovaru se návštěvníci seznámí se samotnou 
výrobou a ručním tkaním tapisérií a zároveň zde naleznou rozsáhlou výstavní expozici zahrnující dobové tkalcovské stavy a exponáty z dílny Marie Hoppe Teinitze-
rové. Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel vyjma výstavní činnosti pořádá v prostorách obnovené národní kulturní památky kurzy tkaní, ale i další workshopy 
vztahující se k textilní ruční tvorbě. V obnovených prostorách jezuitské koleje se mohou návštěvníci seznámit s činností Muzea fotografi e a moderních obrazových 
médií, které připravilo v letošním roce 10 fotografi ckých výstav, ale i nově zpřístupnilo veřejnosti unikátní fotografi cké přístroje a materiály ze sbírek Národního tech-
nického muzea. Muzeum Jindřichohradecka působící v jezuitském semináři díky rozšíření svých výstavních prostor mohlo veřejnosti představit své jedinečné expo-
náty, které uchovávalo ve svých depozitářích. K nejzajímavějším novým expozicím patří rozsáhlá sbírka šicích strojů zn. LADA, sbírka lidových betlémů či jedinečná 
expozice věnovaná surrealistovi světového věhlasu Vladimírovi Holubovi a mnohé další.  
V prvním roce udržitelnosti projektu navštívilo výše obnovené památky k 30. 10. 2012 celkem 37 811 návštěvníků a zároveň celkem 493 zájemců se zúčastnilo pořá-
daných kurzů, workshopů a seminářů.

Přijďte se podívat i Vy. Těšíme se na Vaši návštěvu v příštím roce 2013.

Bližší informace o nabízených službách v rám-
ci projektu naleznete: www.dumgobelinu.cz, 
www.mjh.cz, www.nmf.cz.

Martina Pechová

Jindřichohradečáci budou jezdit po nové cyklistické stezce
Město Jindřichův Hradec bude i nadále podporovat rozvoj cyklis-
tické dopravy na svém území i jeho okolí, k čemuž využívá různé 
dotační tituly, mezi nimi i Regionální operační program Jihozápad. 
Tento program slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie a kro-
mě jiného podporuje projekty z oblasti cestovního ruchu. Právě tam 
směřovala žádost o dotaci, kterou město podalo na podzim loňské-
ho roku. Důkazem toho je nově otevřená cyklistická stezka Děbo-
lín – sv. Barbora. Stezka byla dokončena 15. 11. 2012 a úsek dlouhý 
více než 2,7 km spojuje místní část Jindřichova Hradce s lokalitou 
zvanou sv. Barbora. Zhotovitelem stavby je Sdružení „Cyklostezka 
Děbolín“ firem SWIETELSKY stavební, s. r. o. a VIALIT Soběslav 
spol. s r. o. Celkové náklady projektu činily 4,782 mil. Kč a v případě, 
že bude veškerá dokumentace předaná spolu se závěrečnou zprávou 
a žádostí o platbu v pořádku, bude z ROP NUTS II Jihozápad měs-
tu přibližně v březnu 2013 vyplacena dotace ve výši 4,039 mil. Kč. 

Oblast, kterou cyklostezka prochází, je velmi navštěvována cyklotu-
risty a lidmi, kteří vyhledávají aktivní trávení volného času. Stezka 
bude ideální pro jednodenní výlety z Jindřichova Hradce – Děbolín 
– Rýdův kopec – sv. Barbora – Holenský Dvůr - Hatín, nebo je mož-
né se napojit na navazující stezky a trasy pro vícedenní výlety. Para-
metry cyklistické stezky, jejíž šířka je 3 m umožní pohyb i pro pěší. 
Vybudovaná cyklistická stezka znamená další přínos pro rozvoj ces-
tovního ruchu v regionu Jindřichohradecka.  

Zdeňka Stašková
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dlech žádné osobní doklady, platební karty, telefo-
ny, fotoaparáty nebo jiné cennosti. Z viditelného 
místa přesuňte do schránek nebo uzavřeného kufru 
vozu vše, co musíte ve voze ponechat. I jednodušší 
zabezpečovací zařízení typu uzamykatelné tyče na 
volant nebo zařízení na uzamykání řadicí páky tak 
může pachatele odradit od krádeže vašeho vozidla, 
neboť mu do cesty kladete další překážky.  

Peněženky, platební karty, fotoaparáty, mobilní tele-
fony zase lákají kapsáře. Proto  žádné cennosti  roz-
hodně nepokládejte do otevřených tašek k nakou-
penému zboží nebo jinak cizím lidem nevystavujte 
na odiv. Nosíte-li s sebou větší hotovost, doporu-
čujeme ji rozdělit. Nikdy nemůžete vědět, kdo  vás 
při placení v supermarketu nebo v restauraci sledu-

V těchto dnech obchodní řetězce lákají potencio-
nální zákazníky na  předvánoční  nákupy a výhod-
né slevy, cestovní kanceláře a agentury nabízí zají-
mavé zájezdy, či alespoň jednodenní  poznávací 
výlety do  Polska,  Rakouska nebo Německa, které 
je možno spojit s výhodnými  nákupy v tržnicích a 
pevných obchodech. 
Hektické období a předvánoční „šílenství“ také 
ale využijí ti, co se zásadně obohacují na úkor 
druhých.   
Aby blížící se konec roku neměl hořkou příchuť 
zklamání a znechucení, prostřednictvím našeho  
krátkého  příspěvku  chceme upozornit čtenáře na 
některé negativní jevy, se kterými se mohou potkat. 
Při troše dobré vůle či opatrnosti lze případné ško-
dě předejít, nebo její rozsah alespoň zmírnit. Záro-
veň také chceme požádat o spolupráci. Pokud bude-
te svědkem protiprávního jednání, nebuďte neteční 
ke svému okolí a prostřednictvím linky tísňového 
volání 156 nás informujte o zjištěných skutečnos-
tech, abychom mohli nahlášené sdělení prověřit.  
Pokud tedy odjíždíte na delší dobu mimo bydliště, 
nezapomeňte si řádně zajistit dům. Dále požádejte 
sousedy o občasné kontroly a vybírání pošty. „Pře-
tékající“ poštovní schránka a k tomu pootevřená 
sklepní okna doslova vybízí zloděje k noční návště-
vě prázdného domu.
Při nákupech nebo výletech nenechávejte ve vozi-

je. Stejně tak PIN kód nikdy nenechávejte u kre-
ditní karty nebo mobilního telefonu. Kromě kap-
sářů vás na ulici či obchodech můžou „oslovit“ 
i tzv. měniči  mincí, kteří vás požádají o rozměně-
ní bankovky. Na pravidla slušného chování zapo-
menou v okamžiku, kdy před jejich zraky otevřete 
peněženku. Přílišná vstřícnost vás tak může rázem 
připravit o veškerou fi nanční hotovost a další věci, 
které máte v peněžence.
Stejně tak buďte opatrní k tzv. podomním pro-
dejcům, kteří nabízejí různé zboží.  Myslete na to, 
že případným nákupem prakticky ztrácíte mož-
nost zakoupené zboží reklamovat. Na první pohled 
výhodný nákup nebo prosba o podání vody může 
být pouhou záminkou, jak se dostat k vám do bytu. 
Stejně tak neváhejte odmítnout pustit do bytu cizího 
člověka, dříve než se přesvědčíte o pravdivosti jeho 
tvrzení (např. pohovorem u souseda nebo telefon-
ním dotazem  u instituce, která ho k vám vyslala). 
Mějte se na pozoru i před lidmi nabízejícími různé 
domácí služby. Proto bez předchozí objednávky je 
z výše uvedených důvodů  podomní nebo pochůz-
kový prodej v našem městě zakázán. Dobrým 
pomocníkem za „pár“ korun, který vám umožní 
komunikaci přes pootevřené dveře, tak může být 
obyčejný bezpečnostní řetízek s kováním.

Luboš Müller

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE

V předvánočním období mají kapsáři žně

Setkání se seniory
Nedávno se uskutečnila beseda pro seniory z oblastního spolku Českého Červeného kříže Jin-
dřichův Hradec, a to v rámci rekondičního pobytu v Lomech u Kunžaku na Jindřichohradecku. 
Na besedu zavítali  jindřichohradecká tisková mluvčí PČR a krajský koordinátor Besipu Václav 
Kovář. Tisková mluvčí pohovořila o bezpečnostní situaci i o vývoji kriminality na Jindřichohra-
decku. Zdůraznila, že právě senioři se stávají čím dál tím více terčem zájmu kapsářů, zlodějů, 
podvodníků i násilníků. Třiceti seniorkám a jednomu zástupci mužského pohlaví doporučila, 
jak se chránit před okradením, jak předcházet riziku přepadení, jak se vyhnout podvodu, či jak 
se chovat v silničním provozu. 

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte proti chování politiků a nad-
národních korporací bezmocní? Máte chuť se někam 
zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění 
kolem Vás vlastně netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve sku-
tečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnos-
ti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme a „vydáváme se 
na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, kte-
ré za nás učinili jiní. Místo aktivního a zodpověd-
ného občana se pak stáváme poslušnou ovcí ve stá-
du, „ovčanem“. Demokracie se ve svém původním 
významu opírá o ochotu členů společnosti spolu-
podílet se na spravování společného veřejného pro-
storu. Jenže většina české dospělé populace vyrostla 
v totalitním režimu, a proto nemá dostatečné zna-

losti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet 
svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném 
životě. Toho si všímá evropský projekt „Podpora, sti-
mulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců 
v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. 
CZ.1.07/3.1.00/37.0206 fi nancovaný Evropskou unií 
a státním rozpočtem České republiky, který s ústřed-
ním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotnos-
tí proti ovčanství“ přináší návod, jak se do občanské-
ho života účinně zapojit. Cílem projektu je přinést 
občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Realizo-
vány proto budou zdarma a srozumitelnou formou 
prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale 
také online semináře a e-learningové kurzy dostup-
né na internetu. Pro odbornou veřejnost z oboru dal-

šího vzdělávání pak chystáme brunche a konferen-
ce. Tematicky se vzdělávací kurzy dotýkají Aktivního 
občanství a participace občanů na veřejném dění, 
Dobrovolnictví, Multikulturalismu a prevence extre-
mismu, Odpovědného přístupu k životnímu prostředí 
a udržitelnému rozvoji a Odpovědného přístu-
pu k fi nancím. Každému z témat budou věnovány 
3 samostatné kurzy. Projekt je aktuálně ve své pří-
pravné fázi, na spuštění aktivit se můžete těšit od led-
na 2013. O všech novinkách a termínech Vás budeme 
včas informovat na webových stránkách realizátora 
http://aletheia.cz/eu_projekty.htm a v brzké době i na 
stránkách projektu www.nebudovcan.cz. Těšíme se 
na setkání s Vámi, občany!

Gabriela Vlčková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Návštěva ve školách
Policejní psovodi se svými čtyřnohými pomocníky a tiskovou mluvčí nav-
štívili žáky prvního stupně základní školy v Nové Včelnici. Ukázky práce 
čtyřnohých ochránců zákona shlédlo téměř 130 žáků a jejich pedagogů, 
kteří byli z policejních psů doslova nadšeni. Děti se dozvěděly, jak služeb-
ní pes prochází výcvikem již od stěňátka a jaké dovednosti musí zvlád-
nout, aby mohl být zařazen do kategorie „pátrací pes“. Tisková mluvčí děti 

poučila o tom, jak nesmějí být důvěřiví k cizím lidem a rovněž zmínila 
i telefonní čísla na tísňové linky. V závěru ukázek si děti mohly pohladit 
čtyřnohého policistu, vyzkoušet si výstroj psovodů a s policisty také pobe-
sedovaly. Ukázka vzbudila ze strany žáků i pedagogů velký ohlas, a pro-
to policisté dětem přislíbili, že v následujícím školním roce školu opět 
navštíví. Policisté zavítali také za žáky 3. A, B, C třídy 5. ZŠ v Jindřichově 
Hradci s besedou na téma: šikana a kyberšikana, úskalí  intenetu a sociál-
ních sítí, bezpečné používání mobilního telefonu či počítače.

Prevence:
Aby byl nový rok bez zranění aneb Silvestr a zábavná pyrotechnika
Konec roku provázejí bouřlivé oslavy Silvestra a nejrůznější ohňostroje. 
Zábavná pyrotechnika se stala velmi oblíbenou součástí této zábavy.
  
Jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou? Kde a jak ji nakoupit? 
Jindřichohradečtí policisté doporučují:

Na trhu je v současné době nabízena široká škála nejrůznějších druhů 
dělových ran, raket a vystřelovacích efektů. Prodej i nákup pyrotechnic-
kých předmětů pro zábavné účely, které při dodržování návodu k použí-
vání neohrozí výbuchem bezpečnost osob i majetku, mají svá přísná 
pravidla. Zásadně se u těchto výrobků musí dodržovat návod na oba-
lu výrobku, samozřejmě uvedený v českém jazyce, kde je zřejmý způsob 
i místo jejich odpalování, tj. použití. Výrobek musí být označen zku-
šební značkou, klasifi kační třídou, do které jsou pyrotechnické předmě-
ty zařazeny podle stupně jejich nebezpečnosti a nesmí chybět ani údaj 
o době použitelnosti.

