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Vysoká škola evropských a regionálních studií
v Českých Budějovicích a v Příbrami

nabízí v akademickém roce 2011 / 2012
bakalářské studijní obory:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
REGIONÁLNÍ STUDIA
MANAGEMENT A MARKETING SLUŽEB
pouze v prezenční formě studia se specializací:
•
•
•

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU
OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ SLUŽBY
FINANČNÍ SLUŽBY

tel. 386 116 811, 318 660 053, 724 251 501
e-mail: studijni@vsers.cz, studijnipribram@vsers.cz

www.vsers.cz
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Město Jindřichův Hradec vás zve na

přivítání nového roku

novoroční projev starosty města
a slavnostní ohňostroj

1. 1. 2011 - 17,00
náměstí Míru

Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vám všem popřál do nového roku
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Stanislav Mrvka
starosta města Jindřichův Hradec
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INFORMACE
Z RADY MĚSTA
Ustavující zasedání zastupitelstva
města Jindřichův Hradec pokračovalo dne
24. listopadu 2010. Členové zastupitelstva
města zvolili starostou města Ing.
Stanislava Mrvku a místostarosty Ing.
Bohumila Komínka a Ing. Pavla Vejvara.
Zastupitelstvo města dále zvolilo tyto členy
rady města: MVDr. Stanislav Beran, Ing.
Karel Matoušek, Ing. Josef Nejedlý, Jiří
Pravda, Ing. Bohdan Soukup a Bc. Radim
Staněk.
První zasedání nové rady města
se uskutečnilo dne 1. prosince 2010
(jako 41. zasedání v roce 2010). Rada
města stanovila případy, kdy mohou
určení členové zastupitelstva města
užívat závěsný odznak. Místostarostové
mohou užívat závěsný odznak při
významných příležitostech a občanských
obřadech. Rada města dále pověřila
členy zastupitelstva města Ing. Bohdana
Soukupa, Jiřího Pravdu, Jaroslava Berana,
Ing. Karla Matouška a Bc. Radima Staňka
k úřednímu výkonu přijetí prohlášení
snoubenců
o
uzavření
manželství
a stanovila užívání závěsného odznaku
v těchto případech.
Na svém druhém zasedání
(pořadové číslo 42) rada města projednala
harmonogram
projednávání
návrhu
rozpočtu na rok 2011, který předpokládá
projednání rozpočtu města zastupitelstvem
města dne 23. února 2011. Pro prosincové
zasedání zastupitelstva města rada města
rozhodla předložit návrhy dvou obecně
závazných vyhlášek města o místních
poplatcích v souvislosti s účinností nového
daňového řádu od 1. ledna 2011.
Rada města schválila zadání
veřejných zakázek na dodávku elektrické
energie a zemního plynu pro město
Jindřichův Hradec a jím zřízené nebo
založené organizace na rok 2011, které
by měly vést k úspoře vynakládaných
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finančních prostředků v řádu stovek
tisíc Kč. Rada města dále schválila
vyhlášení výběrového řízení na zajištění
úklidu společných prostor v domech
s pečovatelskou službou čp. 30/II a čp.
50/V a částečně 49/V.
Rada města projednala návrh na
stanovení výše ceny vodného a stočného
v roce 2011. Jednalo se o návrh opakované
verze
kalkulace
cen
předložené
provozovatelem vodohospodářských sítí
v majetku města společností ČEVAK,
a.s. Výše ceny vodného bude činit
v jednosložkovém vyjádření 30,00 Kč/m3
bez DPH a cena stočného 23,35 Kč/m3 bez
DPH, což znamená, že výše vodného byla
ponechaná ve stejné výši jako v roce 2010.
Skutečná úhrada vodného a stočného
bude prováděna ve dvousložkové formě.
Pro běžného uživatele (maloodběratele)
představuje zvýšení vodného a stočného
o cca 1,00 Kč/m3.
Na svém třetím zasedání ze dne
15. prosince 2010 rada města rozhodla
o ocenění tří závodnic v orientačním
běhu TJ Slovan Jindřichův Hradec, které
získaly medailová umístění na Mistrovství
České republiky v roce 2010. Rada města
schválila poskytnutí věcného daru do 3 tis.
Kč závodnicím Janě Benešové, Michaele
Šrámkové a Tereze Tiché.
Rada města projednala nabídky
podané do výběrového řízení na
veřejnou zakázku zpracování projektové
dokumentace revitalizace Husových sadů
a hodnocení odborné výběrové komise.
Z 11 nabídek byla jako nejvýhodnější
vybrána pražská společnost za cenu díla
652 800,-- Kč včetně DPH. Projektová
dokumentace bude zpracovaná ve dvou
krocích, a to pro vydání stavebního
povolení do 28. února 2011 a pro zadání
a provedení díla do 30. dubna 2011.
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Ing. Karel Přibyl
tajemník Městského úřadu
Jindřichův Hradec
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Zasedání Zastupitelstva města
Jindřichův Hradec se koná 26. 1. 2011
v 16,00 hodin v sále KD Střelnice
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počínáním dopustil, zadokumentovali
a předali k vyřízení přestupkové komisi při
odboru správních agend MěÚ J. Hradec.
11.11.2010 v odpoledních hodinách při
kontrole sídliště Vajgar, zaslechl strážník
křik vycházející z vietnamské prodejny
pod Merkurem. Zjistil, že majitel prodejny
v obchodě zadržel 47-ti letou zlodějku,
která vzala boty za 350,- Kč, šoupla je
do podpaží a mazala z obchodu pryč.
Když zjistila přítomnost strážce zákona,
zjihla, botky vrátila a dokonce souhlasila
i s uloženou blokovou pokutou.

VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ
MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1.11. - 30.11. 2010

3.11.2010 podnapilý vandal (18 let) řádil
v Husových sadech v místě zvaném Na
vyhlídce. Vzal lavičku a shodil jí přes
zábradlí z vyhlídky dolů. Jeho počínání
nenechalo chladným dva kolemjdoucí
manželské páry. Jeden z mužů na místo
přivolal hlídku městské policie a do jejího
příjezdu vandala na místě pohlídal. Toho
nyní čeká úhrada způsobené škody
a bloková pokuta.
6.11.2010
konzervami,
máslem
a zeleninou v celkové ceně 228,-Kč si
napakoval bundu 60-ti letý muž v prodejně
JH-Markt v Nádražní ulici. Na odchodu byl
zastaven vedoucím provozovny a předán
hlídce městské policie. Muž jako důvod
krádeže uvedl, že v dnešní době kradou
všichni, tak si to chtěl také vyzkoušet. Nyní
dostane možnost si vyzkoušet, jaké to je,
když se platí bloková pokuta.
Několik prodejen a čerpacích stanic
tento měsíc navštívil místní bezdomovec
(40 let). V každé z provozoven si vzal tu
konzervu, tu obloženou bagetu s tím, že
má hlad a nemá peníze. Ukradené zboží
pokud možno na místě, nebo nejdále
před provozovnou zkonzumoval. Strážníci
přestupky proti majetku, kterých se svým

15.11.2010 dvěma balíčky nabíjecích
tužkových baterií za 358,-Kč si v Kauflandu
vycpal kapsy kalhot 24-ti letý muž. Při
této činnosti si nevšiml, že je sledován
v povzdálí stojícím detektivem, který si na
výtečníka počkal za pokladnou, kde ho
předal hlídce městské policie.
25.11.2010 při projíždění Nádražní ulicí si
v 02.15 hodin autohlídka městské policie
všimla protijedoucí zelené Felicie, která
nejen, že neměla registrační značky, ale
navíc ani nesvítila. Strážníci neváhali,
otočili služební vůz a vydali se za Felicií.
Ta bez zastavení na „stopce“ přefrčela
křižovatku u budovy Policie a až před
prodejnou B-Kredit se jí strážníkům
podařilo zastavit. Za volantem seděl 25-ti
letý řidič, který nevlastnil řidičský průkaz
a navíc z něj „táhlo“ jak ze sudu. Nadýchal
1,15 promile. Hlídka jej pro podezření
z trestného činu na místě předala kolegům
z obvodního oddělení Policie ČR.
27.11.2010
ve 20.00 hodin vyjížděli
strážníci do Kauflandu, kde 65-ti letý
muž bez skrupulí roztrhl obal, ze kterého
vyjmul halogenovou žárovku za 129,-Kč.
Tu si v klidu uložil do náprsní kapsy bundy
a odebral se k pokladně zaplatit nákup z
košíku. Nevšiml si, že po celou dobu je
pozorován bdělým okem zaměstnance
ostrahy, který si na něj počkal za pokladnou
a následně ho předal strážníkům.
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str. Rudolf Gabriel
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Odbor
správy majetku města

Město Jindřichův Hradec blahopřeje
rodičům k narození dětí, které byly
slavnostně přivítány na starobylé
radnici dne 3. prosince 2010

Město Jindřichův Hradec,
Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec
nabízí
K prodeji:
•
byt o velikosti 2+0 – 46 m2
(3. podlaží), v domě čp. 1/V, na sídlišti
Hvězdárna, Jindřichův Hradec, včetně
spoluvlastnického podílu 23/556 na
společných částech budovy a na pozemku
p.č. 3521/23, obec i k.ú. J. Hradec.

Ryšavý Daniel
Řeřichová Naomi
Straka Štěpán
Svobodová Amélie
Chmelíková Bára
Legény Laura
Kopenec Šimon

835/3

875

835/1

Václa
vská

Město Jindřichův Hradec projevuje
úctu zemřelým občanům, kteří nás
opustili v listopadu 2010

837/3

837/7
835/2

Na Točně

3650/4

834
3645/1

3520/2

1

2

3650/77

3521/23

3521/22

7

8

Jiří Maryška, Drunče
Jarmila Průchová, Příbraz
Tamara Vejmelková, J. Hradec
Libuše Linhartová, Žirovnice
Miloslav Kříž, Mláka
Adolf Benda, Staňkov
Bohumír Urban, N. Včelnice
Věra Bednářová J. Hradec
Josef Hruza, N. Vojířov
Zdeňka Povalačová, Stará Hlína

616/5

3645/3

833

835/7

3520/1

3521/15

3521/16

352
1/2
4

3650/128

6

919
3642/6

3642/4

3642/1

3650/
166

Barum

430
3/4

4

5
20
3521/41

3521/20

3650/
165 3650
/164

611

3

16

3642/5

3521/21

3521/19

MIHOS spol. s r. o., Správa krematoria
a pohřebiště Jindřichův Hradec
Ve společenské kronice jsou uveřejněna
pouze ta jména občanů, u kterých je doložen
písemný souhlas rodiny a obřad se konal
u organizace MIHOS spol. s r. o., Správa
krematoria a pohřebiště J. Hradec. Pokud byl
obřad uskutečněn jinde a chcete uveřejnit
jméno vašeho blízkého ve společenské
kronice, dodejte písemný souhlas na
oddělení kultury MěÚ J. Hradec, Klášterská
135/II. Velice rádi Vám vyhovíme.

3650/162

3650
/163

3521/17

19

5. 11.
5. 11.
6. 11.
9. 11.
12. 11.
12. 11.
14. 11.
24. 11.
27. 11.
29. 11.

837/10

835/6

837/6
837/1
4

3650/
170 3650/
169 3650/
168
3650/
167

Václavík Vojtěch
Kotková Eliška
Blábolilová Anna
Filipová Bára
Gulykášová Kristýna
Kocsisová Lucie
Kopečná Kateřina

616/
6

společenskÁ kronika

3650/1
0

365
0/11
3650/12
365
0/1
3

Podmínky prodeje:
minimální
nabídková
cena
620.000,-- Kč
žadatel má vyrovnány veškeré
závazky vůči
městu J. Hradec, jím
zřízeným
právnickým
osobám
a
organizačním složkám, případně jsou
závazky smluvně zajištěny a žadatel
podmínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 1.810,-Kč za znalecký posudek+příslušná sazba
DPH
kupující uhradí částku 3.220,-Kč do fondu oprav
žadatel složí kauci ve výši 5.000,- Kč při podání nabídky na účet č. 60150603140379/0800, VS 39, která bude
započtena jako záloha na kupní cenu.
Tato kauce, pokud vybraný zájemce kupní
smlouvu v termínu neuzavře, připadne ve
prospěch města, nevybranému zájemci
bude kauce vrácena.
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1493/11 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Jindřichův Hradec, o výměře 18 m2, za
těchto podmínek:
obálkovou metodou za minimální
nabídkovou cenu 312,-Kč/m2/rok včetně
DPH
1484/3

8
20

193

•
objekt bývalé mateřské školy v
ulici Ruských legií čp. 362/III, na pozemku
p.č. 690 včetně pozemku p.č. 690
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 294
m2 a pozemku p.č. 691 zahrada, o výměře
823 m2, včetně samostatně stojícího
zděného přízemního objektu, domovní
studny a zahradního otevřeného altánu,
vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec.
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1484/6

1484
/7

7
20

1485/7

1484
/8

1484
/10

1484/23

6
20

192
1484/11

1484/5

1485/1

1485/4

1484
/9

1484
/1
5
1484
/16

339

1484
/18
1484
/19
1484
/20
1484
/21
1484
/22

1484
/17

1485/12

1484/12

ká
bs
ku
Ja

1484/30

1493/21
1493/11

1493/12

1493/5

Podmínky prodeje:
obálkovou metodou za minimální
nabídkovou cenu 6.000.000,-Kč.
složení kauce při podání nabídky
ve výši 300.000,-Kč
uvedení zamýšleného využití
nemovitostí
město si vyhrazuje předkupní
právo po dobu pěti let ode dne účinnosti
kupní smlouvy, a to za stejnou kupní cenu
žadatel uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem nemovitostí
žadatel má vyrovnány veškeré
závazky vůči městu, jím zřízeným
právnickým osobám a organizačním
složkám, případně jsou závazky smluvně
zajištěny a žadatel podmínky takové
smlouvy plní
Bližší informace o konkrétních podmínkách
prodeje mohou zájemci získat na odboru
správy majetku města tel. 384 351 160 a
na www.jh.cz
Město
Jindřichův
Hradec,
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův
Hradec nabízí:
K pronájmu:
•
garáž na části pozemku p.č.

1493/10

1493/9
1493/16

1493/22
1493/8

1493/1

7
24

1493/3

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou
veškeré opravy a úpravy si
žadatel provede vlastním nákladem
žadatel má vyrovnány veškeré
závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným
právnickým osobám a organizačním
složkám, případně jsou závazky smluvně
zajištěny a žadatel podmínky takové
smlouvy plní
•
garáž na části pozemku p.č.
1493/12 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Jindřichův Hradec, o výměře 18 m2, za
těchto podmínek:
obálkovou metodou za minimální
nabídkovou cenu 312,-Kč/m2/rok včetně
DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou
veškeré opravy a úpravy si
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1484/30

108

1493/21

1

1493/11

2
3

1493/12
1493/12

1493/5
1493/10

12

11

1493/9
1493/16

Pod
Hrad
em

9

1493/1

7
24
1493/3

žadatel provede vlastním nákladem
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky
vůči městu J. Hradec, jím zřízeným
právnickým osobám a organizačním
složkám, případně jsou závazky smluvně
zajištěny a žadatel podmínky takové
smlouvy plní
•
garáž na části pozemku p.č.
1342/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Jindřichův Hradec, o výměře 40,56 m2, za
těchto podmínek:
obálkovou metodou za minimální
nabídkovou cenu 312,-Kč/m2/rok včetně
DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou
veškeré opravy a úpravy si
žadatel provede vlastním nákladem
žadatel má vyrovnány veškeré
závazky vůči
městu J. Hradec, jím
zřízeným
právnickým
osobám
a
organizačním složkám, případně jsou
závazky smluvně zajištěny a žadatel
podmínky takové smlouvy plní
Bližší informace mohou zájemci získat na
odboru správy majetku města, kontaktní
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Dobrovsk

110
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1493/8

Národní muzeum
fotografie
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20

192

30
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1484/23
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1485/1
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7
20

1485/7

1484/9
1484/1
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1484/7

1484/8
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4
21

8
20

1484/6

22
31 lecké nám.
21 Zakoste
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18
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osoba: Ladislava Ledvinková, oddělení
majetkoprávní, tel. 384 351 164 nebo na
www.jh.cz.
JUDr. Věra Sedláčková
Odbor správy majetku města

odbor školství, mládeže
a tělovýchovy
Zápis do prvních tříd základních škol
zřizovaných městem Jindřichův Hradec
pro školní rok 2011/2012
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě
s řediteli jednotlivých základních škol
zřizovaných městem Jindřichův Hradec,
oznamuje veřejnosti, že zápis do prvních
tříd pro školní rok 2011/2012 se uskuteční
na všech základních školách v Jindřichově
Hradci
ve čtvrtek 27. ledna 2011
od 14.00 do 17.30 hodin.
K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče.
PhDr. Jitka Čechová
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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Střední zdravotnická škola
Jindřichův hradec

gymnázium vítězslava nováka
Jindřichův hradec

SBÍRKA AUTOLÉKÁRNIČEK
Po úspěšných sbírkách brýlí
v minulých letech vyhlašuje Střední
zdravotnická škola v J.Hradci ve spolupráci
s mezinárodní humanitární organizací
ADRA a Městskou knihovnou J. Hradec
„Sbírku autolékárniček“ určenou opět
pro zdravotnické středisko ITIBO v Keni.
Od 1. 1. 2011 totiž ukládá nová
vyhláška č. 216/2010 Sb. motoristům
povinnost mít v autě nově vybavenou
autolékárničku pro poskytnutí první
předlékařské pomoci. Z tohoto důvodu by
řada nepotřebných lékárniček s obvazovým
materiálem končila v kontejnerech. To by
byla škoda, neboť se dá materiál využít
při ošetřování nemocných ve zmiňovaném
zdravotnickém středisku.
Nepotřebné lékárničky mohou
zájemci přinést 11. 1. 2011 v době od 11
do 15 hodin do budovy SZŠ v Klášterské
ulici nebo od 22. listopadu 2010 do 11.
ledna 2011 průběžně na vyznačené místo
v prostorách Městské knihovny v J. Hradci
(jak do centrální budovy u Lidlu, tak i do
pobočky na sídlišti Vajgar vždy v provozní
době knihovny).
Děkujeme všem, kteří se do této
akce zapojí a podpoří dobrou věc.
PhDr. Běla Picková,
SZŠ J. Hradec

25.10.2010 se studenti kvarty a kvinty
jindřichohradeckého gymnázia zúčastnili již tradiční exkurze do hlavního
města Rakouska-Vídně.
Na místě si mohli porovnat
vědomosti z hodin dějepisu a uplatnit
němčinu v praxi.
Exkurze začala prohlídkou sídla
Habsburků Schönbrunnu. Každý obdržel
audioprůvodce, a mohl si tak pokoje
paláce projít svým tempem. Po prohlídce
jsme si zašli do zámeckého parku.
Následovala prohlídka pamětihodností
v centru Vídně s průvodkyní. V době
rozchodu studenti mohli ochutnat pravou
vídeňskou kávu, porovnat, zda vídeňský
Apfelstrudel chutná jako český, zajít do
obchodů na Maria Hilfestrasse, navštívit
výstavu P. Picassa v Albertině nebo
„jenom“ procházet centrem.
Exkurze končila zastavením ve
čtvrti navržené rakouským umělcem
Hunderwasserem.
Ivana Pečtová,
učitelka gymnázia Vítězslava Nováka

Střední zdravotnická škola v J. Hradci
Ve spolupráci s humanitární organizací
ADRA a Městskou knihovnou J. Hradec
vyhlašuje

„SBÍRKU AUTOLÉKÁRNIČEK“

pro zdravotnické středisko ITIBO v Keni
(Od 1.1.2011 ukládá nová vyhláška č. 216/2010 Sb.
motoristům povinnost mít v autě nově vybavenou
autolékárničku pro poskytnutí první předlékařské pomoci)
Nepotřebné lékárničky můžete přinést :
► do 11. 1. 2011 průběžně na vyznačené místo
v prostorách Městské knihovny v J.Hradci
(jak do centrální budovy, tak i na pobočku na sídl.Vajgar
v provozní době knihovny)
►11. 1. 2011 od 11.00–15.00 hod. do budovy SZŠ
v Klášterské ul.
Děkujeme za pomoc a podporu

A jak viděli ekxurzi studenti? Tady je pár
příspěvků:

Výstava v Albertině

A je tu vytoužený rozchod, my ho však
využili jinak než ostatní. Rozhodli jsme se
pro návštěvu výstavy v Albertině. Naštěstí
se úlohy průvodce ujali kluci, a tak se naše
skupinka po delší době hledání opravdu
ocitla v Albertině.
Největší překvapení nastalo, když jsme
zdolali zdánlivě nekonečnou frontu. ,,Kolik
asi tak budou vstupenky stát?“ pokládali
jsme si všichni stejnou otázku a doufali,
že peněz máme dostatek. Vtip byl v tom,
že jsme žádné peníze nepotřebovali.
Pro studenty do 19 let byl vstup zdarma.
Možná také proto, že tam lidí našeho věku
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opravdu moc nebylo.
Jako první jsme si důkladně prohlédli
výstavu Pabla Picassa, která zaujala
hlavně kluky. I nám se však jeho obrazy
zdály velmi zajímavé.
Když jsme měli celou Picassovu
výstavu prohlédnutou, podařilo se nám
nakonec přemluvit kluky, abychom se ještě
podívali na díla Michelangela, která se pro
změnu více líbila nám. Obdivovali jsme
přesnost a dokonalost jeho děl i detailní
představivost, kterou určitě musel mít.
Bohužel už jsme neměli dostatek
času, a proto jsme jeho práce neviděli
všechny. Ale i tak jsme z obou výstav měli
úžasné dojmy. A díky našim průvodcům
jsme na místo, kde jsme se všichni měli
sejít, dorazili na minutu přesně.
Ivana Přechová
Veronika Michálková
V rámci našeho rozchodu jsme se jako
čtyřčlenná skupina vypravili do Albertiny
shlédnout obrazy, jež namaloval famózní
Picasso a precizní Michelangelo. Každý
s 10ti eury v kapse jsme si razili cestu
rušnou a nám zcela neznámou Vídní. Po
čtvrt hodině cesty se před námi jako blesk
z čistého nebe vztyčila budova Albertiny.
Po pěti minutovém hledání vchodu
jsme pokračovali dále k výdeji lístků. Při
čekání ve frontě jsme všichni doufali, že
nám našich 10 eur vystačí. Avšak jaké
překvapení! Když nám paní vydávala
lístky, nechtěla po nás ani cent.
Miluji studentský život. Po tomto malém
vítězství bylo vložení věcí do šatny jen
banalitou.
Konečně jsme vstoupili do výstavní
síně, v níž byly Picassovy obrazy. Jeho
nekonečná fantazie a famózní hra barev,
jeho preciznost při kresbě studií a také
jeho hravost nás uchvátily, zatímco naše
dvě společnice řekly: „No, jo. Hezký“ a
těšily se na Michelangela. Celá výstava
byla prokládána texty o životě Picassa,
byly jistě velmi zajímavé, ale s naší
znalostí němčiny jsme z nich nerozuměli

1/2011

ani slovo. Rozsah výstavy nebyl ani velký,
ani malý, což nám naprosto vyhovovalo,
protože jsme si zvládli vychutnat všechny
obrazy. Po shlédnutí této výstavy jsme
se my kluci, už chtěli odebrat na místo
srazu, ale naše dvě společnice trvaly na
tom, že musíme jít i na Michelangela.
Tak jsme tedy rezignovali a šli shlédnout
další dávku obrazů, a to i přes celkovou
tělesnou i duševní únavu. Přesto se nám
obrazy docela líbily. Obdivovali jsme
zejména Michelangelovu preciznost, s níž
dokázal nakreslit každý detail studie. Ale
únava se na nás přece jen podepsala. Co
se týče nás, tak po deseti obrazech jsme
přestali vnímat, co sledujeme. Byly tam
převážně kresby tužkou v malém měřítku
a ta záplava šedi nás udolala. Děvčata si
sice celou výstavu užívala, ale my jsme
byli rádi, když zavelel čas k odchodu.
V šatně jsme si vyzvedli své věci a trochu
ostřejším tempem jsme se ubírali na místo
srazu.
Vít Marušák
Jakub Růžička

Rozchod

Začalo to, když jsme projížděli autobusem
kolem Marie Terezie Platz. Už na první
pohled ta socha nevypadala dobře. Naše
obavy se potvrdily, když průvodkyně
oznámila, že zde se máme za tři hodiny
sejít. Jásali jsme, že konečně bude náš
vytoužený rozchod. To jsme ale ještě
netušili, že nás průvodkyně nejprve
zavede do té nejzapadlejší uličky ve Vídni,
ve snaze provést nás městem, a tam nám
oznámí: „Za tři hodiny na Marie Terezie
Platz, do té doby si dělejte, co chcete.“
Když jsme se jí zeptali, kudy se máme
vrátit, ukázala vzdušnou čarou: „Tam tudy!“
Díky našemu skvělému orientačnímu
smyslu jsme se za dvě hodiny dostali na
místo srazu.
Cestou tam jsme si skvěle pohovořili s
Rakušany, ale divili jsme se, že na naši
srozumitelnou česky položenou otázku:
„Kde je Marie Terezie Platz?“ odmítali

-9-

Jindřichohradecký zpravodaj

odpovědět a ještě si poklepali na čelo.
Dále jsme se tedy orientovali podle cedulí
McDonald. Když jsme se dostali na
vytoužené místo, Filip se půl hodiny snažil
koupit si kafe - S SEBOU! Potom se svou
opět česky položenou otázkou: „Můžete
mi dát s sebou kafe?“ zklamaně odešel.
S nepořízenou jsme se odebrali do
bižuterie, kde si holky nakoupily šperky.

1/2011

Když jsme se stěží dostali na Maria Teresia
Platz, bylo deset minut po dohodnutém
čase schůzky. Na náměstí jsme ovšem byli
první a stihli se i nasvačit. Do půl hodiny
se sešli i ostatní. Nakonec jsme VŠICHNI
nastoupili do autobusu a rozchod tím
skočil. Vřele doufáme, že na příštím výletě
bude stejně povedený rozchod.
Filip Šimánek, Kristína Randlová,

Fotky: Anna Týmalová
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Dům dětí a mládeže
Jindřichův hradec
Novoroční přání…
Novoroční přání…
… jsem si jistá, že novoročních přání už musím zmínit novoročenky vlastnoručně
vyrobené,
s nápadem,
nad únosné.
kterým se
jste
letossi přečetli
více, než bylo
… jsem
jistá, že novoročních
přánívlastně
už jste letos
přečetli více,
než bylo vlastně
zasmějete
a
připomene
vám,
jaká
přesně
únosné.
Většina
jich
přišla
v
podobě
Většina jich přišla v podobě smsky. V horším případě to byla textovka, která byla ve verších,
je lepším
rodina naťukaná
či člověk,
kteřírukou
váma je
smsky.
V horším
případě
byla textovka,
skoro vtipná
a dostali
jste jitonejméně
třikrát, v tom
vlastní
od poslali
srdce.
Takové
já.
která
byla
ve verších,
skoro
vtipná
a není
Některé
novoročenky
vám jistě
přišly
poštou,
jich užnovoročenky
tolik, co dřív,dostávám
ale potěší.ráda
Pohlednice
dostali
jste vji jesličkách
nejméně třikrát,
v tom lepším
s Ježíškem
nebo oříškovou
lodičkou plující po umyvadlovém rybníčku,
A proto
vám tentokrát
naťukaná
vlastní
rukou
a od srdce.
s jablíčkem
a hořící
svíčkou.
Pár slovNěkteré
„ …veselé vánoce
a šťastný
Nový rok nebudu
přejí…“,nic
násdále
posílám
vám tu
naši.vám
Vyrobily
novoročenky
vám ojistě
poštou,
není
vždycky přesvědčí
tom,přišly
že babička
nebo
přítelpsát,
na násale
pořád
ještě myslí.
Určitě
přišly ji
z výtvarných
kroužkůlidé
a vybrali
jich
už tolik, co úřední,
dřív, alebankovní,
potěší. Pohlednice
i novoročenky
firemní a jinakděti
obchodní,
kde vás neznámí
ujišťují,jsme
že
společně
tu nejlepší
a nejkrásnější.
To
přejí pohodové
svátky nebo
a ten nejlepší
nový rok.
A v neposlední
řadě musím
zmínit
svám
Ježíškem
v jesličkách
oříškovou
prostě se
my.
Jsme tua připomene
pro vaše děti
novoročenky
vlastnoručně
vyrobené,
s nápadem,jsme
nad kterým
zasmějete
vám,a
lodičkou
plující
po umyvadlovém
rybníčku,
přesně je
či člověk,Pár
kteříslov
vám„ je…poslali.
novoročenky
dostávám
rádav já.
takyTakové
pro vás.
Doufejme,
že nejen
tom
sjaká
jablíčkem
a rodina
hořící svíčkou.
A proto
váma tentokrát
nebudu
dále psát, příštím
ale posílám
tu naši.
Vyrobily
ji děti
rocevám
2011,
ale ještě
v řadě
dalších.
veselé
vánoce
šťastný Nový
roknic
přejí…“,
z výtvarných
a vybrali
společně tu nejlepší a nejkrásnější. To jsme prostě my.
nás
vždycky kroužků
přesvědčí
o tom,jsme
že babička
Jsme přítel
tu prona
vaše
a taky
promyslí.
vás. Doufejme,
nebo
násděti
pořád
ještě
Určitě že nejen v tom příštím roce 2011, ale ještě
v řadě
dalších.
vám
přišly
i novoročenky úřední, bankovní,
firemní a jinak obchodní, kde vás neznámí
Malina Procházková
Malina Procházková
lidé ujišťují, že vám přejí pohodové svátky
odd. mládeže
J. Hradec
odd. DDM
mládeže
DDM J. Hradec
a ten nejlepší nový rok. A v neposlední řadě vedoucí vedoucí
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FARNÍ CHARITA JH zve na Tříkrálové akce:
neděle 2.1.2011, 15 hod – náměstí Míru
požehnání koledníkům a posvěcení křídy proboštem V. Habartem
vystoupení pěveckého sboru Jakoubek

sobota 8.1.2011, 10 – 12 hod – centrum města + zámek
tříkrálový průvod s koněm, další živá zvířátka a živý betlém

sobota 8.1.2011, 17 hod – kaple Nanebevzetí Panny Marie
(u kostela sv. Jana Křtitele)
vystoupení vokální skupiny X-tet
!!! Tři králové budou v našem městě koledovat od 2.1. do 8.1.2011 !!!
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Farní charita JH nadělovala
Svou
nedělní
mikulášskou
besídku měla i znovu otevřená Farní