Víte, že prodej pyrotechnických výrobků ověřených na území EU podlé-
há věkovému omezení? Tyto výrobky jsou označeny značkou CE a číslem 
úřadu. Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí dodávat ani jinak 
poskytovat osobám, které nedosáhly níže uvedené věkové hranice:

a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1,
b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2,
c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3,
d)21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo 
divadelní pyrotechniku kategorie T1.
Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná způsobilost!
 
Pyrotechnické výrobky ověřené podle staré právní úpravy lze uvádět na 
trh a prodávat podle  vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., které jsou označeny  
značkou pro pyrotechnické výrobky pod písmeny ČÚZZS. Vyhláška roz-
děluje tyto výrobky podle stupně nebezpečnosti do 4 tříd.

Pyrotechnické předměty 1. třídy – mohou být prodávány osobám mlad-
ším 18 let, pokud v návodu není stanoven zákaz prodeje těmto osobám 
(např. petardy Pirát, bouchací kuličky Čertíci, práskací šňůrky, atd.).

Pyrotechnické předměty 2. třídy – mohou být prodávány jen osobám 
starším 18 let (např. římské svíce, fontány, rakety, atd.).

Pyrotechnické předměty 3. třídy – mohou být prodávány jen osobám 
s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů.

Pyrotechnické předměty 4. třídy – zde je nutné povolení místně přísluš-
ného obvodního báňského úřadu, předměty jsou prodejné pouze osobám 
s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů. Tyto výrobky by neměly 
být volně dostupné!

Občané, pozor!  
Při nákupu je třeba se zaměřit zejména na kvalitu nabízeného zboží. Předměty 
nesmí být poškozené, prohnuté ani navlhlé. Pozor také při nákupu za podezřele 
nízkou prodejní cenu. Nákup zábavné pyrotechniky je nejlépe provádět u autori-
zovaných prodejců. Tam je také záruka, že zboží, ještě než se dostane ke kupují-
címu, je správně uloženo. Z důvodu používání bezpečné zábavné pyrotechniky, 
pokud je dodržen návod k použití, nemá již veřejnost, zejména mládež potřebu 
vyrábět různé třaskavé směsi, které měly za následek těžké újmy na zdraví. Stej-
ně tak je vyloženým hazardem si zahrávat při oslavách Nového roku s vojenským 
materiálem. Nejeden těžký úraz způsobilo i to, že pokud pyrotechnický předmět 
pro zábavné účely neexploduje, je bezpodmínečně nutné jej nechat 4-5 hodin bez 
povšimnutí (např. zahrabat do sněhu), nezkoumat, proč exploze nenastala nebo si 
předmět snad dokonce uložit doma pod postel. Další oblíbenou zábavou je spojo-
vání dvou a více různých druhů raket, ohňů či gejzírů, s cílem dosáhnout většího 
světelného nebo zvukového efektu. Opak je pravdou. Odpálí se pouze jeden před-
mět a ostatní se znehodnotí bez žádaného efektu.

Abychom mohli všichni společně a bezpečně vkročit do nového roku 
2013, čtěte pečlivě návody na zábavných pyrotechnických prostředcích 
a ostatním výbušninám se obloukem vyhněte. Alkohol rovněž kon-
zumujte s mírou. Velkou pozornost je třeba věnovat zejména dětem, 
neboť jsou to bytosti velice zvídavé a vše co se třpytí, bliká a vydává vše-
lijaké zvuky, je přitahuje jako magnet!

Hana Millerová

•

•

•

•

Advent – zapomenutá věc?
Slovo ADVENT pochází z latinského slova adventus = příchod. Označuje 
příchod očekávaného Mesiáše na svět uskutečněný v Ježíši Kristu. V řím-
ské liturgii znamená čtyřnedělní období přípravu na slavnost Narození 
Ježíše, na Vánoce. Je zároveň počáteční dobou církevního roku. Zároveň 
je symbolem přípravy na druhý Kristův příchod ve slávě na konci časů.
Často v našem životě převládá jakási divná netrpělivost – proč ještě 
na něco čekat, když to můžu udělat hned. V mnohém může být reakce 
na řešení situace dobrá, ale mnohdy může přinést zbrklé jednání kata-
strofální následky. Někdo už také rezignoval na skutečnost, že je mož-
né a nebo i potřebné na něco ještě čekat – vždyť jsme už všechno zažili 
a co – jen zklamání… Nemám teď na mysli onu nestálost, kterou nám 
vytváří naše politická scéna… Umíme se těšit na návštěvu našich přátel, 

které jsme dlouho neviděli – právě proto, že to jsou PŘÁTELÉ. V jedné 
z křesťanských písní je dominantní její úvod: „Celé věky čekali, kdy při-
jde Pán“. Je to odezva na výše uvedenou větu – čekání na příchod nejvěr-
nějšího přítele – Stvořitele a Vykupitele. Bůh sám je tím, z jehož přícho-
du se mnozí radovali. Bůh je ten, kdo je tím nejbohatším, který se chce 
s tím, co má, podělit. A to nespočívá, že by nám dával jen nějaké pro se-
be nepotřebné zbytky. 
Přijetí pravdy ADVENTU dává všem lidem možnost postavit se na star-
tovní čáru dráhy, která má svůj jedinečný smysl – začít objevovat moc 
Boží v bezmoci narozeného Dítěte v Betlémě a Jeho další projevy darová-
ní se nám lidem. Bůh je přítel – ten nejvěrnější – každého člověka. Vypla-
tí se každému, kdo v sobě najde odvahu, uvažovat o smyslu Kristova pří-
chodu na svět.

P. Ivo Valášek
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Foto: Kamil Kratochvíl

     Datum   Datum
     narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště
Od 12. 10. 2012 do 10. 11. 2012 nás opustili: 

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

Přivítali jsme nové občánky
V pátek 2. listopadu 2012 
se uskutečnilo v refektáři 
Muzea fotografie a moder-
ních obrazových médií vítá-
ní občánků místostarostou 
Pavlem Vejvarem. Přivítány 
na svět byly tyto děti: Novot-
ný Sebastien, Fryš Karel, 
Fiedlerová Enola, Fujano-
vá Adéla, Michl Petr, Šetka 
Filip, Vlk Jakub a Winklero-
vi Jakub s Lukášem.

Text: Karolína Průšová
Foto: Petra Jouzová

Václavu Staňkovi již pět let tleská nebeské publikum
Málokterý Jindřichohradečák se tak nesmazatel-
ným písmem zapsal do historie svého města jako 
známý ochotník a později i zastupitel Václav Sta-
něk. Jsem nesmírně hrdá na to, že mne s tímto 
výjimečným člověkem pojilo dlouholeté přátel-
ství i profesionální spolupráce. 14. listopadu tomu 
bylo pět let, kdy odešel do hereckého nebe.
Na Václava Staňka mám, ostatně jako mnoho lidí, 
řadu krásných vzpomínek. Uchovávám si v mysli 

a především ve svém srdci vzácné okamžiky, které jsme spolu trávili při moderování 
společenských událostí a stejně tak vzpomínám i na naše čistě soukromé rozhovory, 
jež se většinou odehrávaly v zákulisí při čekání na další výstup.  Bedlivě jsem naslou-
chala jeho nesčetným divadelním historkám, při kterých jsme propukali v salvy 
smíchu, ale i spoustě dalších vyprávění, která se většinou stočila k jeho milované 
rodině. Nikdy se nezapomněl zeptat, jak se mi daří, jak mi slouží zdravíčko a kdy se 
zase uvidíme. Ne, naše setkání nebyla nijak pravidelná, přesto anebo možná právě 
proto, byla vždy přátelská a troufám si říci, že i oboustranně vítaná. V jednom z nej-
horších období mého života, kdy i pouhá procházka městem pro mne znamenala 

Josef PECH, Nová Bystřice 6. 3. 1931 12. 10. 2012
Marie NOVÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 4. 1932 16. 10. 2012
Marie HOVORKOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 7. 1925 21. 10. 2012
Marie HANKOVÁ, Suchdol nad Lužnicí  23. 7. 1933 22. 10. 2012
Marie STUDENÁ, Třeboň 17. 9. 1949 23. 10. 2012
Milan ZIKMUND, Nová Včelnice 28. 5. 1962 25. 10. 2012
Karel ŠÍVR, Nová Včelnice 13. 1. 1945 26. 10. 2012
Bohuslav KULHÁNEK, Jindřichův Hradec 22. 8. 1937 27. 10. 2012
Jiří SOUKUP, Praha 23. 6. 1957 1. 11. 2012
Jiřina FELIXOVÁ, Studená 20. 1. 1941 4. 11. 2012
MVDr. Pavel JELÍNEK, Jindřichův Hradec 16. 3. 1975 5. 11. 2012
Ladislav ŠMOL, Nová Včelnice 28. 5. 1925  9. 11. 2012
Václav MRKVIČKA, Jindřichův Hradec 18. 1. 1948 10. 11. 2012

mobilizaci všech zbylých sil, jsem uprostřed frekventované ulice zaslechla své jmé-
no. Bála jsem se zvednout oči, ale když jsem uviděla postavu na druhé straně, přišla 
úleva. Vašík na nic nečekal, došel až ke mně a pevně mě objal. Moje před okolním 
světem tak úzkostlivě střežená bolest najednou měla kam uniknout. I přes veškerou 
snahu jsem nezadržela slzy a najednou jsem si všimla, že pláče také Vašík. Za svůj 
projev soucitu se ani trochu nestyděl, naopak. Nevím, jak dlouho jsme tam spolu 
tiše stáli a jen plakali. Jedno ale vím určitě. Tohle mlčenlivé souznění mi ukázalo, jak 
nesmírně důležitá je v těžkých chvílích podpora Vašich nejbližších a že ta bolest uv-
nitř vás musí jednou ven. Měla jsem obrovské štěstí, že jsem Vašíka tenkrát potkala a 
nejen tenkrát. Že jsem ho vůbec směla poznat. Václav Staněk byl bezpochyby skvělý 
herec, kolega, přítel, manžel, táta i děda. Všichni, kteří někdy zavítali na představení, 
ve kterých exceloval, mi musejí dát za pravdu, že jeho nadání bylo vskutku výjimeč-
né. Měl dar prostřednictvím svých nenapodobitelně ztvárněných divadelních rolí 
rozdávat radost a štěstí a činil tak i v soukromém životě. Občas zaslechnu tam odně-
kud seshora dozvuk bouřlivého potlesku. A já přesně vím, kdo se v tu chvíli uklání 
nebeskému publiku. 

Marcela Kozlová

Blahopřání k narozeninám
Redakční rada JH Zpravodaje se připojuje k řadě gratulantů a dodatečně blahopřeje paní Olze Kasalové k narozeninám, které oslavila 27. 
listopadu. Z celého srdce přejeme paní Olince hodně zdraví, plnou náruč štěstí, spokojenosti a také její obdivuhodný elán i do dalších let. 

Redakční rada JH Zpravodaje
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Nedílnou součástí týdeníku Ohlas od Nežárky byly reklamní přílohy, které tvořily pravidelný příjem redakce. Obvykle byly jednotlivé reklamní upoutávky řazeny na 
posledních dvou až čtyřech stranách, předcházelo jim šest až osm stran textu s pravidelnými rubrikami, mezi nimiž byla ojediněle umístěna také reklama. Právě pro 
reklamní část bývala užita poutavá typografi cká úprava včetně obrázků. Pozornost poutaly nejčastěji reklamní oznámení Landfrasovy tiskárny, knihkupectví, ale i dal-
ších zdejších podniků, pravidelně se vyskytovaly i reklamy na zboží vyráběné ve velkém, a to mnohdy až dodnes – například Nestléova moučka pro děti, Maggiho kost-
ky nebo Matonniho kysibelka. Jindřichohradečtí obchodníci měli největší zájem o inzerci především v čase, kdy očekávali velký odbyt zboží – tedy v čase předvánočním. 
V roce 1912 nabízeli v prosinci na stránkách Ohla- su tradiční vánoční zboží – stromky, ryby, cukrovin-
ky, ale i všemožné nápady na vánoční dárky. V sou- vislosti s  prodejem vánočních dárků nabízeli různá 
zvýhodnění a slevy. Pro tento díl našeho vyprávě- ní jsme pro Vás připravili výběr z prosincové inzerce 
jindřichohradeckých obchodníků, tak aby Vám sto let staré reklamy ve své původní podobě přiblížily 
tehdejší „předvánoční shon“ a přinesly do Vašich domácností trochu nostalgie starých časů.

POHLEDY DO HISTORIE

hatilo jeho dosavadní tvorbu, ovlivněnou impresionismem, o nové prvky a umož-
nilo mu vytvořit si osobitý hudební výraz. Je autorem několika oper (např. Zvíkov-
ský rarášek, Karlštejn, Lucerna), baletů (Nicotina), kantát (Bouře), sborů a písní a 
komorních skladeb, z jeho orchestrálních děl jsou nejznámější Slovácká svita, Jiho-
česká svita a symfonická báseň V Tatrách. Kromě skladatelské činnosti se do české 
kulturní historie se zapsal rovněž jako vynikající hudební pedagog. Zemřel ve Skutči 
18. července 1949.
S městem svých středoškolských studií Novák kontakt neztratil. Zpočátku sem 
jezdil na prázdniny, později na abiturientské sjezdy, a když se stal místem jeho 
letních pobytů Chlum u Třeboně, navštěvoval i Jindřichův Hradec. Město ani 
gymnázium na svého někdejšího studenta rovněž nezapomnělo. Městská rada 
ho na svém zasedání 30. 1. 1938 zvolila čestným občanem města a k jubileu jeho 
75. narozenin v prosinci 1945 bylo skladate-
lovým jménem nazváno jindřichohradecké 
gymnázium. Z popudu a péčí spolku Přá-
telé starého Jindřichova Hradce byla k 100. 
výročí jeho narození při příležitosti konání 
festivalu Concertino Praga v červnu 1970 
na domě č. 5/II v Růžové ulici, kde Novák 
po dobu gymnazijního studia bydlel, odha-
lena pamětní deska podle návrhu Adol-
fa Lendla, profesora gymnázia. Novákovo 
jméno nese ve svém názvu i jindřichohra-
decká základní umělecká škola.

František Fürbach

…abychom nezapomněli                Pamětní deska Vítězslava Nováka 
V Jindřichově Hradci se hned několikrát setkáváme 
se jménem jednoho z nejvýznamnějších českých 
hudebních skladatelů 20. století Vítězslava Nováka. 

Novák, křtěný ovšem jako Viktor, se narodil se 
v Kamenici nad Lipou 5. 12. 1870 v rodině léka-
ře, ale od svých dvou let žil s rodiči v Počátkách, 
kde navštěvoval obecnou školu a také se tam učil 
hře na housle a klavír. V roce 1881 pak začal stu-
dovat na gymnáziu v Jindřichově Hradci, kam se 
po otcově smrti o rok později přestěhoval s mat-
kou a sourozenci. Ve druhém a třetím ročníku stu-

doval s vyznamenáním, později se více než školním povinnostem věnoval hud-
bě, což nezůstalo bez vlivu na jeho prospěch, zejména v matematice. Rozhodující 
vliv na něho měl jindřichohradecký kapelník Vilém Pojman, který rozpoznal jeho 
talent a vzbudil v něm touhu stát se hudebním skladatelem. Z 2. poloviny 80. let 
19. století také pocházejí první Novákovy kompoziční pokusy. „Gymnazijní studi-
um,“ vzpomínal později Novák, „mně připa-
dalo očistcem, kterým bylo nutno projít do 
ráje hudby.“ Po maturitě v roce 1889 odešel 
do Prahy, kam na podzim přesídlil i zbytek 
rodiny. V Praze studoval skladbu na konzer-
vatoři, kde ho ovlivnilo zejména studium u 
Antonína Dvořáka, navštěvoval i přednášky 
na právnické a fi lozofi cké fakultě. Ve 2. polovině 90. let navštívil Slovensko a severní 
Moravu a začal se zajímat o lidovou hudbu, studoval sbírky lidových písní, což obo-

6. 12. 1912

Z městské opatrovny
Na podělení chudých dítek dobrotivě přispěli P.T.: F. 
Březský z Birkensfelsu 5 Kč, C. Černá , O. Kopidlanský, 
A. Mirovký 1 Kč, M. Chmelová 30 hal., M. Landfrasová 
koš. jablek. Správa městské opatrovny vyslovuje všem P. 
T. dobrodincům uctivé díky.

Mikulášskou zábavu
pořádala stolní společnost strejčků „Outerek“ pro své 
členy a jich rodiny v hostinci u „Fenclů“ v úterý dne 
3. 12. večer, při kteréžto příležitosti poděleny byly las-
kavostí slav. ředitelství chlapeckých škol a p. katechety 
dívčích škol navržené chudé školní dítky, a to dva hoši a 
dvě děvčata oblekem a obuví a dva hoši oblekem. 

28. 12.

Vánoční nadílka spolku 
paní sv. Ludmily 
konala se v neděli dne 22. 12. o 2. hod. odp. v staré tělo-
cvičně dívčích škol a poctili ji svou přítomností p. c.k. 
okresní hejtman Číška, p. probošt Msgre Dr. Cába a 
v zastoupení p. starosty města pana K. Merta radní p. 
Pokorný, ředitelka sl. Hornofova a sbor učitelek. Výbor 
spolku sv. Ludmily dostavil se v plném počtu s před-
sedkyní pí Klárou Solperovou a kurátor spolku p. Dr. 
Ant. Decker. ... Každá dívka dostala kabátec soukenný, 
celé šaty, punčochy a botky, něco prádla, pak pěknou 
vánočku, ořechy, jablka a cukroví. Dívky se svými rodi-
či opouštěly síň radostně, ve 42 rodinách byla radost 

zajista upřímná z darů tak hojných. Z větších darů jme-
nujme dary Jejich Exc. pí. hraběnky Josefi ny a Františky 
Černínové z Chudenic, dar Spořitelny a dar p. proboš-
ta Dra. Cáby.
Ohlasy od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea. 
Badatelna je umístěna v budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřej-
nosti přístupna každé pondělí a středu od 12.30 
do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
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V rámci Vysoké školy ekonomické Praha – Fakulta managementu Jin-
dřichův Hradec vznikl v roce 2010 divadelní spolek z podnětu student-
ky fakulty - Dany Trefan-
cové. Dostal název FaMa, 
což je zkratka počáteč-
ních písmen naší „alma 
mater“- Fakulty Mana-
gementu. Pod vedením 
Dany Trefancové FaMa 
v roce 2010 připravila 
a sehrála pohádku Mra-
zík. Po úspěchu prv-
ní inscenace se rozhodla 
pokračovat ve své činnos-
ti. V květnu roku 2011 spolek sehrál muzikál Rebelové a v listopadu té-
hož roku pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. Navíc uspořáda-
la i Večer s divadlem, který se konal 26. 10. 2011 a v rámci něj se vybíraly 
hračky a hry pro Fond ohrožených dětí Klokánek Jindřichův Hradec.  
Na činnosti spolku se podílí okolo 40 osob, nejen z řad studentů, ale 
i z profesorského sboru. I nadále plánuje spolek další zajímavé kousky. 
Nejnovějším kouskem spolku je pohádka Tajemství staré bambitky, kterou 
mnozí z Vás jistě znají z televizních obrazovek v hlavních rolích s Tomá-
šek Klusem a Kamilou Janovičovou. Ráda bych Vás pozvala na jedno z je-
jích ztvárnění, které se odehraje ve dnech 10. a 12. 12. 2012 od 19 hodin 
v místnosti č. 133 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci (ulice 
Jarošovská 1117/II). Vstupné na akci je dobrovolné. Další informace jsou 
k dispozici na e-mailu xsisv04@fm.vse.cz

Veronika Šíšová

nadaci Světlo ve tmě. Rok poté byli k jeho rozdávání přizváni rakouští skauti, a pro-
tože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. Odtud se tento křeh-
ký plamínek šíří do 23 evropských zemí, Argentiny a Spojených států amerických. 
Milióny lidí po celé Evropě i mimo ni tak mají možnost získat Betlémské světlo.
Světélko symbolizuje toleranci, solidaritu a radost z vánočních svátků, kterými si 
připomínáme narození Ježíše Krista. Posílejme tento novodobý symbol Vánoc dál.

Betlémské světlo v Jindřichově Hradci
23. 12. 2012 od 17.00 hodin 
na náměstí Míru
Na programu bude zpívání koled, povídání 
o Betlémském světle a připalování světélka. 
Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže Jin-
dřichův Hradec, Skaut ABS.

Více na: www.betlemskesvetlo.cz
Tomáš Satrapa 

„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dob-
ré…“ (Gen 1, 31)
Historie Betlémského světla
Od roku 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčné-
ho světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Bet-
lémě, byl letecky dovezen nadací Světlo ve tmě do Lince, 
se začíná psát historie i dětí Světla. Každý rok se hledá 
v Horním Rakousku Dítě Světla, které svým chováním 
a ochotou pomoci Bližním si zaslouží přepálit plamínek 
z věčného světla v Bazilice Narození Páně v Betlémě do 
speciálního kahanu. Nadace Světlo ve tmě pomáhá 
především zrakově, ale i jinak postiženým lidem. Pla-
mínku začali říkat Světlo z Betléma a slavnostně jej roz-
dávali všem lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné 

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

á č í í d b ě ká k h dř hů d

Radim Uzel se setká s jindřichohradeckými čtenáři

Přijďte si připálit Betlémské světlo Jindřichohradečtí vysokoškoláci  

fandí ochotnickému divadlu

Bazilika Narození Páně, 
Betlém, Palestina

Jindřichohradečáci se v prosinci mohou těšit na autogramiádu autora, lékaře sexuo-
loga a ředitele Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovy MUDr. Radima 
Uzla. Pochází z rodiny docenta analytické chemie a magistry farmacie. Od r. 1966 
je ženatý (manželka Helena), v roce 1967 se mu narodila dcera Kateřina, která se 
věnuje opernímu zpěvu. Po maturitě v r. 1957 na orlovském gymnáziu nastoupil 
na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval v r. 1963, později 
pracoval na gynekologicko - porodnickém oddělení v Ústí n/Orlicí, pracoval jako 
lázeňský lékař ve Františkových Lázních, dokončil druhou, nástavbovou atestaci z 
ženského lékařství. Po revoluci pracoval v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě 
a stal se ředitelem. Je členem International Planned Parenthood Federation. Působí 
také jako externí kantor 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Publikoval v mno-
ha populárních časopisech, je autorem řady článků, rozhovorů, publicistických rela-

Vánoční provozní doba - Městská knihovna Jindřichův Hradec
Centrální pracoviště Pobočka Vajgar

Dospělé oddělení Dětské oddělení Internet-čítárna Hudební oddělení Dospělé oddělení Dětské oddělení
24.12.12 po. SVÁTEK
25.12.12 út. SVÁTEK
26.12.12 st. SVÁTEK
27.12.12 čt. 9:00 -18:00 12:00 -18:00 9:00 -18:00 ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO
28.12.12 pá. 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:30 -11:00  12:00 - 16:00  9:30 -11:00  12:00 - 16:00
29.12.12 so. ZAVŘENO
31.12.12 po. ZAVŘENO

1.1.13 út. SVÁTEK

cí v rozhlase i v televizi. Každoročně se účastní desítek přednášek a besed. Při nich 
se veřejnost mimo jiné dozví více z jeho soukromého života. Autogramiáda MUDr. 
Radima Uzla, z jehož literárních prací jmenujme např. knihu Rozpomínání nebo 
knihu Užitečné pohlaví, proběhne ve čt 13. 12. 2012 v Knihkupectví NS U Lenky 
(Panská ulice 110/I) od 15.30 hodin. Beseda s autorem pak proběhne také ve čt 13. 
12.2012, ovšem v kavárně Fotocafé v Kostelní ulici (vedle kaple sv. Maří Magdale-
ny, vchod do průjezdu Muzea fotografi e a moderních obrazových médií) od 17.30 
hodin. Těšíme sed na Vaši návštěvu.

Více informací na tel.: 384 361 375, 775 609 039 
nebo na e-mailu: knihy.jhradec@seznam.cz.

Lenka Průchová
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CHCETE NÁS?
Clif, kříženec labradora, pes, cca 3 roky, kastrovaný
Clif je mladý pejsek střední velikosti 
(výška cca 50 cm v kohoutku, váha 25 
kg). S fenkami vychází dobře, někte-
ří pejsci mu však vadí - je dominant-
nější. Nemá rád drůbež a kočky. Je 
velmi hodný a mazlivý, bude vhodný 
k dětem. Vhodný pouze na zahradu, 
doma ničí. Bude perfektním hlída-
čem, který budí respekt. Potřeboval 
by základní výcvik, pak z něj bude 
poslušný šikovný pes. 
Kontakt pro zájemce: 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Balíček, kříženec knírače, pes, 10 let
Majitelka psa je dlouhodobě hospitalizo-
vaná v léčebném zařízení a nemůže se o 
pejska už starat, proto se pejska zřekla.
Balíček je milý starší pejsek, je zvyklý na 
společnost. Rád se mazlí, na vodítku i na 
volno chodí pěkně.
Kontakt pro zájemce: 720 428 993 
(Jindřichův Hradec)

Dorka, kříženka německého ovčáka, 8 let
Dorinka je opuštěná fenečka, jejíž pání-
ček bohužel zemřel. Je velmi vděčná za 
pohlazení. Na vodítku chodí pěkně. 
Kontakt pro zájemce: 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Kříženec jezevčíka, pes, střední věk
Pejsek je nalezenec, který se pohyboval 
cca 1 měsíc ve vesnici Zahrádky u Stu-
dené. Prozatím je bázlivý, ne moc důvě-
řivý k cizím lidem. Je přátelský k osobě, 
kterou zná. Snáší domácí zvířata, je tedy 
vhodný na vesnici k lidem, kteří ma-
jí hospodářská zvířata – slepice atd. Je 
zvyklý se pohybovat venku a spát v bou-
dě venku. Má rád děti a rád jezdí v autě.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec) 

Sisinka, kočička, 5 let, kastrovaná
Sisinka je hodná kočička, nechá se 
pohladit i pochovat. Je čistotná.
Kontakt pro zájemce: 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Ancha, kočička, 2,5 měsíce 
Ancha je hodné, kontaktní, mazlivé 
kotě. Zvyklá v bytě, čistotná.
Kontakt pro zájemce: 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

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

Klára Zdeňková

                           -  soutěž, která má duši

Přinášíme vám rozhovor s jednou z organizátorek oblíbené literární soutěže Lenkou Michal-
covou. 
Můžete představit literární soutěž jindřichohradecký Textík? Jak dlouhou má tradici a s 
jakým úspěchem se setkala u čtenářské veřejnosti? 
Textík je soutěž v psaní prózy a poezie na dané téma. Součástí posledního ročníku je nově 
i ilustrační soutěž. Textík pořádá jindřichohradecké nakladatelství Jan Medek (Epika). 
Jedná se o místní projekt, ale má přesah na celou republiku, a vlastně jsme měli příspěv-
ky i ze zahraničí. 1. října letošního roku jsme vyhlásili již 3. ročník. 15. 1. 2013 je uzávěr-
ka. Musím říct, že ohlas veřejnosti nás opravdu překvapil. V každém ročníku jsme dostali 
více jak 120 příspěvků.