1/2011

zahraničí. Zájemci, kteří mají chuť pomoci
a stát se koledníky, se mohou již nyní hlásit
v kanceláři, která nově sídlí v budově za
Kaštánkem (vchod od parku).
Farní charita JH myslí i na děti
v nemocnici a opuštěné seniory
Na začátku prosince vyrazila
Farní charita JH za dětmi do nemocnice.
Důvodem byla návštěva, na které ředitelka
FCH Klára Hesounová Měkutová předala
zbylé balíčky z mikulášské besídky
primáři dětského oddělení panu Miroslavu
Tomsovi. Pan primář přislíbil předat
balíčky všem dětem, které musí bohužel

charita JH v tělocvičně Gymnázia
Vítězslava Nováka. „Prvně jsme si s
dětmi popovídali o sv. Mikuláši, pak nám
děvčata ze Skauta zahrála dvě malá
divadelní představení a nakonec přišel s
košem plným nadílky i Mikuláš s andělem
a družinou čertů“, uvedla za organizátory
Michaela Kučerová. Spolu s ředitelkou
Farní charity JH Klárou Hesounovou
Měkutovou doufá, že se jim stejně krásně
vydaří i další připravovaná akce, kterou
je lednová Tříkrálová sbírka, kterou snad
lidé finančně podpoří, koledníci v ulicích je
zároveň potěší a společně se nám podaří
vybrat finanční prostředky na dobrou věc.
Pro přiblížení Tříkrálové sbírky uvádím,
že výtěžek je tradičně určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí
a to zejména v regionech, kde se sbírka
koná. Přibližně desetina výnosu sbírky
je určena na humanitární pomoc do

v těchto dnech trávit dny v nemocničním
prostředí. Dále pracovnice FCH napadlo,
že by zbylými balíčky mohly také potěšit
staré lidi v Domově seniorů. „Po dohodě

s personálem bylo obdarováno 15 starých
lidí, kteří už nikoho nemají a proto pro ně
byla naše návštěva velkým překvapením a
někteří měli z návštěvy opravdu upřímnou
radost“, uvedla za FCH Michaela
Kučerová.
Michaela Kučerová, Farní charita JH
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Z městské knihovny
Z městské knihovny
• Novinky na pobočce Vajgar v r. 2011
Na
základě
vyhodnocení
návštěvnosti pobočky městské knihovny
na sídlišti Vajgar dochází od 1. ledna 2011
ke dvěma časovým posunům ve výpůjční
době. Pondělní výpůjční doba na obou
odděleních pobočky Vajgar končí nově
v 17:00 hodin; středa zůstává do 18:00
hodin a v pátek se výpůjční doba na
dětském prodlužuje do 17:00 hodin.
Výpůjční doba na centrální budově se
nemění.
Dále připomínáme, že od
1.1.2011 mají všichni registrovaní čtenáři
možnost si zapůjčit audionahrávky
zdarma. Jedná se o nahrávky hudební
i audioknihy. Tuto možnost budou mít
i registrovaní čtenáři pobočky Vajgar s
tím, že si audioknihy i hudební nosiče
budou moci rezervovat přímo na pobočce
a v nejkratším možném časovém úseku
budou na pobočce k vypůjčení. Podrobné
informace získáte přímo na pobočce nebo
na www.knih-jh.cz.

1/2011

což je čtivý, srozumitelný překlad Bible.
Převádí do současné moderní češtiny
teologické výrazy a formulace, které
mohou být dnešnímu člověku vzdálené –
kniha je k dispozici v městské knihovně.
Publikace si získala velkou oblibu nejen
mezi začínajícími, ale i mezi zkušenými
čtenáři Bible.
Všem, kdo se podíleli na organizování
výstavy srdečně děkujeme, zvláštní
poděkování všem za zapůjčení Biblí.
Těšíme se na další zajímavá setkání
v knihovně v r. 2011.

• Ohlédnutí za výstavou Bible včera, dnes
a zítra
Knihovna během roku 2010 připravila
pro veřejnost více než 30 kulturních
a naučných akcí a 18 výstav s různým
zaměřením z nichž nejvýznamnější svým
rozsahem, obsahem a návštěvností byla
prosincová výstava Bible včera, dnes
a zítra.
Výstava tematicky souzněla
s předvánoční atmosférou a sváteční
náladu navodil při vernisáži a přednášce
pro veřejnost mladý klavírista František
Růžička skvělým podáním skladeb J. S.
Bacha a R. Schumanna. Organizátory
celé akce velmi potěšil zájem zejména
z řad pedagogů a studentů o výstavu jako
takovou i o samotnou Bibli. Rádi bychom
upozornili na publikaci Slovo na cestu,
- 14 -

Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka
Městské knihovny Jindřichův Hradec
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Zvukové knihy
v městské knihovně
Pohádkář
Barbara Nesvadbová

Spisovatelka
vrací na scénu
svoji
hrdinku
Karlu, tentokrát
jako
mnohem
dospělejší ženu,
matku dvou dětí.
Karla
propadá
tělem, duší i láskou jedinému muži, Márovi.
Miluje ho tak silně, že paralyzována vášní
si neumí připustit, že on ve stejných
iluzích udržuje ještě jinou ženu. Pohádkář
je příběhem o fatální závislosti, o vášni
i o životních ztrátách. Poslechněte si
dvojité monodrama v jednom příběhu
na 4CD, v sugestivním a přesvědčivém
podání vynikající Tatiany Vilhelmové
i charizmatické Dany Morávkové.
Slovácko sa nesúdí
Zdeněk Galuška
Pavel Liška a Tomáš Matonoha
v rolích lidových
v y p r a v ě č ů
z
moravské
v e s n i c e !
O b l í b e n á
humoristická
knížka
Zdeňka
Galušky, kterou
proslavil úspěšný
televizní seriál, vychází jako audiokniha.
Tak jako v televizi, jsou i na zvukové
nahrávce dva vypravěči a glosátoři života
slovácké vesnice na počátku 20. století.
Herci Pavel Liška a Tomáš Matonoha jsou
absolventy brněnské JAMU, takže mají
k prostředí i typickému nářečí jižní Moravy
velmi blízko. Oba s humorem, s nadsázkou
a hlavně v neopakovatelném podání
interpretují za doprovodu cimbálovky
veselé příhody z vinařského kraje.
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Báje a pohádky z Afriky a Asie
Africké báje na tomto 2CD pocházejí
z kraje ležícího na jih od rovníku. Území
se nazývá Sankuru. Báje vyprávěné
starými kouzelníky se zdají být tak
známé. Poslechněte si je a poznáte, že
jak v bílém, tak
v černém těle dlí
duše, která miluje
především svoji
zem a svůj národ
Nejpopulárnějším
h r d i n o u
malajských
pohádek
je
nesporně malý trpasličí jelínek - kančil. Je
považován za mimořádně bystré zvířátko,
i když je vysoký sotva 30 centimetrů.
Tomuto jelínkovi se v Malajsku říká
pelandok. Jeho domovem jsou džungle
Sumatry, Jávy, Kalimantanu a Malajského
poloostrova. Tam také o něm vznikl již
před několika staletími celý cyklus bajek.
Tajemství Velkého Vonta
Jaroslav Foglar
Závěrečný
díl
velkolepé
trilogie,
odehrávající se ve zšeřelých uličkách,
sklepeních
a
dvorech
Stínadel.
Tam
všude číhá na
statečné hochy
z Rychlých šípů
nebezpečí
v
podobě nástrah,
úkladů a léček
Vontů – Dabinelovců a Uctívačů ginga.
Rychlé šípy jsou na stopě tajemství, které
sužuje Velkého Vonta Vláďu Dratuše.
Rádi by dopomohli k vítězství nad celou
vontskou organizací Žlutému květu a
Otakaru Losnovi, přispěli ke sjednocení
Stínadel a vnesli klid do rozhádaného
starého města. K tomu potřebují rozluštit
několik záhad a získat zpět tajemný
Tleskačův hlavolam.
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Zachyceno kamerou ...
Na fakultě se hrál Mrazík
Prostory Fakulty managementu v J. Hradci
posloužily nově vzniklému divadelnímu
kroužku jako jeviště jejich prvního
vystoupení. Svým talentem studenti
ztvárnili známou pohádku Mrazík.
„Já divadlo hraji a tady ve škole mi to
chybělo. Navíc jsem zjistila, že je tu
spoustu lidí, kteří by si také chtěli divadlo
zahrát. Tak jsme se domluvili a založili
divadelní soubor,“ popsala vznik souboru
režisérka Dana Trefancová.
Klasickou pohádku Mrazík ztvárnili nejen
studenti, ale i učitelé. V celkovém počtu
patnácti herců uvedli pohádku po dlouhých
třech měsících příprav.
„Hrálo se mi moc dobře, protože jsme to měli
dobře nazkoušené. Takže bez problémů,“
s úsměvem uvedla představitelka hlavní
role Johana Potužníková.
Soudě podle hojné účasti i bouřlivých
potlesků na konci představení se
divadelnímu klubu vysoké školy první
vystoupení podařilo.
„Herci mě příjemně překvapili, protože to
všichni uměli. Z toho jediného jsem měla
strach. Moc jim za jejich výkon děkuji,“
dojatě dodala D. Trefancová. S příslibem
režisérky se můžeme těšit na další
plánované hry.
Parkování v nemocnici
Pacienti nebo návštěvy jindřichohradecké
nemocnice často řeší problém, kde
zaparkovat. V pracovní dny a to především
v době návštěv je na sousedních
parkovacích stáních jindřichohradecké
nemocnice obrovský nával. Nemocnice
se sedmi sty zaměstnanci a čtyřmi sty
lůžky má k dispozici pouze sto dvacet
parkovacích míst. A to je opravdu málo.
Vedení nemocnice proto našlo prostoru
uvnitř areálu, kde se staví dalších zhruba
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čtyřicet míst. V současné době vozidla
pouští do areálu vrátní, to se ale změní.
„V provozu budou dvě brány, spodní
u kruhového objezdu a také ta horní,
bývalá hlavní. Takže automobily budou
moci do areálu vjet dvěma místy. Dále
vrátné nahradí automatické závory. Řidič
si tedy při vjezdu vyzvedne lístek s časem,
jako na jiných parkovištích,“ vysvětlil
ředitel nemocnice Jaroslav Vohnout.
Zároveň bude u hlavního vjezdu v pavilonu
E zřízen takzvaný „velín“.
„Jedná se o nepřetržitou službu
v nemocnici. Starat se bude o všechny
nedostatky, které mohou vzniknout
v noci nebo o víkendu. Přes den zde bude
přítomna ještě obsluha telefonní ústředny
a v noci navíc i strážní služba,“ uvedl
J. Vohnout.
A tady bude zřízeno také první kontaktní
místo, kam se bude moct pacient nebo
návštěvník obrátit o radu. Nová parkovací
místa budou mít pacienti i návštěvy
k dispozici od nového roku. První hodina
parkování bude zdarma, každá další vždy
za deset korun.
Terezka nakreslila nejhezčí obrázek
„Děkujeme, že třídíte“. Tak zněl název,
soutěže pro žáky základních škol, kterou
pomohl uspořádat Jihočeský kraj v rámci
problematiky třídění odpadu. Vyhlášení
výsledků se uskutečnilo v prostorách
kulturního domu Metropol v Českých
Budějovicích.
„Auta, která svážejí odpady, jsou taková
smutná, chybí jim třeba nějaká kresba. Tak
jsme vymysleli soutěž, ve které budou děti
malovat obrázky na téma „Děkujeme, že
třídíte“. Na závěr jsme vybrali ten nejhezčí
výkres, zvětšili jsme ho na velkou tabuli a
tím necháme vyzdobit vozy v některých
městech,“ vysvětlil organizátor soutěže
Milan Tomík.
O vítězství soupeřilo více než tři sta
výkresů z třiceti šesti různých škol.
Zúčastnit se mohl každý žák prvního
stupně a soutěžit tak o řadu zajímavých
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cen. Konečnou vítězkou se stala Terezka
Švihálková z města nad Vajgarem.
„Pocit to byl ohromný. Terezka, jakmile se
to ve škole dozvěděla, hned nám volala,
dojetím nemohla ani mluvit,“ s úsměvem
řekl otec vítězky Petr Švihálek.
Vedle rodičů se ze svého vítězství radovala
i malá výtvarnice, která krom malování
ráda sportuje, miluje zvířata, zejména koně
a psy. Své vítězné dílo sama pojmenovala
jako Glóbus, který obíhají popelnice.
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„Když paní učitelka do třídy na vlastivědu
přinesla glóbus, tak mě to napadlo,“ dodala
vítězka celé soutěže Terezka Švihálková.
Do desítky nejlépe ohodnocených obrázků
se krom vítězky soutěže umístil další
jindřichohradecký žák Jakub Pundaz,
kterému připadlo sedmé místo.
Blanka Horčičková,
Ondřej Alexandr Kronika
Jindřichohradecká televize

Roman Pišný

je hodný, laskavý a pracovitý člověk –

však ho znáte.
Byl zakladatelem a duší jindřichohradeckého hokejbalu.
Díky skvělému přehledu v oblasti sportu byl léta
výborným sportovním
novinářem. Psal pro
několik novin a televizí
a komentoval sportovní
přenosy. Nemilosrdná
nemoc jej však tělesně
omezuje čím dál tím víc.
Do léta se o Romana
starala
maminka.
Ta však ve věku 66 let
zemřela.
Roman Pišný je již více než sto dnů upoután
na lůžko na oddělení ARO. V důsledku své
pomalu postupující choroby – svalové
dystrofie v současnosti nemůže sám
dýchat a zcela přišel o hlas. K tomu,
aby mohl jít domů, potřebuje
nepřetržitou 24tihodinovou péči.
Ta bude stát přes
70 000 Kč měsíčně.
Pomozte
dostat
Romana domů svým
příspěvkem do sbírky
vyhlášené o. s. OKNA

č.ú. 2675163309/0800
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Milí čtenáři
Jindřichohradeckého zpravodaje,
ráda bych Vám napsala trochu jinak o
adventním benefičním koncertě v kapli
sv. Maří Magdaleny a různých jiných
souvislostech.
Tedy též o oblíbeném jihočeském vladaři
Petru Vokovi z Rožmberka, který byl jak
známo ctitelem všeho, co zkrášluje život,
to jest i umění, jenž bylo součástí jeho
romantické duše.
Narodil se 1. 10. 1539 v Českém Krumlově.
Když měl 14 dní, zemřel mu jeho otec
Jošt III. a matka Anna z Rogendorfu se
brzy odstěhovala ke svým příbuzným
do Rakouska. Malý Petr Vok byl dodán
k výchově příbuzným pánům z Hradce
Jáchymovi a Anně rozené z Rožmberka.
Už jako dítě byl malý šlechtic všemi
oblíben a nazývali ho „Pan Petříček“. Žil
tedy v místech, kde žijeme nyní i my.
V 18-ti letech byl vyslán na tzv. „kavalírskou
cestu“ po Evropě, kterou absolvovali mladí
šlechtici, aby získali životní zkušenosti a
rytířské kavalírské chování. Na této cestě
se zajímal velmi o umění všeho druhu,
tedy i o hudbu.
O Petru Vokovi jsem se zmínila i proto, že
v roce 2010 proběhly na zámku v Bechyni
oslavy 430. výročí slavné svatby Petra
Voka s mladičkou Kateřinou z Ludanic
a o svatbě se konala velkolepá svatební
hostina známá v celém kraji.
Když jsme tedy připravovali tento koncert,
kde bylo uvedeno i několik renesančních
skladeb, mysleli jsme i na tohoto slavného
Jihočecha.
Adventní koncert 4. 12. 2010 byl připraven
pro občanské sdružení ROSKA, tedy pro
naše spoluobčany, kteří jsou postiženi
vážnou nemocí – roztroušenou sklerózou.
Program jsme připravili tak, aby potěšil
nemocné i posluchače, kterých se
tentokrát sešlo hodně a kaple sv. Maří
Magdaleny byla zaplněna do posledního
místa. Publikum bylo báječné a bylo vidět,
jak úžasný prostředek spojující lidské
bytosti je hudba.
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Všichni jsme ocenili, že město Jindřichův
Hradec nám poskytlo možnosti v této
nádherné kapli účinkovat. Myslím, že
akustika i kouzelné prostředí je zde
jedinečné. Zmínili jsme se i o tom, že
kaple byla v době totality zdevastována
používáním jako skladiště a jen díky
nadšení zástupců města a hradeckých
patriotů se podařilo tento objekt zařadit
do krásné mozaiky památek vzácného
historického města, jakým Jindřichův
Hradec bezesporu je.
Na koncertě účinkovali většinou mladí a
nadaní lidé. Recitovali sourozenci Vítek
a Ondřej Zemanovi, překrásné skladby
uvedl violoncellový soubor Základní
umělecké školy v J.Hradci pod vedením
Ilony Průšové. Zahráli například od Adama
Václava Michny „Nebeský slavíček“ a
„Vánoční rosička“. Také známou latinskou
píseň J. Readinga „Adeste fideles“ a „Čas
radosti – veselosti“ od J. Třanovského.
Dalším účinkujícím byl kvintet klarinetů
pana Josefa Stráníka, kteří zahráli k
výročí 200 let od narození F. Chopina jeho
skladby „Etuda“ a od F. Mc. Kaye svižné
skladby pod názvem „Fantasy“.
Posléze vystoupil Hudební soubor sv.
Jana Křtitele z Deštné. Bylo to 5 děvčátek,
která působila velmi roztomile. Na flétnu
hrály: Michala Menčíková, Kateřina
Štiplová a Eliška Nováková. Veronika
Nováková zahrála na kytaru a spolu se
sestrou zazpívaly. Na housle zahrála Sára
Jusková. Byly to většinou koledy a některé
renesanční skladby.
Eva Kadlecová zazpívala za klavírního
doprovodu pana Štěpána Štrupla italskou
árii z opery Nabucco od G. Verdiho „Leť
myšlenko“ a též italsky a česky píseň
„O´ sole mío“. Ve druhé části pak ještě
zazpívala latinskou píseň „Pie Jesu“ od
A. L. Webera a světoznámou koledu
„Tichá noc“ a také celý koncert uváděla.
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Na závěr vystoupení všichni ze souboru
zazpívali francouzskou píseň „Sur le pont
D´Avignon“. Myslím, že se vystoupení
líbilo, protože publikum je odměnilo
potleskem.
Dalším vystoupením na koncertě byla
sympatická rytmická skupina pod vedením
pana Urbana zvaná „Hakuna Matata“. Hra
na bubínky v africkém stylu byla velmi
zajímavá a diváci tleskali s nimi do rytmu.
Také jejich oblečení připomínalo Afriku a
tak byl vesměs klasický program vystřídán
jiným typem hudby.
Nejlepší vystoupení předvedla Martina
Kučerová se svým souborem Fuertes
a sólisty. Diváky zaujala nejen píseň
„Rosu dejte“ a „Per la Gloria“, ale i
sborové písně „Adiemus“ od K. Jenkinse
a moravská lidová „Byla cesta, byla
ušlapaná“. Nejkrásnější árií, kterou
Martina Kučerová zazpívala, byla árie
Dalily od francouzského skladatele CH.
C. Saint-Saensanse. Kouzelná melodie o
lásce přímo nadchlo obecenstvo. Na klavír
doprovázela Ivona Mottlová z Prahy. Je
nutné dodat, že hudební skupina Martiny
Kučerové se sólisty je v Jindřichově
Hradci velmi oblíbená a je vždy kladně
hodnocena. Její program má vždy spád,
bezvadný rytmus a úroveň ze světového i
domácího repertoáru.
Na konec předvedla skupina Hakuna
Matata spolu se skupinou Fuertes známý
spirituál E. R. Hawkinse „Happy day“.
Všem
účinkujícím
jsme
jednotlivě
poděkovali za jejich vystoupení a předali
květiny a sladkosti od občanského
sdružení ROSKA.
Naši přátelé z občanského sdružení
ROSKA, kteří v sále na invalidních
vozíčcích u podia seděli, byli velmi
spokojeni a šťastni, že jsme všichni pro
ně zde adventní koncert uspořádali. Měli
též radost, že přišlo hodně lidí a výtěžek
dobrovolného vstupného činil Kč 5.000,Kč, které jim příchozí věnovali k Vánocům
i krásný přístup všech přítomných, je
všechny potěšil. Peněžní částku jednak
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použijí na rekondiční cvičení postižených,
ale odnesli si i hezký pocit v duší do
zimních měsíců.
Protože soubor sv. Jana Křtitele z Deštné
spolupracuje už několik let s občanským
sdružením ROSKA v Jindřichově Hradci,
zúčastňují se tito i koncertů a představení v
bývalých Svatojánských lázních v Deštné
(bývalá Deštenka).
V roce 2010 se zde zúčastnili i dvou
krásných akcí – v červnu divadla s hudbou
pod názvem „Sen noci svatojánské ve
Svatojánských lázních“ upraveno dle hry
W. Shakespeara a F. M. Martholdiho (ve
verších).
V září pak historické podívané k výročí
410 let Svatojánských lázní v Deštné
(lázně založeny v roce 1600). Obě akce
byly skutečněny v dobových kostýmech.
Po obou divadelních představeních
se konal vždy malý koncert zdejšího
hudebního souboru a hostů. Každý rok od
roku 2003 pořádáme v bývalých lázních
v malé koncertní síni kostelíčka sv. Jana
Křtitele různé hudební a divadelní akce
v měsících červnu a září. O vánocích a
velikonocích jsou zde vždy krátké koncerty
ve vyzdobeném kostelíku.
Na všech vystoupeních účinkují také
hudebníci, herci a taneční skupiny zejména
z Jindřichova Hradce, kterým bychom rádi
touto cestou velmi poděkovali.
Vraťme se tedy ještě ke koncertu 4. 12.
2010 v kapli sv. Maří Magdaleny. Děkujeme
ještě jednou všem, kteří se na uskutečnění
koncertu podíleli, zvláště ochotným
zástupcům města Jindřichův Hradec,
všem účinkujícím a milým posluchačům.
Do nového roku 2011 vám přejeme
vše nejkrásnější, jak jsem už přáli i na
koncertě. Vždyť vzácné pocity – štěstí,
radosti i naděje jsou vedle lásky ve všech
podobách to nejpodstatnější v krátkém
lidském životě.
Za občanské sdružení ROSKA a Hudební
soubor sv. Jana Křtitele z Děštné.
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národní muzeum
fotografie
Ostře sledovaného Hrabala
znají už i v Polsku
Ostře sledovaný Hrabal, jejž si málokdo
z nás nechal ujít při premiérovém uvedení
v místní jezuitské koleji, je prvním
výstavním projektem z vlastní produkce
Národního muzea fotografie v Jindřichově
Hradci. Během své zhruba tříapůlleté
existence se stačil představit nejen
v Česku, ale i v cizině.
Unikátní výstavou, přichystanou k 10.
výročí úmrtí světoznámého spisovatele,
oslavilo muzeum v létě 2007 (23. 6. –
26. 8. 2007) páté výročí svého založení.
Hrabala nadto tehdy ukázalo v zbrusu
nových výstavních prostorách po velkorysé
rekonstrukci prvního nadzemního podlaží
a rajského dvora.
Do vůbec první fotografické výstavy
věnované osobnosti Bohumila Hrabala
zapůjčila svá díla celá řada českých
profesionálních a amatérských fotografů
a fotografek; za všechny jmenujme Jiřího
Jírů, Michala Tůmu, Jiřího Michálka, Karla
Kestnera, Miloně Novotného, Milana
Jankoviče, Tomáše Mazala a Hanu
Hamplovou, kurátorku výstavy.
Expozice sestává ze 160 černobílých
i
barevných
fotografií,
většinou
velkoformátových,
a
seznamuje
s Hrabalovým životem, literárním dílem,
filmovými a divadelními adaptacemi
z jeho tvorby, avšak v neposlední řadě
i s umělcovými osvícenskými myšlenkami.
Úspěšná premiéra na půdě domovského
muzea vzbudila následně velký zájem
tuzemských i zahraničních kulturních
institucí o zápůjčku.
Z města nad Vajgarem se tak rok poté
Hrabal přesunul nejprve do moravské
metropole, kde byl k vidění v Brněnském
kulturním centru (9. 1. – 29. 2. 2008).