Má soutěž nějaké ústřední téma? Jaké je to letošní? Do jakých kategorií je soutěž rozdělena? 
Je například nějak věkově omezena?  
Jedním z garantů soutěže je Jihočeský klub Obce spisovatelů. S tím máme od loňského roční-
ku i společné téma pro literární kategorii nad 15 let. Je to proto, že všechna literární díla sou-
těžících z Textíku, která splňují zadání literární soutěže jménem Jihočeská Žabka, vyhlašované 
tímto klubem, do ní automaticky přeposíláme. V Žabce se jedná o věkovou kategorii 15 až 20 
let. Tito autoři mají tedy tu výhodu, že se najednou účastní hned dvou soutěží. Ostatní témata 
vycházejí z našeho nakladatelství. Pro každý rok jsou jiná. Ta letošní jsou následující:
Zadání literární části Textíku 
do 14 let – poezie i próza na téma: Máme rádi zvířata
od 15 let – bez omezení – poezie i próza na téma: Proč jsem na světě rád
Zadání výtvarné části Textíku pro ilustrace na téma: Jindřichův Hradec a okolí 
bez věkového omezení 
Pro zajímavost mohu uvést, že nejstarším účastníkem minulého ročníku Textíku byl autor, 
kterému bylo 82 let. Nejmladší byla teprve osmiletá holčička. Průměrný věk účastníka před-
stavoval necelých 25 let. 

Kdo rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií? Jinými slovy, kdo zasedá v porotě? 
Poroty máme nyní dvě, pro výtvarnou a literární část Textíku. 
Porotci literární části jsou: profesorka Jaroslava Gibalová – zástupkyně učitelského stavu, 
písničkář Petr Hromádka – zástupce Jindřichohradeckého literárního spolku, místostaros-
ta Bohumil Komínek – zástupce Města Jindřichův Hradec, Zuzana Kořínková – zástupkyně 
nakladatelství Epika, jindřichohradečtí galeristé Sabina a Jiří Langerovi a Stanislava Zábrod-
ská – zástupkyně Čítáren. 
V porotě výtvarné části zasednou: otec myšlenky celého Textíku nakladatel Jan Medek, ředitel 
hradecké knihovny Tomáš Dosbaba, malířka Alžběta Horynová, učitel kreslení a dějin umění 
Pavel Vavřík a lodhéřovský fotograf Antonín Špát. 

Co všechno hodnotíte u zaslaných děl? 
Hodnotíme především nápad, originalitu, fantazii a formu zpracování. Je myslím též 
důležité zdůraznit, že porotci znají do vyhodnocení pouze přidělené pořadové číslo a 
věk soutěžícího. 
První ročník se o ilustrační doprovod zasloužilo Občanské sdružení Okna, Jindřichův 
Hradec, ve druhém ročníku ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec a v tom nadchá-
zejícím to budou vítězové a ti nejlepší z výtvarné soutěže Textíku.
V minulém ročníku vybrala porota ze 135 literárních příspěvků 38 do závěrečného sbor-
níku.

Závěrečného sborníku?
Ano, knihy, která ze soutěže vzejde a ve které jsou uspořádány příspěvky vítězů a těch, jejichž 
texty označí porota za vhodné k publikování. To je, co nás odlišuje od podobných soutěží. 
Z výboru zmíněných účastníků soutěže opět vznikne reprezentativní barevná kniha v pevné 
šité vazbě, kterou vydá pořádající nakladatelství. Knihu dostanou všichni autoři, to znamená, 
že ji obdrží všichni, jejichž dílo v ní bude otištěno. Minule jsme takto udělali radost více jak 70 
lidem, i autorům ilustrací. Vítězové jednotlivých kategorií Textíku obdrží navíc i poukázky a 
věcné ceny, které věnují jindřichohradecké fi rmy. Bude také udělena Cena Města Jindřichův 
Hradec. V plánu máme i výstavu vybraných prací z nově vzniklé výtvarné části soutěže. 

Všeobecně panuje názor, že lidé málo čtou a také píší. Souhlasíte s tím? 
Jakékoliv zevšeobecňování je mi proti mysli. Z našich zkušeností vyplývá, že to tak špatné být 
nemůže. Textík je soutěž, která má duši a doufáme, že i budoucnost. Věříme, že se alespoň tro-
chu podílíme na uvědomování si krásy psaného slova. Čeština je náš jazyk. Pokud máme co 
sdělit a máme chuť něco vyjádřit, pak to tedy zkusme.

Vše o soutěži naleznete na literárním serveru www.textik.epika.cz
Marcela Kozlová
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Základní umělecká 
škola Vítězslava Nová-
ka rozhodně nezahálí

Od září se opět rozběhla výuka ve 
všech oborech. Hned na začát-

ku školního roku měli žáci pří-
ležitost ukázat, co se naučili 
přes prázdniny v rámci mezi-

národního setkání smyčcového 
orchestru pod vedením Mirosla-

va Chytky a Ilony Průšové. Benefi č-
ním koncertem v kapli sv. Maří Magdalény podpoři-
li zdravotnické zařízení v Itibo, které v Keni funguje 
pod záštitou občanského sdružení ADRA. Literárně 
- dramatický obor měl svůj divadelní svátek v podo-
bě 11. Dadainspiračních dnů, na které zavítalo cel-
kem osm divadelních souborů. Součástí tohoto festi-
valu studentského a autorského divadla byly i tvůrčí 
dílny zaměřené na divadelní improvizaci, vypravěč-
ství a dialogické jednání. V rámci festivalu zavítal do 
Jindřichova Hradce po sedmileté přestávce profesi-
onální soubor Divadlo Continuo se svým pouličním 
představením NOW..? Další mimořádnou akcí byla 
interpretační dílna a seminář pod vedením Jana Kva-
pila a Jana Čižmáře. Tito dva přední odborníci na hru 
na zobcovou fl étnua hru na kytaru a loutny představili 
našim žákům sbírku svých dobových nástrojů. Sezná-
mili je jak s jejich původem a historií, tak i se speci-
fi ky hry na tyto nástroje. V listopadu proběhla také 
taneční dílna pro žáky tanečního oboru pod vede-
ním Nikol Šneiderové a Šimona Kubáně. Oba lek-
toři jsou v současné době členy Pražského komorní-
ho baletu. Vyvrcholením dílny bylo vystoupení Nikol 

Šneiderové a Šimona Kubáně, kteří předvedli moder-
ní tanec. V představení byl zastoupen i klasický balet 
v podání členky baletního souboru Jihočeského diva-
dla Anny Oubramové. Závěr dílny patřil rozhovoru se 
všemi třemi výkonnými umělci. Zde se žáci dozvědě-
li více o práci profesionálních tanečníků. Mimo těchto 
akcí, které svou povahou zasahují do kulturního dění 
Jindřichova Hradce, se v prostorách školy odehrá-
lo několik drobnějších koncertů. Saxofonový soubor 
se účastnil benefi čního koncertu na podporu jindři-
chohradecké porodnice. Žáci z pobočky v Kardašo-
vě Řečici vystoupili na koncertě pro Charitní domov 
v Kardašově Řečici. Výtvarníci zpestřili prostory ško-
ly svými pracemi na téma Gorily a my. Tento projekt 
spolu s dalšími reprezentoval výtvarný obor na 11. 
Národní přehlídce „Oči dokořán 2011“ ve Šternberku.
Ještě do konce letošního roku se můžete těšit na řadu 
akcí, které jsou zveřejněny v Kulturním kalendáři a na 
které vás srdečně zveme.

Vojtěch Maděryč
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V PROSINCI 2012

Merkur a Venuši uvidíme v první polovině měsíce ráno nad jihovýchodem, Mars už je sotva patrný večer 
nad západním obzorem a brzy zapadá, zatímco Jupiter uvidíme po celou noc.  Saturn se začne objevovat 
nízko nad jihovýchodem ráno, Uran najdeme v první polovině noci a Neptun spatříme už jen večer na jiho-
západě.  Pozorování Měsíce je velice hezké, zvláště pak, když je Měsíc ve fázi kolem první čtvrti. Slunce naše-
ho souseda osvětluje z pravé strany a obraz je tak velice působivý, díky povrchovým, výškově rozdílným mís-
tům na Měsíčním povrchu, vrhajícím tak stíny do okolní krajiny. Lépe si tak Měsíc představíme prostorově. 
Měsíc projde 6. 12. poslední čtvrtí, 13. 12. novem, 20. 12. první čtvrtí a 28. 12. nastane úplněk.  Dne 13. 12. je Měsíc 
v přízemí (357 071km), 25. 12.  v odzemí (406 117km). I Slunce má své kouzlo, v době lehce zvýšené aktivity 
právě letos na Slunečním disku můžeme vidět místa teplejší -fakulová pole, i místa chladnější - sluneční 
skvrny. Obloha na přelomu podzimu a zimy je velmi pěkná, pozorujeme na ní mnoho mlhovin, hvěz-
dokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Slunce vstupuje do znamení Kozoroha dne 21. 12. ve 12h11min SEČ– zimní sluno-
vrat, začátek astronomické zimy. 

Pro veřejnost je v prosinci 2012 Hvězdárna otevřena (mimo Vánoce):
odpoledne: úterý, čt a pá: 13.00 - 15.00 hodin 

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

do areálu.
Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí  - 20,- Kč  děti - 10,- Kč

O vánočních prázdninách 
(do konce 12.) je Hvězdárna F. Nušla otevřena v pá 28.12.2012, od 19 do 21 hodin. V případě zájmu o 
hromadnou exkurzi (nad 10 osob) ve dnech 25. – 27. 12. volejte na níže uvedené kontakty.

Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz

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

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

Dne 21. 12. 2012 pořádáme Vánoční Den astronomie. 
Program: odpoledne: 14.00 – 17.00 hodin pozorování Slunce, večer: 19.00 – 23.00 hodin 

prohlídka Měsíce a vánoční večerní oblohy. Za nepřízně počasí - přednášky s projekcí 
a prohlídka Hvězdárny.

Vstupné na tuto akci: dospělí 20,- Kč, děti zdarma

KULTURNÍ SERVIS

Herci jsou unaveni
KD Střelnice vás zve na divadelní komedii Erica Assouse s názvem 
„Herci jsou unaveni“
dne 13. 12. 2012 od 19.00 hodin v rámci předplatného skupiny A.
Herecký večírek s francouzským šarmem a překvapivým dojezdem. Herečka 
s bohatým přítelem pozve na grilování několik svých kolegů z branže do 
jejich venkovského sídla. Ráda by s nimi oslavila získání hlavní role ve fi lmu. 
Zábava se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z hereckých šaten: 
scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví…. A hlavně také maso na barbecue. Přá-
telské setkání? Není to tak jisté, neboť masky velmi rychle padají! A grilová-
ní? Velmi, velmi pikantní! Bujarý herecký večírek s typickým francouzským 
šarmem a překvapivým dojezdem.

V režii Jana Nováka hrají: Svatopluk Skopal, Simona Postlerová / Vendulka Křížová, 
Martin Zahálka, Václav Vydra / Jan Čenský, Naďa Konvalinková / Jana Boušková
Lenka Zahradnická / Barbora Petrová, Aster Vágnerová / Malvína Pachlová.