1/2011

V témže roce se představil ještě ve
Vlastivědném muzeu v Nymburku (28. 3.
– 25. 5. 2008) a ve Vlastivědném muzeu
v Šumperku (4. 11. – 10. 12. 2008). Další
rok putoval poprvé za hranice, a to do
Budapešti, kde jej maďarská veřejnost
zhlédla v Národní Széchényiově knihovně
(24. 3. – 26. 4. 2009). U nás byl pak opět
k vidění ve zkrácené podobě v Rajhradu
v Památníku písemnictví na Moravě
(26. 3. – 30. 8. 2009) a následně, již
v celém rozsahu, v Praze v libeňském
zámku (26. 10. 2009 – 31. 1. 2010). Na
sklonku předchozího roku (1. 11. – 20. 12.
2010) vyjel Ostře sledovaný Hrabal opět
do ciziny, tentokráte do polských Polkowic,
aby tam Českou republiku reprezentoval
u příležitosti tamních Dnů české kultury.
Dodejme, že zájem o výstavu z produkce
Národního
muzea
fotografie
však
postupně projevují i další města, a tak
lze očekávat, že prezentací v Polsku
Hrabalovo fotografické putování ještě
zdaleka neskončilo.

Bohumil Hrabal na fotografii z roku
1935, autor neznámý
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Bohumil Hrabal v roce 1994 ve
společnosti prezidentů Václava Havla
a Billa Clintona v oblíbeném hostinci
U Zlatého tygra
Foto © Jiří Jírů
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Z vernisáže premiérového uvedení
výstavy v červnu 2007. Tehdejší ministr
kultury Václav Jehlička vyjádřil mimo
jiné podporu projektu Národního
muzea fotografie a jeho směřování.
Na fotografii s ředitelem muzea
Miloslavem Paulíkem
Foto © Stanislav Maxa
Eva Florová

Informace pro návštěvníky

Z vernisáže premiérového
výstavy v červnu 2007
Foto © Stanislav Maxa

uvedení

Z prezentace Hrabala v Budapešti
v březnu 2009
Foto © Hana Hamplová

Výstavní prostory Národního muzea
fotografie jsou v současné době pro
veřejnost uzavřeny.
Provoz muzejní kavárny Kamel je dočasně
zastaven.
Od 20. ledna do 30. dubna 2011 vystavuje
Národní muzeum fotografie již pošesté
v České národní bance výběr ze Zlatého
fondu Národního muzea fotografie. Letos
nabízí k zhlédnutí tematickou kolekci
s názvem MY-XING.
O dalším výstavním programu muzea Vás
budeme včas informovat.

Národní muzeum fotografie
Kostelní 20/I – jezuitská kolej
377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 362 459
www.nmf.cz
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Hvězdárna F. Nušla
a Astroklub
Úkazy na obloze v lednu 2011
Merkur a Venuši najdeme nad
jihovýchodem, přičemž Merkur bude takto
nad obzorem pouze v první polovině
měsíce. Mars zůstává nepozorovatelný,
Jupiter a Uran již uvidíme na večerní
obloze nad jihem až jihozápadem. Saturn
se začne objevovat ve druhé polovině noci
nad východem až jihovýchodem, Neptun
lze pozorovat večer nízko na jihozápadem.
Pozorovat Měsíc je velmi záživné, zvláště
kolem první čtvrti, v tomto období Slunce
osvětluje jen polovinu přivrácené Měsíční
strany. Povrchové a výškově rozdílné
útvary na osvětlené části povrchu vrhají do
měsíční krajiny stíny a obraz v dalekohledu
je prostorový a velice působivý. V době
kolem úplňku je měsíční krajina naopak
plochá a bez prostorových zvýraznění.
Také ostatní objekty na obloze, jindy
dobře viditelné, jsou přesvětlené a téměř
nepozorovatelné. Měsíc projde 4. ledna
novem, 12. ledna první čtvrtí, 19. ledna
úplňkem a 26. ledna poslední čtvrtí.
Pozorování
Slunce,
nabízí
pohled na barevně odlišná místa
Slunečního disku s rozdílnou teplotu –
chladnější sluneční skvrny a naopak
teplejší fakulová pole.

Dne 4. ledna 2011 (úterý) dopoledne
nastane u nás pozorovatelné částečné

zatmění Slunce.

1/2011

Začátek bude sice ne moc uspokojivý,
protože Měsíc začne přes Sluneční disk
přecházet již téměř při východu Slunce.
Střední, maximální fáze se ale odehraje již
výše nad obzorem, v 9h 23min a konec
zatmění přijde cca 10 minut před 11
hodinou. Hvězdárna bude dne 4.1.2011

pro pozorování tohoto úkazu otevřena
od 8.00 do 11.00h.

Obloha v zimě, stejně jako jindy, nabízí
množství zajímavých objektů k pozorování.
Patří sem například množství hvězdokup,
planetárních mlhovin, galaxií, plynných
a plynoprachových mlhovin, dvojhvězd
a četných dalších objektů .
Slunce vstupuje do znamení Vodnáře
dne 20. 1. 2011 v 11h 18min SEČ.
(středoevropský čas). Dne 3. 1. 2011 v
19h SEČ je Země Slunci nejblíže: 147.1
milionu km.
Pro veřejnost je v lednu 2011
Hvězdárna otevřena:
úterý: 13.00 - 15.00h, 18.30 – 21.00h,
čtvrtek: 13.00 - 15.00h
pátek: 13.00 - 15.00h, 18.00 – 21.00h.
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny
a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem
do areálu.
V případě nepřízně počasí je večer
otevřeno pouze do 20.00 hodin.
Vstupné (není-li uvedeno jinak): 10,- Kč;
děti 5,- Kč

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze
za bezoblačného počasí.
V případě nepříznivého počasí ve večerních
hodinách nabízíme projekci filmů a pořadů
s astronomickou tématikou s ústním
komentářem.
Členové zájmových kroužků DDM J. Hradec,
Dačice a Třeboň mají po předložení platného
členského průkazu DDM vstup volný.
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.

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@
hvezdarnajh.cz; 606 633 439,725 763
207, 384 322 564.
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Sobota 1. ledna, 17 hodin
Město Jindřichův Hradec vás zve na
přivítání nového roku 2011
novoroční projev starosty města a slavnostní ohňostroj
náměstí Míru
Neděle 2. ledna, 15 hodin
Farní charita JH zve na Tříkrálové akce:
požehnání koledníkům a posvěcení křídy proboštem V. Habartem
vystoupení pěveckého sboru jakoubek
náměstí Míru
Pátek

7. ledna, 19 hodin
Oblastní spolek ČČK J. Hradec a Oblastní skupina Mládeže Českého
červeného kříže J. Hradec vás srdečně zvou na
PLES ČČK
Předtančení Skupina historického tamce Calyculus, k tanci a poslechu hraje
Kapela Vrbovci BAND, bohatá tombola
vstupenky Os. ČČK J. Hradec ul. Pravdova
KD Střelnice

Sobota 8. ledna, 10 hodin
Farní charita JH zve na
hlavní Tříkrálový průvod s živými zvířátky - centrum města
8. ledna, 17 hodin
vystoupení vokální skupiny x-tet
kaple Nanebevzetí Panny Marie (u kostela sv. Jana Křtitele)
Sobota 8. ledna, 9 hodin
OV KSČM a DDM Jindřichův Hradec zvou na V. ročník novoročního turnaje
ve hře zvané
KÁČA (někde též šprtec či cvrček)
Startovné ve výši 20,-Kč se hradí při přihlášení do turnaje na místě a bude užito
na odměny pro vítěze. Systém hry bude zvolen podle počtu účastníků - hrát
se bude 10 kol (v každém kole 3 hody).
PŘIJĎTE SE POBAVIT I VY - BEZ OHLEDU NA VĚK ……
DDM v Růžové ulici v Jindřichově Hradci
Pondělí 10. ledna, 19 hodin
Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka
vás srdečně zvou na každoroční tradiční lednovou
BESEDU S PŘEDSTAVITELI MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
konferenční sál muzea ve Štítného ulici.
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Neděle 16. ledna, 17 hodin
Kulturní dům Střelnice vás zve na
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci
K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso
Vstupné: 45,- Kč
KD Střelnice
Středa 19. ledna, 19 hodin
Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru
„ŠUNEN ROMALE – Poslyšte Romové“
Divadlo Viola a Agentura MR Praha
Romské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně.
Vyprávějí, hrají a zpívají: B.Hrzánová, J.Boušková a M.Biháry
Režie: Hana Kofránková
Předplatné sk. B
Vstupné: 185,- 180,- Kč
Doprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 5.1.2011.
KD Střelnice
Čtvrtek 20. ledna, 16,30 hodin
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit, Sociální služby Česká J. Hradec
a Oblastní spolek Českého červeného kříže J. Hradec vás zvou na besedu
„klubu aktivního stáří“
s Ing. Pavlem Mottlem na téma „Připravujeme zahrádku a květiny na jaro“.
Společenský sál - Sociální služby ul. Česká
Neděle 23. ledna, 16 hodin
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní pohádku
„VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY“
Divadelní agentura Dědiva
Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodiči do divadla“.
Vstupné: 50,- 45,- 40,- Kč
KD Střelnice
Úterý

25. ledna, 19 hodin
Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní komedii
Neil Simon
„JAKEOVY ŽENY“
Divadelní společnost Háta
Jake je spisovatel s bohatou fantazií, jehož současná manželka zvažuje, zda
by nebylo lepší manželskou krizi vyřešit odchodem k milenci. Podaří se
Jakeovi manželství zachránit? Pomůžou mu „jeho“ ženy? Dají se vůbec
myšlenky ovládat?
Střídavě hrají I.Andrlová, O.Želenská, A.Gondíková, L.Hruška, Z.Pantůček,
V.Jeníková, V.Žehrová, J.Birgusová, J.Zenáhlíková a další.
Režie: Lumír Olšovský
Předplatné sk. A
Vstupné: 220,- 200,- 180,- Kč
Doprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 11. 1. 2011.
KD Střelnice		
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Pátek

28. ledna, 18 hodin
Klub historie letectví Jindřichův Hradec a Muzeum Jindřichohradecka vás
zvou na přednášku
„EXPEDICE BARI 2010“
Přednášející Mgr. Vladislav Burian a Radek Novák představí výsledky
zahraniční dokumentační cesty po bojištích II. sv. války na jihu Itálie, na Sicílii
a Maltě. Součástí akce bude zhodnocení činnosti klubu za rok 2010.
Přednáška bude doplněna promítáním fotografií.
Konferenční sál muzea ve Štítného ulici

Pátek

28. ledna, 19.30 hodin
Město Jindřichův Hradec vás zve na
Zpívání na schodech
Účinkují: Rybníkáři (Lišov), Kamila Horáková, Jan tak tak Vstupné dobrovolné
Gymnázium Vítězslava Nováka J. Hradec

Pátek

28. ledna, 20 hodin
OV KSČM Jindřichův Hradec a LKŽ zvou na 21.
PLES LEVICE
K tanci a poslechu hraje G L O B U S 2.
bohatá tombola, mezi 23. a 24. hodinou hity 80. let,
Vstupenky: 100,-Kč v předprodeji od 18. ledna v prodejně
Papír-drogerie p. Mrkvičkové v Klášterské ulici.
KD Střelnice

Sobota 29. ledna, 20.00 hodin
Město Jindřichův Hradec vás zve na
PLES MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr Portál.
Moderátor večera: Ivo Apfel
Host večera: Petra Janů
Vstupné: 200,- Kč
Balkon 150,- Kč
KD Střelnice
KC JITKA J. Hradec
7.1. - 20,00 hod. Maturitní ples SZŠ 4.B. Předprodej vstupenek : - SZŠ
14.1. - 20,00 hod. Maturitní ples SOŠ a SOU 4.B. Předprodej vstupenek : - SOŠ a SOU
21.1. - 20,00 hod. Maturitní ples GVN 8.A
Předprodej vstupenek : - GVN
27.1. - 20,00 hod. Maturitní ples OA 4.A.
Předprodej vstupenek : - OA
Pokračování výstav :
Fakulta managementu VŠE Praha,
KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM v Jindřichově Hradci
si vás dovoluje pozvat na výstavku
„Co děláme, když neděláme...“ aneb
VOLNÝ ČAS PEDAGOGŮ A ZAMĚSTNANCŮ FM VŠE
Výstava je otevřena ve studovně fakulty managementu (nová přístavba)
pondělí - čtvrtek 8,30 - 17,00 hod. a v pátek 8,30 - 14,30 hod.
Vstup volný
- 27 -
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Národní muzeum fotografie
Michal Tůma – SAHARA
Ivana Vostřáková – FOTOGRAFIE IVANY VOSTŘÁKOVÉ
Národní muzeum fotografie, Kostelní 20 – jezuitská kolej, do 9.1.2011
Galerie Inspirace vás zve na výstavu obrazů a litografií
František PON – KOČKY A LIDÉ
	Langrův dům, nám. Míru 138/I., do 8.1.2011			

vstup volný

Připravujeme na ÚNOR 2011
Město Jindřichův Hradec
28.2. - 19.30 Zpívání na schodech Účinkují: Passage (Praha)
Tereza Chovítová & Petr Pokovba
KD Střelnice
5.2. - 20.00 - taneční večer ve stylu 20. a 30. let „CHARLESTON“
K tanci a poslechu hrají: Sestry Havelkovy, Old Steamboat Jazz Band
Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 22.1.2011. KD Střelnice
15.2. - 19.00 - koncert RADŮZA S KAPELOU
Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 1.2.2011. KD Střelnice
Předběžný plán plesů v KD Střelnice v r. 2011
4.2. - Posádkový ples
11.2. - Ples Staviservisu a P Ateliéru
18.2. - Ples Zemědělských družstev
19.2. - Ples Fakulty managementu VŠE v Praze
25.2. - Divadelní ples

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC

Dobrovského 1/I, J.Hradec, tel.: +420 384 321 279
fax: +420 384 321 391, e-mail: zamek@j-hradec.cz, www.zamek-jindrichuvhradec.eu
Památkový objekt pro veřejnost UZAVŘEN. Prohlídky jsou možné pouze pro předem
objednané skupiny v pracovních dnech se 100% mimosezónním příplatkem.

MUzeum Jindřichohradecka

Balbínovo n. 19/I, J.Hradec., tel.: 384 363 660-1 e-mail: muzeum@mjh.cz/www.mjh.cz
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA BUDE OTEVŘENO POUZE DO 6. LEDNA 2011
OD 7. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2011 JE MUZEUM PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO!!!
Muzeum Jindřichohradecka – jezuitský seminář (Krýzovy jesličky otevřeno denně od
8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteru včetně
kostela sv. Jana Křtitele PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY. Městská vyhlídková věž PRO
VEŘEJNOST UZAVŘENA.

Národní muzeum fotografie, o. p. s.

Kostelní 20/I, 377 01 J.Hradec e-mail: nmf@nmf.cz tel fax: 384 362 459, www.nmf.cz
FOTO MUSEUM SHOP
- prodejna s největším výběrem fotografických publikací v jižních Čechách
- defilé světových i českých fotografů ve více než 150 knihách,
v 80 různých pohlednicích a v 101 plakátech - prodej autorských originálních fotografií
- prodej fotografických alb, rámů a fotorámečků
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Záhada kamenného
ženo-muže
V rychlém běhu života nám připadá, že většinu věcí kolem sebe známe.
Zaznamenáváme je jako součást naší
existence, ale o jejich původu a významu
mnoho nevíme. U některých objektů se
nám to ani nikdy nepodaří vypátrat, což je
vlastně dobře, alespoň o nich nekonečná
lidská fantazie může spřádat příběhy a pověsti.
K těmto záhadným věcem patří i
mohutné kamenné torzo sochy ženy pod
malými arkádami na třetím nádvoří jindřichohradeckého zámku. Ačkoliv je z masivního kamene, přece si méně pozorný
návštěvník spíše nepovšimne tohoto nedokonaného díla, z něhož je patrný pouze
trup, naznačené nohy a místo hlavy jakýsi
podstavec. Socha se totiž ukrývá ve výklenku zámecké zdi. Zde odpočívá už přes
sto let a nechal ji sem kdysi dopravit centrální ředitel černínských panství dr. Karel
Jičinský z lesů u Lomů.
Za tímto nálezem se skrývá
osobnost amatérského archeologa Jindřicha Richlého (1839-1907), který prováděl
(mimo jiné) i výzkumy u osady Lomy nedaleko Kunžaku. Okolí Lomů i Kunžaku je
známo jako magická krajina, plná pozoruhodných a mechem porostlých balvanů,
o nichž ing. Alois Majer ve své knize Magický prsten Jindřichohradecka soudil, že
sloužily náboženským účelům. Zde mezi
těmito megality poblíž osady Lomy a u
zaniklé vesnice Pertolce (či Křikavy) nalezl Richlý v lese kámen v podobě sedící
nahé ženy. Němci z Lomů mu prý říkali
„der eiserne Mann“ – kamenný muž (což
mě trochu překvapuje, protože je to evidentně ženská postava). Archeolog sochu
na místě prohlédl a usoudil, že je to jen
nahrubo otesaný kámen, nikoliv z pohanských dob, jak se soudilo, ale z doby mno-

1/2011

hem pozdější. Přesnější časový údaj však
nevyslovil. Jen soudil, že tato kamenická
práce byla provedena proto, že měla podpírat část nějaké stavby: těmto sochám se
říká atlas. O svém nálezu informoval veřejnost na první
redakční
radě časopisu
Český lid takto (citujeme
zprávu z časopisu): „Na
konci schůze
podal ještě p.
konzervatoř
(rozuměj konzervátor – to
byla funkce
jakéhosi památkáře) Jindřich Richlý
velmi
zajímavou zprávu o nálezu hrubě opracované sochy žulové, jakousi nahou postavu
představující, která byla nalezena u Jindřichova Hradce. Sochu samu měli zpočátku
za památku z dob pohanských. Pan Richlý
však přesvědčivými slovy ukázal, že náleží dobám mnohem pozdějším.“
Později se do lesa k soše opět
vrátil, tentokrát v doprovodu již výše jmenovaného dr. Jičinského, kterého torzo
velmi zaujalo a pojal úmysl dopravit ji na
zámek. Než se tak stalo, nějaký „dobrák“
ji navrtal a rozbil střelným prachem. Socha
se rozlomila, ale naštěstí šla dobře sestavit, takže celek neutrpěl.
I dnes socha vábí některé záhadology, kteří si lámou hlavu nad jejím stářím. Na svých poutích po Magickém prstenu Jindřichohradecka ji potkal i ing. Majer,
který odhadl její stáří na 500 let. Kdo ví...
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Mgr. Stanislava Nováková
Státní oblastní archiv v Třeboni
pracoviště Jindřichův Hradec
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2. neděle 17.30 20.00
Vstupné: 76,- Kč