Ivana Bačáková
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Jindřichův Hradec rozezní adventní a vánoční koncerty
Město Jindřichův Hradec vás co nejsrdečněji zve na adventní a vánoční kon-
certy. Doufáme, že si s nimi zpříjemníte předvánoční a vánoční čas, odpoči-
nete si a s chutí se zaposloucháte do skladeb a skladbiček z různých období. 
9. 12. 2012 – Adventní koncert na náměstí Míru
15.00 hodin – Soubor T. Justové a Muzikálový kroužek z DDM
15.30 hodin – Vokální skupina X-tet
9. 12. 2012 – Adventní koncert 
Jindřichohradeckého symfonického orchestru
PS Jakoubek YMCA J. Hradec
17.00 a 19.30 hodin. Kaple sv. Maří Magdaleny
16. 12. 2012 – Adventní koncert na náměstí Míru
15.00 hodin – Pěvecký sbor Novadomáček
15.30 hodin – Vokální skupina Fuertes

16. 12. 2012 -  Adventní koncert Trumpet Tune
19.00 hodin. Kaple sv. Maří Magdaleny
17. 12. 2012 – Vánoční koncert Petra Přibyla
19.00 hodin. Kulturní dům Střelnice
Účinkují: Petr Přibyl a orchestr, Věra Wajsarová – šansoniérka 
PS Smetana – sbormistr Štěpán Štrupl
PS Nova Domus – sbormistr Ivana Písařová
Antonín Kaška – mluvené slovo
26. 12. 2012 – Vánoční koncert PS Jakoubek – 
YMCA Jindřichův Hradec
16.00 a 18.00 hodin. Kaple sv. Maří Magdaleny

Ivana Bačáková

Využijte výhod předplatného pro divadelní sezónu JARO 2013 a Kruhu přátel hudby 2013
Pro předplatné skupiny A pro vás KD Střelnice při-
pravil 6 představení (leden – červen 2013)

 Divadelní agentura Háta – Ray a Michael Coony 
 „Tři bratři v nesnázích“
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvra-
tů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda 
s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. 
Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se 
svými „geniálními nápady.“
V režii Lumíra Olšovského hrají: Martin Zounar, Pavel 
Nečas / Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa,  Adéla Gondí-
ková, Jana Borgisová / Hana Kusnjerová, Petr Pospí-
chal / Marcel Vašinka, Petr Gelnar / Lukáš Pečenka,  
Ivana Andělová / Vlasta Žehrová / Olga Želenská,  
Lucie Svobodová / Jana Zenáhlíková
 Jihočeské divadlo Č. Budějovice - Yasmina Reza 
 „Bůh masakru“
Prostřednictvím originální zápletky – dva manželské 
páry se scházejí, aby srovnaly konfl ikt, který vznikl tím, 
že se jejich synové (11 let) poprali a jeden vyrazil druhé-
mu dva zuby – provokuje k zamyšlení nad blazeovanou 
povýšeností dospělého rozumu, jen zdánlivě se opírající-
ho o kultivovanost civilizované společnosti. 
V režii Tomáše Svobody hrají: Lenka Krčková, Martin 
Hruška, Dana Verzichová, Ondřej Veselý 
 Produkční společnost POINT Praha – Rob Becker  
 „Caveman“ 
Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale 
hlavně obhajobou inteligentního humoru.
Hra představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi 
muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají čas-
to nedorozumění. 
V režii Patrika Hartla hrají: Jan Holík / Jakub Slach
 Agentura Harlekýn - Eduardo De Filippo 
 „Filumena Marturano“
Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k 
oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodi-
nu. Vždyť děti jsou přece děti!
V režii Zdeňka Kaloče hrají: Simona Stašová, Svatopluk 
Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava Pokorná, Radka 
Filásková, František Skopal, Karel Heřmánek ml. / Jan 
Ťoupalík, Petr Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zde-
něk Hruška, Petr Vančura / Václav Legner
 Divadlo Kalich – Petr Abraham 
 „Moje hra“ 
Andělská komedie odkrývá s nadhledem, odzbrojující 
upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže 
a ženy a otevírá řadu třináctých komnat. Současně fan-
dí životu: za jeden vyhaslý nabídne hned dva nové!

V režii Jana Kačera hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěko-
vá ml., Nina Divíšková, Zuzana Bydžovská, Adé-
la Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Martin 
Kubačák
 Sophia Art - Jean-Luc Lemoine 
 „Láska a párečky“
Mistrovsky napsaná, místy hořká, francouzská kome-
die. Ovšem její nezapomenutelný divácký zážitek silně 
ovlivní vynikající překlad, režie a herecké hrátky. Hra, 
ve které se komickým způsobem demonstrují problémy 
nastupující dospělosti.
V režii Jaromíra Janečka hrají: Simona Postlerová / 
Kateřina Janečková, Jan Révai, Jarmil Škvrna, Karel 
Zima, Ernesto Čekan / Libor Jeník, Juraj Bernáth / 
Martin Kubačák

Pro předplatné skupiny B jsme pro vás připravili 3 
představení (leden – červen 2013)

 Mertopol Art Production - Ken Davenport 
 a Sarah Saltzberg 
 „Slečna Abigail“
Divadelní komedie o americké dámě, která k nám přijela 
radit o randění, sbližování se a manželství. Za pomoci čes-
kého asistenta Pepy a starých knih nám představí nejvhod-
nější způsoby seznámení, poradí jak poznat lásku, žádosti-
vost nebo marnou touhu nebo jak manžela najít, opečovat, 
případně vypůjčit a zase vrátit zpátky do rodiny.
V režii Lucie Poláčkové hrají: Jitka Asterová a Lukáš 
Pavlásek
 Divadlo v Rytířské Praha – Terrence McNally –
 „Frankie & Johnny“
Krásný a uvěřitelný příběh o tom, jakou dá práci vzá-
jemné sbližování dvou obyčejných lidí, kterým už život 
přichystal řadu těžkých životních zkoušek.
V režii Petra Kracíka hrají: Tereza Kostková a Aleš 
Háma
 Agentura Harlekýn – Arto Paasilinna 
 „Stará dáma vaří jed“
Poněkud nečekaná, ale velice současná černá groteska 
o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v 
cestě zlotřilostem svého synovce a jeho kumpánů. Pře-
sto jednoho dne vezme osud do vlastních rukou a za-
čne jednat…
V režii Lídy Engelové hrají: Naďa Konvalinková, Lilian 
Malkina, Jan Zadražil 
 
Pro předplatné Kruhu přátel hudby 2013 (leden – pro-
sinec 2013) jsme v rámci abonentních koncertů při-
pravili koncerty klasické hudby s těmito interprety:

 Korngold Quartet – Kritina Hrubá Czajkowská/
housle, Václav Zajíc/housle, Klára Hernerová/viola, 
David Hrubý/violoncello
 
 Václav Hudeček a Lukáš Klánský – housle, klavír

 Libor Janeček a Jitka Čudlá – kytara, soprán, 
 varhany
 
 Igor Ardašev a Štěpán Graff e – klavír, housle
 věnováno 90. výročí narození Viktora Kalabise 
 
 Michal Müller - citera

 Five Star Klarinet Quartet – Jiří Hlaváč /klarinet, 
saxofon, Vlastimil Mareš/klarinet, Irvin Venyš/klari-
net, Jan Mach/klarinet, basklarinet

Změna programu vyhrazena.

Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hle-
dišti divadelního sálu Kulturního domu Střelni-
ce v Jindřichově Hradci na danou sezónu a pro 
Abonentní koncerty klasické hudby stálé mís-
to v prvních řadách v kapli sv. Maří Magdaleny 
(KD Střelnici). Předplatným Vám poskytujeme 
slevu až 30% dle typu představení nebo koncer-
tu a druhu předplatitelské skupiny. Předplat-
ní lístek je přenosný (můžete ho darovat nebo 
zapůjčit). Datum každého představení s ozna-
čením předplatitelské skupiny oznamujeme 
měsíčně plakátem „Přehled kulturních pořadů“ 
a na Vaši adresu (nebude-li na přihlášce uvede-
na přesně, neručíme za jeho dodání) ho budeme 
zasílat včetně programu kina Střelnice. Případ-
nou změnu adresy ohlaste v kanceláři Kulturní-
ho domu Střelnice (tel. 384 497 473, strelnice@
jh.cz). Na stejnou adresu se obraťte i v případě, 
že by Vám materiály nebyly doručeny.

Prodej předplatenek pro divadelní sezónu  
JARO 2013 bude zahájen dne 18. 12. 2012 v 
pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474) a 
potrvá do 30. 12. 2012 (neplatí pro majitele 
předplatného „podzim 2012“) a pro abonent-
ní koncerty KPH 2013 od 1. 12. 2012 a potrvá 
do 30. 12. 2012

 Radim Staněk
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Hrají: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard 
Armitage, James Nesbitt, Ken Stott a další Režie:  Peter 
Jackson
Hrajeme:  13. a 16. 12. 2012 pouze od 19.00,  
14. a 15. 12. 2012 od 16.00 a 20.00

ANNA KARENINA
Drama / V. Británie, Francie / Bontonfi lm / 2D
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. Osud 
Anny Kareniny je díky románové předloze Lva Niko-
lajeviče Tolstého všeobecně známý, ale režisér Joe 
Wright z něj přesto dokázal vytvořit naprosto unikát-
ní zážitek v tandemu se scenáristou s českými koře-
ny Tomem Stoppardem. Stvořili fi lm, jehož obrazy 
jsou tak silné a působivé, jako emoce, jež zachycují.
Anna Karenina žije v lehce unaveném manželství 
s vysokým vládním úředníkem, s nímž má malého 
syna, a její pověst mezi petrohradskou smetánkou 
nemůže být lepší. Během cesty do Moskvy, kam jede 
navštívit bratra, potká hraběnku Vronskou a na mos-
kevském nástupišti se seznámí i s jejím synem, mla-
dým ambiciózním důstojníkem. Letmé setkání stačí 
k tomu, aby mezi nimi přeskočila jiskra, která se záhy 
promění v požár, který ani jeden z nich nedokáže a ani 
nechce uhasit. Chtějí se „jen“ svobodně milovat, ale 
carské Rusko konce 19. století je vůči podobným exce-
sům velmi netolerantní a umí to dát patřičně najevo.
Hrají:  Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-John-
son, Kelly Macdonald, Matthew MacFadyen a další
Režie:  Joe Wright
Hrajeme:  20. a 21. 12. 2012 od 17.00 a 20.00 

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL
Krimi / USA / Bontonfi lm / 2D
Jack Reacher je jako 
duch. Bývalého 
vojenského vyšetřo-
vatele najdete jen teh-
dy, kdy chce on sám 
být nalezen. Objevu-
je se u případů, které 
potvrzují, že sprave-
dlnost je slepá, a pro 
jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země. 
Drsný hrdina z bestsellerů spisovatele Lee Childa 
konečně vstoupil na plátna kin, s odhodláním stvo-
řit stejně silnou a kvalitní akční ságu, jakou se před 
lety stal jiný původem literární hrdina, Jason Bourne.
Život pěti lidí, které osud přivedl ve stejný čas na stejné 
místo, ukončí šest kulek vypálených odstřelovačem. 
Takový masakr si od policie vyžádá nadstandard-
ní nasazení, které brzy korunuje dopadení pachatele. 
Bývalý elitní voják nemá pod tíhou důkazů sebemen-
ší šanci, přesto tváří v tvář vyšetřovatelům zarytě mlčí. 
Ti z něj dostanou jedinou větu: „Sežeňte Jacka Rea-
chera.“ S jeho příchodem se z naprosto jasného přípa-
du stává výbušná kauza opředená mnoha záhadami, 
jejíž rozuzlení může stát život řadu lidí, Jacka Reache-
ra nevyjímaje. Jenže ten si na drsňáka jenom nehraje 
a kvůli pravdě je ochoten hodně vydržet.

Hrají: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, 
Richard Jenkins, Werner Herzog a další.
Režie:  Christopher McQuarrie
Hrajeme: 29. a 30. 12. 2012 pouze od 20.00

Zdroj: www.falcon.cz    www.dcinema.cz      
www.bontonfi lm.cz     www.csfd.cz

KINO
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Vybrané prosincové premiéry v kině Střelnice

1. - 2. 12 17.30
LEGENDÁRNÍ PARTA
USA / animovaný / 3D
2. - 2. 12. 20.00
NÁVRAT DO SILENT HILL 3D
Francie / horor / 3D
6.  -7. 12. 17.00,  20.00
SKYFALL
V. Británie, USA / akční/ 2D
8. - 9. 12. 17.30
RAUBÍŘ RALF
USA / animovaný / 3D
8. - 9. 12.  20.00
SKYFALL
V. Británie, USA / akční/ 2D
12. 12.  19.00
SAMSARA (ART)
USA / dokument / 2D
13. 12.  19.00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA, N. Zéland / fantasy / 3D
14. - 15. 12. 16.00, 20.00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA, N. Zéland / fantasy / 3D
16. 12.  19.00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA, N. Zéland / fantasy / 3D
20. - 21. 12. 17.00, 20.00
ANNA KARENINA
V. Británie, Francie / drama / 2D
22. - 23. 12.  17.30, 20.00
LADÍME!
USA / hudební komedie / 2D
27. - 28. 12. 17.00, 20.00
PÍ A JEHO ŽIVOT
USA / Dobrodružný / 3D
29. - 30. 12. 17.30
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie / animovaný / 3D
29. - 30. 12.  20.00
JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘE
USA / krimi / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   
2. 12.  15.00
BROUČKOVA RODINA II
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
9. 12.  15.00
VÁNOCE S MIKEŠEM
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
16. 12. 15.00
HVĚZDA BETLÉMSKÁ II
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
23. 12.  15.00
VÁNOČNÍ PÁSMO IV
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
30. 12. 15.00
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

RAUBÍŘ RALF
Animovaný / USA / Falcon / 3D
Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, jako 
perfektní kladný hrdina jménem Felix z jeho hry. Pro-
blém je v tom, že nikdo nemiluje padouchy. Všichni 
milují hrdiny… takže když přichází moderní hra ve sty-
lu, kdo dřív vystřelí, kde se objeví neoblomná seržant-
ka Calhounová, Ralf to vidí jako příležitost k hrdin-
ství a štěstí. Vplíží se do hry s jednoduchým plánem 
– vyhrát medaili – ale brzy zničí všechno a nechtěně 
vypustí smrtelného nepřítele, který ohrožuje každou 
hru v arkádě. Jediná Ralfova naděje? Vanilopka von 
Schweetz, mladá problémistka ze hry o závodění, kte-
rá je tou jedinou, kdo může Ralfa naučit, co to zname-
ná být kladný hrdina. Jenže zjistí, že je natolik dobrý, 
aby se stal hrdinou před tím, než se objeví pro celou 
arkádu nápis „Game Over“?
V českém znění:  Roman Štabrňák, Veronika Žilko-
vá, Ondřej Lážnovský, Josef Carda, Zuzana Slavíková 
a další
Režie:  Rich Moore 
Hrajeme:  8. a 9. 12. 2012 pouze od 17.30

SAMSARA
Dokument / USA / D-Cinema / 2D
Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, kte-
ré nemají obdobu. SAMSARA opět spojuje režiséra 
Rona Frickeho s producentem Markem Magidsonem, 
jejíchž fi lmařské a hudební umění bylo potvrzeno již 
mnohokrát oceněnými fi lmy Baraka a Chronos. Sam-
sara ve starodávném sanskrtu znamená „věčně se 
otáčející kolo života“ a tvůrci se v něm snaží zachytit 
prchavé okamžiky, které utvářejí náš život. Film, který 
vznikal přes pět let ve dvaceti pěti zemích, nás zavádí 
na posvátná místa, do postižených oblastí, průmyslo-
vých zón a míst přírodních zázraků. Samsara, která se 
vzdává dialogů a popisných textů, úplně rozvrací naše 
očekávání tradičního dokumentu. Namísto toho pod-
něcuje naše niterné interpretace obrazem a hudbou, 
které do starého chápaní přináší nové prvky.
Režie:  Ron Fricke
Hrajeme:  12. 12. 2012 pouze od 19.00 – předsta-
vení ART kina

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA  
Fantasy / USA, N. Zéland / Warner Bros / 3D
Hobit“ sleduje 
cestu ústřední 
postavy Bilbo 
Pytlíka, který 
se ocitne na 
dobrodruž-
né výpravě, 
jejímž cílem je znovu si nárokovat ztracené trpasličí 
království Erebor, o které hobity připravil drak Šmak. 
Díky čaroději Gandalfu Šedému se Bilbo ocitne ve 
společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním 
bojovníkem Th orinem. Jejich cesta je zavede do divo-
činy, přes tajemné země, kde se to hemží zlobry a skře-
ty, smrtelnými obřími pavouky a kouzelníky. Ačkoli cíl 
jejich cesty – Osamělá Hora - leží na východě, musí se 
nejprve dostat z jeskynního systému, kde se Bilbo ztra-
tí a narazí na někoho, kdo mu navždy změní život... 
na Gluma. Tady, sám s Glumem, na břehu podzemní-
ho jezera, skromný Bilbo Pytlík objeví nejen hloubku 
lstivosti i odvahy, která překvapí i jeho samotného, ale 
také získá do svého vlastnictví Glumův prsten „miláš-
ka“, jenž skýtá nečekané a užitečné možnosti... Jedno-
duchý, zlatý prsten je spojen s osudem celé Středoze-
mě takovým způsobem, jaký Bilbo nemůže ani tušit.
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Kulturní kalendář – PROSINEC 2012 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

11. 12., 18.00 hod.
SOUKROMÝ ŽIVOT PTÁKŮ
Přednáška FotoCafé - jezuitská kolej
11. 12., 19.00 hod.
MIROSLAV DONUTIL - 
CESTOU NECESTOU 
Zábavný program
KD Střelnice
12. 12., 17.30 hod.
Renata Siberová: PŘEDVÁNOČNÍ 
ANDĚLSKÉ SETKÁNÍ
Přednáška, Městská knihovna
12. 12., 19.00 hod.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Divadelní představení spolku FaMa
Fakulta Managementu VŠE J. Hradec
12. 12., 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT 
PS SMETANA
Kostel sv. Jana Křtitele
13. 12., 19.00 hod. 
Eric Assous:
HERCI JSOU UNAVENI
Divadelní představení předplatné 
skupiny A
KD Střelnice
14. 12., 17.00 hod. 
VÁNOČNÍ KONCERT 
SAXOFONOVÉHO 
KVARTETA 
Studená

14. 12., 20.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT 
JINDŘICHOHRADECKÉHO 
KOMORNÍHO SOUBORU
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
15. 12. 
JEŽÍŠKOVA VÁNOČNÍ DÍLNA
Keramická dílna Děbolín
15. 12., 17.00 hod. 
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT AKOR-
DEONOVÉHO SOUBORU ZUŠ 
Kostel sv. Jana Křtitele
15. 12., 21.00 hod. 
UDG 
Koncert KC Jitka
16. 12., 15.00 - 16.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Pěvecký sbor Novadomáček, vokální 
skupina Fuertes 
náměstí Míru
16. 12., 16.00 hod. 
Lucie Belanová „O PRINCEZNĚ, 
LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH 
BUCHTÁCH“ 
Divadelní pohádka 
KD Střelnice
16. 12., 19.00 hod. 
ADVENTNÍ KONCERT 
TRUMPET TUNE
Kaple sv. Maří Magdaleny
17. 12., 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PETRA 
PŘIBYLA
KD Střelnice

6. 12., 17.00 hod. 
KONCERT HUDEBNÍHO 
OBORU ZUŠ 
Interní koncert 
Sál ZUŠ
7. 12., 20.00 hod. 
MATURITNÍ PLES OA TGM 4.A.
KC Jitka
8. - 9. 12. 
VÁNOČNÍ TRHY  
náměstí Míru, Masarykovo náměstí, SHZ
8. - 9. 12. 
ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ  
Dům gobelínů
8. - 9.12.  
ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH 
Muzeum fotografi e a MOM

8. - 9. 12., 10:00 hod.
TRADIČNÍ ADVENTNÍ DNY NA 
STÁTNÍM HRADU A ZÁMKU 
Státní hrad a zámek
8. 12. 
ADVENT V DÍLNĚ  
Keramická dílna Děbolín
8. 12., 16.00 hod. 
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO O.S. ROSKA
Kaple sv. Maří Magdaleny
8. 12., 18.00 hod. 
ADVENTNÍ KONCERT X-TET
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
8. 12., 20.00 hod.
1.REPREZENTAČNÍ PLES EKOMA 
FINANČNÍ PORADNA  
KD Střelnice
9. 12., 15.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT 
V REFEKTÁŘI
Muzeum fotografi e a MOM
9. 12., 15.00 - 16.00 hod. 
ADVENTNÍ KONCERT
Soubor T. Justové a Muzikálový kroužek 
z DDM, vokální soubor X-TET
náměstí Míru
9. 12., 17.00 hod. 
SENIOR KLUB 
Taneční večer pro střední 
a starší generaci 
KD Střelnice
9. 12., 17.00 , 19.30 hod. 
ADVENTNÍ KONCERTY JHSO
Kaple sv. Maří Magdaleny
10. 12., 19.00 hod. 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 
Divadelní představení spolku FaMa 
Fakulta Managementu VŠE J. Hradec
10. 12., 19.00 hod. 
Martin Dolejší: 
HAITI - DĚTSKÉ DOMOVY 
Přednáška  
Muzeum Jindřichohradecka
11. 12., 17.00 hod.
Jiří Koun: BIBLICKÉ DĚJINY VI.
Přednáška 
Městská knihovna

1. 12., 10.00 hod. 
OTEVŘENÝ DVŮR V PLASNÉ 
U KARDAŠOVY ŘEČICE
Vánoční benefi ční trh nejen 
chráněných dílen 
Plasná u Kardašovy Řečice

1. 12., 10.50 hod.
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA PARNÍM 
VLAKEM 
J. Hradec - Nová Bystřice a zpět 
1. 12., 09.00 hod
DEN DĚTSKÉ KNIHY 
Zdobení perníčků, výroba 
vánočních přání 
Městská knihovna
1. 12., 20.00 hod. 
KISS PÁRTY  
KC Jitka
2. 12., 9.55 hod. 
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA PARNÍM 
VLAKEM 
J. Hradec - Černovice a zpět 

2. 12., 10.00 - 16.00 hod.
ADVENT V ZAHRADĚ
Trvalková školka Florianus (pod soudem 
vchod z Pražské ulice.
2. 12., 14.00 - 16.30 hod.
PEKELNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Masarykovo náměstí
2. 12., 17.00 - 19.00 hod. 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
náměstí Míru
2. - 23. 12. 
ADVENTNÍ TRHY  
náměstí Míru
3. 12., 17.00 hod. 
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO O.S. OKNA
Koncert - PS ZUŠ 
Kaple sv. Maří Magdaleny
4. 12., 16.00 hod. 
PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ 
ČTENÍ DĚTEM 
Pohádky čekají  
Městská knihovna
4. 12., 16.30 hod. 
Libor Drahoňovský: RUSKO 
Cestopisná beseda 
Městská knihovna
5. - 7. 12. 2012, 10.00 - 18.00 hod.
BABIČČINO VÁNOČNÍ KOUZLO
Výstava výrobků obyvatel domů 
s pečovatelskou službou
MESADA, občanské sdružení, 
Růžová 30/II
6. 12., 16.30 hod. 
Anna Johana Nyklová: NOVÝ 
ZÉLAND OČIMA ČESKÉ BABIČKY 
Cestopisná beseda 
Městská knihovna
6. 12., 17.00 hod. 
CHVÁLA ZPĚVU 
Koncert dětských PS: Lyra, Nova Domus, 
Pěnice 
Kostel sv. Jana Křtitele

19. 12., 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Kaple sv. Maří Magdaleny

23. 12., 14.00 hod.
KONCERT AKORDEONOVÉHO 
SOUBORU ZUŠ 
Roseč
21. 12., 19.30 hod.
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 
NA SCHODECH
GVN J. Hradec
22. 12., 21.00 hod.
KISS MEJDAN - JARDA+COCO
KC Jitka
23. 12., 14.00 hod.
KONCERT AKORDEONOVÉHO 
SOUBORU ZUŠ
Přednáška Roseč
23. 12., 17.00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
náměstí Míru
25. 12., 21.00 hod. 
TLUSTÁ BERTA VÁNOČNÍ 
Koncert KC Jitka
26. 12., 16.00, 18.00 hod.  
VÁNOČNÍ KONCERT 
PS JAKOUBEK YMCA 
J. HRADEC 
Kaple sv. Maří Magdaleny
26. 12., 21.00 hod.
CHRISTMAS TEKK NOSTALGIA
KC Jitka

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

100. VÝROČÍ OBCHODNÍ AKADE-
MIE T.G.MASARYKA J. HRADEC
 Městská knihovna  
Výstava potrvá do  31. 12. 2012
JANA KRAUSOVÁ: KRAJKA 
Městská knihovna  
Výstava potvrvá do 31. 12. 2012
MARTINA PETRŮ: MADAGASKAR
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 1. 2013
KROJAČKY MALÉ I VELKÉ 
Muzeum Jindřichohradecka 
Svatojánská ulice. 
Výstava potrvá do 30.12.2012
ZEMĚDĚLSTVÍ 
NA JINDŘICHOHRADECKU
Muzeum Jindřichohradecka
Štítného ulice. 
Výstava potrvá do 30.12.2012  
ROMAN GALEK - BETLÉMY, DŘE-
VOŘEZBY
Kostel sv. Jana Křtitele  
Výstava potrvá do 30. 12. 2012
ŘEMESLO KRAJKY 
 Muzeum Jindřichohradecka - 
Balbínovo náměstí 
Výstava potrvá do  6. 1. 2013 
JAN KUDLÁČEK (NEJEN) 
DĚTEM  
Galerie Inspirace 
 Výstava potrvá do 6. 1. 2013  
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V Muzeu fotografie a moderních obra-
zových médií je aktuálně stále k vidě-
ní osm z deseti výstav hlavní sezony: 
„Moc médií“ / I. část „Fotografický 
portrét“, „Zlatý fond Národního muzea 
fotografie“, „T. G. Masaryk v objektivu 
Brunera-Dvořáka“, „33 osobností dějin 
české fotografie“, „Osobnosti jihočes-
kých fotoklubů“, „Fotografie z archivu 
klubu fotoreportérů Syndikátu novi-
nářů ČR“, „Langhans, Šechtl, Seidel a 
ti druzí / fotoateliéry na jihu Čech“ a 
„Lidé, kterých si vážím / Václav Havel 
a česká společnost 1966–2011 ve foto-
grafiích Oldřicha Škáchy“.      
Připraveny byly pod záštitou města 
Jindřichova Hradce a v mimosezon-
ním čase na ně poskytuje muzeum zvý-
hodněné vstupné pro žáky základních 
a středních škol a penzisty. Pro žáky 
základních škol činí 15 Kč, pro žáky středních škol 20 Kč a stejně tak 
pro penzisty 20 Kč za osobu. Sníženo bylo i ostatní vstupné; studen-
ti VŠ zaplatí 30 Kč, ostatní dospělí 60 Kč za osobu, rodinné vstupné 
(pro dva dospělé a maximálně dvě děti) činí 120 Kč. Otevřeno je o 
sobotách, nedělích a svátcích od 12 do 17 hodin, 24. a 31. 12. zavře-
no. Výstavy si lze prohlédnout i ve všední dny od 10 do 15 hodin po 
předchozí domluvě na tel. 384 362 459 a 384 361 832 či v kanceláři 

muzea. Potrvají do 6. 1. 2013. Nadto 
mají zájemci příležitost nechat se o 
prvním adventním víkendu – v sobo-
tu 8. 12. od 10 do 17 hodin a v neděli 
9. 12. od 10 do 15 hodin – vyfotogra-
fovat ve zcela novém muzejním atelié-
ru v historických kostýmech. Zajištěno 
je i nové, ručně malované velkoformá-
tové plátno s historickým motivem. Je 
však nutná rezervace termínu, a to od 
3. do 7. 12. na výše uvedeném kontak-
tu. V nedělním odpoledni 9. 12. pro-
běhne také od 15 hodin v prostorách 
refektáře předvánoční koncert, na kte-
rém zazní hudba alžbětinské Anglie, 
ze dvora Rudolfa II., zajímavosti pro 
žesťové nástroje či skladby jindřicho-
hradeckého rodáka Adama Michny 
z Otradovic. Vstupenky lze zakoupit 
v kanceláři muzea od 3. do 7. 12. od 8 

do 15 hodin a 8. 12. od 12 do 16 hodin v muzejní pokladně. Muze-
um fotografie a moderních obrazových médií nabízí dále možnost 
nákupu odborných fotografických publikací a fotografií v muzejním 
shopu a posezení v kavárně Fotocafé. Samozřejmostí je bezbariérový 
přístup do výstavních prostor a refektáře.  

Eva Florová

V Muzeu fotografi e a moderních obrazových médií bude 

adventní koncert i fotografování * Na výstavy lze přijít denně

Žáci Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém 
Krumlově během komentované prohlídky aktuálcních výstav pod 

vedením ředitele muzea Miloslava Paulíka

Jindřichohradecký zámek zve 

na tradiční Adventní dny
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci a 
Město Jindřichův Hradec si Vás dovolují 8. a 9. prosince 2012 pozvat na Adventní dny. Mezi 10. a 
17. hodinou, po oba víkendové dny, se mohou návštěvníci těšit na ukázku provozu pět set let staré 
Černé kuchyně, kde v dávné minulosti Bílá paní vařila sladkou kaši pro tisíce obyvatel středově-
kého Jindřichova Hradce a širokého okolí. Třetí nádvoří ožije tržištěm s nabídkou sladkých i sla-
ných specialit, ukázkou uměleckých řemesel, malým zvěřincem nebo tvůrčí dílnou v Španělském 
křídle. Na II. nádvoří Vás přivítají sokolníci a budete moci vyzkoušet svou obratnost ve střelbě z 
luku. V nově opraveném hudebním pavilonu Pánů z Hradce Rondelu bude k vidění renesanční 
módně - taneční kratochvílení. Prostoru staré hradní kaple sv. Ducha rozezní akordeonový kon-
cert a malé divadelní představení Vás zde seznámí se starostmi a radostmi adventních svatých. Na 
své si přijdou příznivci pěveckých chrámových vystoupení a v nedělním odpoledni jsou do kaple 
zváni věřící i ateisté k ekumenické adventní bohoslužbě. Podrobný program najdete na oficiál-
ních stránkách Hradu a zámku www.zamek-jindrichuvhradec.eu.

Tomáš Krajník
Foto: Lukáš Svoboda
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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.

HRADEC KRÁLOVÉ
18. 12. 2012 od 19.30 hodin – 
Vánoční koncert Filharmonie Hradec Králové
Slavnostní koncert k 90. výročí založení Smí-
šeného pěveckého sboru Smetana Hradec 
Králové
Antonio Vivaldi - Magnificat g moll RV 61, 
Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Krá-
lové Lenka Lipenská sbormistryně. Smíšený 
sbor Jitro Jiří Skopal sbormistr.

CHEB
1. - 26. 12. 2012 -  Chebské vánoční trhy
Prožijte kouzlo českých vánoc. Ledové kluziš-
tě, betlém, Ježíškova dílna, ponocný a mno-
hem víc v bohatém každodenním programu.

KUTNÁ HORA
19. 12. 2012 od 18.00 hod - 
Adventní koncert Richarda Pachmana 

kostel sv. Jana Nepomuckého 
V rámci adventního turné „Notre Dame“ 
vystoupí spolu s Richardem Pachmanem také 
Dita Hořínková (soprán) a Vladimír Kirikov 
(housle).

LITOMYŠL
1. - 5. 12. 2012 - Zámecké sklepení v moci 
pekelné
Hrůzyplné představení pro otrlé děti v dopro-
vodu rodičů.

POLIČKA
24. 11. 2012 – 13. 1. 2013 – Já bych rád k 
betlému…
Tradiční vánoční výstava betlémů v Centru Bohu-
slava Martinů v Poličce. Velké a početné betlémy 
- keramický, dřevěný, skleněný, paličkovaný, sla-
měný. Scéna z venkovského prostředí přiblíží před-
vánoční přípravy paní domu a umožní nahlédnout 
pod ruce řezbáře, který právě vyřezává betlém.

TELČ
15. - 16. 12. 2012  - Živý betlém
Nalaďme se svátečně s folklorním soubo-
rem Podjavořičan a Kvítek na komponova-
ném pořadu telčských folklorních souborů. 
Na zámeckém nádvoří uvidíte živý betlém v 
sobotu 15. 12. od 17.00 a od 18.15 hod. a v 
neděli 16. 12. od 14.00 a od 15.00 hod.

TŘEBOŇ
21. 12. 2012 od 17.00 hodin – Živý betlém
Předvánoční setkání a vánoční naladění na 
Masarykově náměstí v Třeboni.

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

Zuzana Bedrnová

Kam za sportem?
Lední hokej – KLH Vajgar JH, II. liga – Střed
kolo 18. JH – Chotěboř so 1. 12. 18:00
kolo 19. M. Budějovice – JH st 5. 12. 18:30
kolo 20. JH – Břeclav so 8. 12. 18:00
kolo 21. Pelhřimov – JH st 12. 12. 18:00
kolo 22. JH – Žďár n. Sáz. so 15. 12. 18:00
kolo 23. Hodonín – JH st 19. 12. 18:00
kolo 24. JH – Kolín so 29. 12. 18:00
kolo 25. Nymburk – JH ne 6. 1. 17:00
kolo 26. JH – Technika Brno so 12. 1. 18:00
kolo 27. Chotěboř – JH st 16. 1. 18:00
kolo 28. JH – M. Budějovice so 19. 1. 18:00
kolo 29. Břeclav – JH so 26. 1. 17:00
kolo 30. JH – Pelhřimov st 30. 1. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH B, krajská liga
kolo 13. JH B – Božetice ne 2. 12. 14:30
kolo 14. Tábor B – JH B ne 9. 12.
kolo 15. JH B – Humpolec pá 14. 12
kolo 16. Soběslav – JH B ne 16. 12
kolo 17. JH B – Č. Krumlov ne 23. 12. 14:30
kolo 18. DS ČB – JH B pá 4. 1. 
kolo 19. JH B – Radomyšl ne 6. 1. 14:30
kolo 20. Strakonice – JH B ne 13. 1. 
kolo 21. Veselí n. L. – JH B ne 20. 1. 
kolo 22. JH B – Hluboká ne 27. 1. 14:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga starší dorostenci – 
Střed
kolo 18. Tábor – JH ne2. 12. 16:00
kolo 19. Žďár n. Sáz. – JH pá 7. 12. 19:00
kolo 20. Milevsko – JH ne 9. 12. 14:00
kolo 21. JH – Příbram pá 4. 1. 17:30
kolo 22. Kolín – JH ne 6. 1. 10:00
kolo 23. JH – Chrudim pá11. 1. 17:30
kolo 24. Třebíč – JH ne 13. 1. 10:00
kolo 25. JH – Znojmo pá 18. 1. 17:30
kolo 26. V. Popovice – JH ne 20. 1. 15:30
kolo 27. JH – Tábor pá25. 1. 17:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH, Eliod liga mladší doros-
tenci – Střed
kolo 16. M. Boleslav B – JH ne 2. 12.  
kolo 17. JH – Znojmo ne 9. 12. 11:00 
kolo 18. Jihlava B – JH čt 13. 12.  
kolo 19. JH – Třebíč ne 16. 12. 11:00 
kolo 20. Kolín – JH ne 6. 1. 12:30 
kolo 21. JH – Krkonoše ne 13. 1. 11:00 
kolo 22. Žďár n. Sáz. – JH ne 20. 1. 17:30 

Basketbal – BK Lions J. Hradec, Mattoni NBL
kolo 14. Chomutov – JH so1. 12. 17:00
kolo 15. JH – Kolín so 8. 12. 18:30
kolo 17. JH – USK Praha út 18. 12. 19:00
kolo 18. Svitavy – JH čt 20. 12. 20:00
kolo 19. NH Ostrava – JH so 29. 12. 17:30
kolo 20. JH – Ústí n. Labem čt 3. 1. 19:00
kolo 21. Děčín – JH so 5. 1. 18:00
kolo 22. JH – Levice so 12. 1. 18:00
kolo 23. Opava – JH so 19. 1. 18:00

Basketbal – BK Lions J. Hradec B, II. liga – skupina B
kolo 1. JH B – BC Vysočina so8. 12. 15:30
kolo 12. BC Vysočina – JH B ne 9. 12. 12:00
kolo 13. JH B – Žďár n. Sáz. so 5. 1. 15:00
kolo 14. JH B – Humpolec ne 6. 1. 11:00
kolo 15. M. Boleslav – JH B so 19. 1. 
kolo 16. Žižkov – JH B ne 20. 1. 

Basketbal – BK Lions J. Hradec C, oblastní přebor
kolo 11. JH C – Vimperk so 8. 12. 20:30
kolo 12. JH C – Kaplice ne 9. 12. 11:00
kolo 13. Příbram – JH C so 5. 1. 18:00
kolo 14. Strakonice B – JH C ne 6. 1.  

Basketbal – BK Lions JH, liga junioři U19
kolo 10. Litoměřice – JH so 1. 12.  
kolo 11. Žižkov – JH ne 2. 12. 10:00 
kolo 1. JH – Tábor so 15. 12. 17:00 
kolo 12. Tábor – JH ne 16. 12.  
kolo 13. Nymburk B – JH so 12. 1.  
kolo 14. Brandýs n. L. – JH ne 13. 1.  
kolo 15. K. Vary – JH so 26. 1.  
kolo 16. Kladno – JH ne 27. 1.  

Basketbal – BK Lions JH, liga kadeti U17 – divize B
kolo 1. BC Vysočina – JH so 8. 12. 12:00
kolo 12. JH – BC Vysočina ne 9. 12.  
kolo 13. JH – Karviná so 5. 1.  
kolo 14. JH – Opava ne 6. 1.  
kolo 15. H. Králové II. – JH so 19. 1. 17:00 
kolo 16. Nymburk – JH ne 20. 1.  

Basketbal – BK Lions JH, liga žáci U15 – divize B
kolo 11. JH – Opava so 1. 12. 15:30 

Basketbal – BK Lions JH, žákovská liga U14, skupina 
C
kolo 11. JH – Josefov so 8. 12. 13:30 

kolo 12. JH – Nová Paka ne 9. 12. 9:00 
kolo 13. Sparta Praha – JH so 5. 1.  
kolo 14. H. Králové – JH ne 6. 1. 10:00 

Házená – TJ Házená JH, ženy interliga – W.H.I.L.
kolo 12. JH – Olomouc so 5. 1. 18:00 
kolo 13. Michalovce – JH so 12. 1. 18:00 
kolo 14. Partizánske – JH st 16. 1. 17:30 
kolo 15. Most – JH so 19. 1. 17:00 
kolo 16. Senec – JH so 26. 1.  

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH B, krajská liga
kolo 13. JH B – Holubov ne 2. 12. 14:00 

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, národní liga starší 
dorost – Jih + Západ
kolo 12. Karlovy Vary – JH ne 2. 12. 11:30 
kolo 13. Karlovy Vary – JH ne 2. 12. 14:00 

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, MČR starší žáci – Jiho-
západ
kolo 11. Pedagog ČB – JH ne 2. 12. 12:00 

Florbal – FK Slovan JH, ženy II. liga – divize Východ
kolo 11. JH – Rebels ČB so 15. 12. 
kolo 11. JH – Štíři ČB so15. 12. 

Florbal – FK Slovan JH, muži III. liga – divize Východ
kolo 11. JH – M. Budějovice ne 9. 12. 8:00 
kolo 11. JH – Třebíč ne 9. 12. 13:30 
kolo 15. JH – Okříšky so 26. 1.  
kolo 15. JH – Písek so 26. 1.  

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga starší žáci
kolo 11. JH – United ČB ne 16. 12.  
kolo 11. JH – Tábor ne 16. 12.  

Kuželky – TJ Slovan JH, družstva divize Jih
kolo 13. JH – Start Jihlava pá 7. 12. 17:30 
kolo 14. JH – Žirovnice pá 4. 1. 17:30 
kolo 15. Loko ČB – JH so 12. 1. 10:00 
kolo 16. JH – Slavonice pá 18. 1. 17:30 

Kuželky – TJ Slovan JH B, okresní přebor družstev
kolo 9. JH B – N. Včelnice B čt 6. 12. 17:30 
kolo 10. JH B – Kunžak C čt 10. 1. 17:30 
kolo 11. Kunžak D – JH B st 16. 1. 18:00 
kolo 12. JH B – Slavonice C čt31. 1. 17:30

Roman Pišný
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Jindřichohradeckému Sportu pro všechny je již 20 let

SPORT A SPOLEČNOST
Nejlepší sportovci okresu budou vyhlášeni na konci ledna.
Výkonný výbor Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy se 
i pro rok 2012 rozhodl vyhlásit nejlepší sportovní kolektivy a jednotliv-
ce Jindřichohradecka. Jména a názvy těch nejúspěšnějších budou známá 
26. 1., kdy se v J. Hradci uskuteční slavnostní vyhlášení ankety.
„Pro vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů jsme se rozhodli i přes 
složitou fi nanční situaci. Jde nám ovšem o udržení a pokračování dlou-
hodobé tradice,“ uvedl předseda OS ČSTV J. Hradec Jindřich Švec. Anke-
ta bude mít stejný průběh jako v minulých letech. Výkonný výbor oslo-
vil předsedy tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních klubů, 
zodpovědné zástupce dalších sportovních organizací a subjektů, aby navr-
hovali vybrané sportovce a týmy s nadprůměrnou výkonností a výsledky 
dosaženými v roce 2012. Ze zaslaných nominací pak odborná komise určí 

pořadí 10 nejlepších jednotlivců v kategorii mládeže do 18 let, 5 nejlep-
ších sportovců v kategorii dospělých a 5 nejlepších kolektivů bez věkové-
ho omezení. Podmínkou nominace je pouze působnost navržených v TJ 
a SK nebo jiných sportovních organizacích jindřichohradeckého okresu.
Anketa je připravována ve spolupráci s vydavatelstvím Vltava – Labe – 
Press prostřednictvím produkční a marketingové společnosti ČOK CZ, 
s.r.o. a Jindřichohradeckým deníkem, coby mediálním partnerem. Výsled-
ky budou zpracovány do konce tohoto roku a nejlepší sportovci budou 
oceněni v rámci slavnostního vyhlášení v sobotu 26. 1. 2013 v J. Hradci. 
Na vyvrcholení ankety budou pozváni starostové měst a obcí Jindřicho-
hradecka, Třeboňska a Dačicka, zástupci sponzorů a vybraní novináři.

Roman Pišný.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Sport pro všechny (SPV) je 
nástupnickým subjektem dříve 
známým pod zkratkou ZRTV 
(základní a rekreační tělesná 
výchova) a letos slaví již 20 
let trvání. Je to oblast sportu, 
na kterou se ostatní sportov-
ní odbory dívají spatra. Nepěs-
tuje totiž výkonnostní sport, 
ale pečuje o utužování zdra-
ví obyvatelstva rekreační for-
mou odborně proškolenými 
cvičiteli a cvičitelkami. A je to 
právě Sport pro všechny, který 
budí vztah ke sportu v dětech 
od nejútlejšího mládí v oddí-
lech Rodičů a dětí a předškolá-
ků, děti pak mohou pokračovat ve cvičeních žákov-
ských složek již se specifi ckým zaměřením – aerobik, 
stepy, plavání, míčové hry, lehká atletika, apod. Jenže 
jakmile děti vstoupí do školy, znáborují je do skupino-
vých sportů pro házenou, košíkovou, kopanou, hokej, 
fl oorbal, takže v žákovských oddílech nám zůstá-
vá jen málo cvičenců. Stejně tak mladé ženy a muže 
nám odlákávají různá Fitcentra, a do našeho cvičení 
se vracejí osoby staršího věku do oddílů zdravotního 
cvičení a cvičení seniorů. A my si vážíme toho, že své 

zdraví hodlají cvičením utužit. 
Regionální centrum SPV Jin-
dřichohradecka svolalo v závě-
ru října do tělocvičny TJ Slovan 
Jindřichův Hradec „Cvičitelský 
sraz“, který zahájila předsedky-
ně RC Jarka Nováková a v úvo-
du předala u příležitosti 20. 
výročí trvání ČA SPV Pamětní 
dopisy a plakety ČASPV  čty-
řem dlouholetým cvičitelům 
pracujícím zejména s mládeží 
– viz foto 1: zleva stojí Zdena 
Filáčková – TJ Slovan J. Hra-
dec, Růžena Fialová – TJ Sokol 
Deštná a Hana Tichá z TJ Sokol 
Studená. Na snímku chybí Jirka 

Hloušek z Chlumu u Třeboně, který se ze zdravotních 
důvodů srazu nezúčastnil.
Předsedkyně dále předala dobrovolným cvičitelkám 
u příležitosti jejich životních jubileí níže uvedená oce-
nění práce:
„Vzorný cvičitel - bronz „ Naďě Hradilové z TJ Slo-
van J. Hradec 
„Vzorný cvičitel – bronz „ Jitce Kuršové z TJ Tatran 
Lomnice nad Lužnicí 
„Poděkování Regionálního centra“ Janě Starkové z TJ 

Centropen Dačice 
„Zlatou medaili Dr. Miroslava Tyrše“ udělila letos 
ČA SPV Praha Marii Jedličkové z TJ Slovan J. Hra-
dec za práci cvičitelky, práci v okresních i krajských 
orgánech SPV. Ocenění převzala slavnostně z rukou 
místostarosty B. Komínka na Valné hromadě TJ Slo-
van J. Hradec. 
Regionální centrum SPV si práce všech dobrovol-
ných cvičitelů nesmírně váží a touto cestou jim za 
práci děkuje.

Marie Jedličková

Spokojení cvičitelé srazu: horní řada zleva V. Tůmová, A. 
Letfusová, Z. Musilová, J. Nováková, H. Tichá, I. Píšanová, 

K. Rejlová, P. Nedvědová, R. Fialová a K. Neckářová. V dolní 
řadě zleva: L. Bobáková, Z. Filáčková, A. Zvonařová, P. Špa-
lová, J. Kuršová, Z. Feriančíková, V. Písaříková a A. Břízová.

rok se s rokem sešel a vy opět držíte v rukou prosincové vydání 
Jindřichohradeckého zpravodaje. Vydání, které má s ohledem na 
blížící se Vánoce slavnostnější charakter než obvyklá čísla toho-
to periodika. Mikulášské, adventní a vánoční akce jsou v plném 
proudu, nákupní střediska praskají ve švech a úklidové prostřed-
ky všech hospodyněk jsou v pohotovosti. Jestliže i vás přes všech-
na předsevzetí také letos zachvátila panika, že nic nestíháte, budiž 
vám útěchou konstatování, že s obdobnými pocity bojuje drtivá 
většina národa. Zřejmě nám nezbude nic jiného, než se smířit 
s tím, že všudypřítomný shon patří k Vánocům stejně jako naz-
dobený stromeček, koledy a smažený kapr.  Těm, kteří atakům 
reklamních spotů a davového šílenství dokážou přesto odolat, 
patří bezpochyby hluboký obdiv, nám ostatním je třeba popřát 
hodně trpělivosti a sil. A také víry. Víry v uchování především 
duchovní podstaty Vánoc, víry v lásku, naději a prachobyčejné 
lidské štěstí, které nejde koupit za žádné peníze a které si pod 

vánočním stromečkem těžko rozbalíme. Takové štěstí se skrývá 
za obyčejným úsměvem nebo pohlazením našich nejbližších, za 
jejich rozzářenýma očima a laskavým slůvkem. 
Je pro nás velkým potěšením, že právě takové vnímání Vánoc vám roz-
hodně není cizí, což dokládají i příběhy, které jste nám v rámci naší 
velké vánoční soutěže zaslali. Vítězná díla jsou hned dvě, přináší-
me vám je rovněž v rubrice Listárna a věříme, že vám udělají stejnou 
radost, jako nám.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
děkujeme vám všem za přízeň, spolupráci a inspirativní podněty, 
kterými jste nás v letošním roce zahrnovali. Přejeme vám poho-
dové prožití Adventu, pokojné a láskyplné Vánoce a samé dobré 
zprávy a události v roce 2013, ve kterém si naše město připomene 
720 let své extistence.

Redakční rada JH Zpravodaje
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Vzácný vánoční dárek
Blíží se Vánoce, o kterých se traduje, že jsou nejkrásněj-
šími svátky roku, plné krásných dárků, překvapení, oče-
kávání a touhy po lepším životě. V této souvislosti jsem si 
vzpomněla na neobvyklý dárek, který si vyprosil můj bra-
tr postižený těžkou nemocí – Roztroušenou sklerózou. Pro 
nás s maminkou byl každé Vánoce dárkem bratrův opti-
mismus a též chuť do života, i když onemocněl již v 18 - ti 
letech. Je to přímo zázrak, že lidé tak těžce nemocní, zvláš-
tě mladí, se dokážou i přes každodenní nesnáze radovat 
ze života a vážit si každého okamžiku, což množí z nás, 
relativně zdravých, těžkou dokážou. Tedy o tom vzácném 
dárku, který udělal bratrovi Karlovi takovou radost. Měli 
jsme černou kočičku Micinku a nádherného černého pejs-
ka kokršpaněla CIGU, kterého dostal bratr od známých 
z Kunžaku, kteří se stěhovali do bytu a pejska, který byl 
zvyklý v zahradě, nechtěli vzít s sebou. Pejsek těžko snášel 

zradu svých majitelů a neustále utíkal a své páníčky hledal. 
Vždy se však vrátil a s bratrem a kočičkou Mici byli vel-
cí kamarádi a neustále si spolu hráli. Můj bratr si na pejs-
ka zvykl a i pejsek byl rád, že má domov. Jednou na pod-
zim CIGA náhle zmizel a dlouho se nevracel. Toho roku 
napadlo mnoho sněhu a tak jsme už pejska všichni opla-
kali. Jaké však bylo naše překvapení, když na Štědrý den 
se najednou pejsek navečer objevil, celý hubený a vymrzlý 
kňučel a když jsme ho vpustili dovnitř, už se nechtěl hnout 
z teplé kuchyně. Můj nemocný bráška se tehdy radostí roz-
plakal, mazlil se s ním a řekl, že to byl nejkrásnější vánoč-
ní dárek v jeho životě. Pejsek od nás pak už nikdy neutekl, 
ale můj bratr po několika těžkých letech, ještě dosti mladý, 
odešel navždy s láskou v srdci k nám všem.

Eva Kadlecová, (Deštná)

Vánoční dárek
Za oknem poletoval prosincový sníh a čas Vánoc se neúpros-
ně blížil. Bylo to v roce 1967 a já, tehdy desetiletý hošík, zpíval 
ve školním pěveckém sboru. Jako každý rok jsme nacvičovali 
program na vánoční besíd-
ku. Na jedné ze zkoušek nám 
soudružka učitelka sdělila 
překvapení. Letos nebude-
me zpívat pouze pro své spo-
lužáky a učitele, ale vystou-
píme také v místním domově 
důchodců. V Kardašově Řeči-
ci byl tehdy domov důchod-
ců v zámečku, který je neda-
leko školy, hned za kostelem. 
Dříve jej obývaly jeptiš-
ky, ale vládnoucí strana je z 
budovy vyhnala a zřídila zde 
domov pro seniory. Jen pár 
služebnic božích zde mohlo 
zůstat a starat se o důchodce.
My děti jsme se za zámec-
ké zdi nikdy nedostaly a teď 
najednou návštěva a ještě se 
zpěvem. Místnost kam nás 
přivedli, nebyla příliš osvět-
lená, ale v našich očích se 

jevila opravdu hodně velká. Nastoupili jsme před babičky a 
dědečky a spustili jsme „Narodil se Kristus pán, veselme se“. 
V sále bylo hrobové ticho, nikdo netleskal. Tak jme pokračo-

vali a náš program zakončili 
písní „Nesem Vám noviny, 
radujte se ...“. Na závěr js-
me se rozběhli mezi stařen-
ky a dědečky, abychom jim 
předali malá vánoční bla-
hopřání, která jsme vyrobi-
li při výtvarné výchově. Ješ-
tě větším překvapením, než 
chybějící potlesk, pro mě 
byly velké slzy, které kapa-
ly z očí mnou obdarováva-
ného stařečka. Až po létech 
jsem pochopil, že to byl 
jeden z největších Vánoč-
ních dárků, který jsme kdy 
komu dali. Dneska už obý-
vají zámeček zase jeptiš-
ky, ale vždycky, když jedu 
kolem, si vzpomenu na svůj 
velký vánoční dárek. 

Josef Böhm, (Deštná)

Vítězové Velké vánoční soutěže JH Zpravodaje
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POZVÁNKY NA LEDEN

Městské akce: Ostatní akce:

Foto: Miroslav SeilerPohled přes rybník Vajgar

1. 1. 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
13. 1. 
SENIOR KLUB 
20. 1. 
„TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY“ - 
DIVADELNÍ POHÁDKA 
22. 1. 
„SLEČNA ABIGAIL“ - 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY B 
24. 1. 
„TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH“ - 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY A
26. 1. 
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
29. 1. 
CESTOPISNÝ POŘAD MARTINA LOEWA

•

•

•

•

•

•

•

8. 1. 
BESEDA S AUTOGRAMIÁDOU – 
TOMIO OKAMURA
8. 1. 
SINICE A ŘASY „MIKROSKOPICKÉ KRÁSKY“ - 
PŘEDNÁŠKA
14. 1. 
SETKÁNÍ SPOLKU PŘÁTELÉ 
STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE        
25. 1. 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

•

•

•

•
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