5. středa

19.00

Pozor na začátek!
Představení ART kina
Vstupné: 80,- Kč

6. čtvrtek 19.00
7. pátek 19.00
Pozor na začátek!
Český dabing
Vstupné: 110,- Kč

8. sobota 17.30 20.00
9. neděle 17.30 20.00
Titulky
Vstupné: 80,- Kč

1/2011

TACHO
ČR / Film Europe / 2D
Černá komedie o úspěšném automobilovém závodníkovi a
jeho životním závodu…
Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, George Nicolas, Roman
Pomajbo, Martin Havelka, Christopher Rhithin, Julian Pindar,
Rudolf Hrušínský, Kamila Magálová, Rudolf Hrušínský ml.,
Daniel Dangl a další.
Režie: Mirjam Landa
Mládeži do 12 let nevhodný
Délka filmu: 102 min.
BASTARDI
ČR / Pegasfilm / 2D
Film je založen na reálném základě a ukazuje, jak to dopadne, když selže systém. Příběh se točí kolem dětí ze znevýhodněných sociálních vrstev.
Hrají: Ladislav Potměšil, Jaroslava Obermajerová, Jan Přeučil, Blanka Bohdanová, Jaroslava Hanušová, Tomáš Magnusek a další.
Režie: Petr Šícha
Délka filmu: 80 min.
AVATAR
USA / Bontonfilm /3D
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší
fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Hlavním hrdinou je paralyzovaný voják Jake Sully který se pomocí vtělení do uměle vytvořeného hybridního těla noří do světa
a kultury Na‘vi, původních obyvatel Pandory, a dostává se
doprostřed konfliktu dvou kultur, které mají naprosto odlišné
cíle…
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver,
Michelle Rodriguez, Stephen Lang, CCH Pounder, Giovanni
Ribisi, Joel Moore, Peter Mensa, Amy Clover a další.
Režie: James Cameron
Délka filmu: 162 min.
PARANORMAL ACTIVITY 2
USA / Bontonfilm / 2D
Hlavní roli mají znovu kamery, které mají znepokojeným majitelům ukázat, co nekalého se děje v jejich domově, když
klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější domácí video si lze
představit jen těžko…
Hrají: Katie Featherston, Brian Boland, Molly Ephrain, Micah
Sloat a další.
Režie: Tod Williams
Mládeži do 15 let nepřístupný
Délka filmu: 91 min.
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13. čtvrtek 17.30 20.00
14. pátek 17.30 20.00
Titulky
Vstupné: 70,- Kč

15. sobota 17.30 20.00
16. neděle 17.30 20.00
Vstupné: 80,- Kč

20. čtvrtek 17.30 20.00
Vstupné: 70,- Kč

21. pátek 17.00 20.00
22. sobota 17.00 20.00
23. neděle 17.00 20.00
Pozor na začátek!
Vstupné: 80,- Kč

27. čtvrtek 17.30 20.00
28. pátek 17.30 20.00
Titulky
Vstupné: 80,- Kč

1/2011

ZÁMĚNA
USA / Palace Pictures / 35 mm
Nezadaná čtyřicátnice Kassie si přeje otěhotnět. Její nejlepší kamarád ovšem vymění spermie muže, kterého Kassie chtěla, za svoje. O sedm let později se opět potkávají…
Hrají: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Juliette Lewis, Jeff Goldblum, Thomas Robinson a další.
Režie: Josh Gordon, Will Speck
Délka filmu: 101 min.
RODINKA
ČR / Falcon
/ 2D
Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění RODINKY hala a
kuchyně, kde se scházejí a řeší s humorem sobě vlastním
všechny trable a legrační i vážnější kolize, prožívají krásné
rodinné chvíle…
Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr FOorman, Lucie Vondráčková, Lenka Vlasáková,
Josef Polášek, Naďa Konvalinková, Radek Zima, Tereza
Kostková, Petr Kostka, Veronika Svobodová, Agáta Zimová, Poldinky a pes Alarm.
Režie: Dušan Klein
Délka filmu: 90 min.
PIKO
ČR / Falcon / 2D
Film, původně zamýšlený jako celovečerní dokument, mapuje životní trojice mužů, jejichž osudy různým způsobem
poznamenala droga pervitin.
Hrají: Rosťa Novák, Štěpán Benoni, Miloslav König, Simona Zmrzlá, Vanda Hybnerová, Jiří Černý, Adam Kraus
a další.
Režie: Tomáš Řehořek
Mládeži do 12 let nevhodný Délka filmu: 80 min.
NEVINNOST
ČR / Bontonfilm / 2D
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá.
Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali,
se zhroutí jako domeček z karet…
Hrají: Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Aňa Geislerová,
Hynek Čermák, Anna Linhartová, Alena Mihulová, Rebeka
Lizlerová, Miroslav Hanuš, Luděk Munzar, Daniel Czeizel ...
Režie: Jan Hřebejk
Mládeží do 12 let nevhodný.
BENGA V ZÁLOZE USA / Falcon / 2D
Detektiv Allen a jeho nový parťák Terry si idealizují kolegy
Dansona a Highsmithe, ale když se jim samým naskytne
šance něco předvést, věci nejdou podle plánu…
Hrají: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, Eva Mendes, Michael Keaton, Paris Hilton, Anne Heche a další.
Režie: Adam McKay
Délka filmu: 108 min.
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29. sobota 17.00 20.00
30. neděle 17.00 20.00
Pozor na začátek!
Český dabing
Vstupné: 140,- Kč
3.2. čtvrtek 17.30 20.00
Titulky

1/2011

GULLIVEROVY CESTY USA / Bontonfilm /3D
Lemuel Gulliver je obyčejný spisovatel, který se díky své
práci vydá na plavbu. Ta se stává nezapomenutelnou, když
se v Bermudském trojúhelníku přežene velká bouře a on
vypadne z lodi. Probouzí se na ostrově Liliput jako obr.
S liliputy se spřátelí a začne přemýšlet o svém návratu…
Hrají: Emily Blunt, Jason Segel, Jack Black, Amanda Peet
Režie: Rob Letterman
Délka filmu: 84 min.
NA DORAZ
USA / Warner Bros. / 35 mm
Peter je otec v očekávání. Jeho manželka má každou chvíli
rodit a on by chtěl být u toho. Peter spěchá, aby stihl letadlo
domů z Atlanty, jenže nastanou komplikace…
Hrají: Robert Downey, Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis a Jamie Foxx a další.
Režie: Todd Phillips				
Délka filmu: 100 min.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI vždy od 15.30 hodin
2. neděle KAMARÁDI Z TELEVIZE V
Pásmo pohádek pro děti

ČR / Krátký film Praha / 35 mm
Vstupné: 10,- Kč Délka filmu: 65 min.

9. neděle ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek pro děti

ČR / Krátký film Praha / 35 mm
Vstupné: 10,- Kč Délka filmu: 73 min.

16. neděle O MALENCE
Pásmo pohádek pro děti

ČR / Krátký film Praha / 35 mm
Vstupné: 10,- Kč Délka filmu: 89 min.

23. neděle O PRINCEZNĚ,
KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
Pásmo pohádek pro děti

ČR /Krátký film Praha/ 35 mm
Vstupné: 10,- Kč Délka filmu: 63 min.

30. neděle POHÁDKY POD SNĚHEM
Pásmo pohádek pro děti

ČR / Krátký film Praha / 35 mm
Vstupné: 10,- Kč Délka filmu: 60 min.

Připravujeme na ÚNOR 2011
2.2.
3.2.
4.2.
5.-6. 2.
5.-6. 2.
10.-11. 2.
12.-13. 2.
12.-13. 2.
17.2.
18.2.
19.-20. 2
24.-25. 2.
26.-27. 2.
26.-27. 2.

Nesvatbov
(ART)			
Na doraz				
Zelený sršeň				
Méďa Béďa
			
Temná krajina 			
Harry Potter a relikvie smrti		
Fimfárum – do třetice všeho dobrého
Američan				
Dívka, která kopla do vosího hnízda
Opravdová kuráž			
Cizinec
			
Tron Legacy 3D
		
Na vlásku				
Ďábel
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ČR, SR / dokument
USA / komedie
USA / akční 3D
USA / animovaný 3D
USA / thriller 3D
V. Británie / fantasy
ČR / animovaný
USA / krimi drama
Šv,Dán, Něm. / krimi drama
USA / westwrn
USA, Francie / drama
USA / Sci-Fi
USA / animovaný
USA / horor
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Připravované premiéry
na ÚNOR2011
TEMNÁ KRAJINA			
USA / Film Europe / 3D

polovinu 20. století, dobu vlastně nedávno
minulou, která má ještě řadu pamětníků,

Strhující film plný napětí, odehrávající se v
noci na opuštěné cestě nevadské pouště.
Temná krajina je příběhem mladé dvojice
– čerstvých novomanželů z Las Vegas.
Dick a Gina se vydávají na „svatební
cestu“ - bláznivou noční jízdu autem.
Vášeň, touhu a radost z dané chvíle
umocňují rychlou jízdou bez zapnutých
světel. Řítí se do tmy a v momentě, kdy
světla znovu rozsvítí, se před kapotou
jejich auta objeví muž. Srážce nedokáží
zabránit. Naloží neznáme tělo a snaží se
ho dopravit do nemocnice. Ztratí se však
v poušti. Nevítaný spolujezdec začíná
odhalovat svá zlověstná tajemství....Film
plný napětí je odlehčený humorem. Pro
bizarní spojení nereálného s napětím je
kritiky přirovnáván k úspěšné filmové sáze
Twilight Zone.
Hrají: Thomas Jane, Lauren German, Ron
Perlman, Chris Browning, Con Shell, Rene
Mousseux a další.
Režie: Thomas Jane

ale zároveň již svůj sentiment a nostalgii.
Společný je pohádkám i filmový motiv,
protože všechny se svým způsobem
vztahují k filmu. Od loutkového filmového
týdeníku (Jak na Šumavě obři vyhynuli),
přes staré filmové archivy a do nich trikově
vloženou loutkou, hrající mezí živými lidmi
(O kloboučku s pérkem sojčím), až po
loutkové citace ze slavných filmů (Rozum
a Štěstí).
Hlas propůjčili: Jan Werich, Jiří Macháček,
Miroslav Krobot
Režie:
Kristina
Dufková,
Vlasta
Pospíšilová, David Súkup

Hrajeme: 5.-6. 2. 2011
FIMFÁRUM
Do třetice všeho dobrého
ČR / Bioscop / 3D
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje
i doba, ve které se odehrávají. Jde o

Hrajeme: 12.-13. 2. 2011
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO
HNÍZDA
Švédko, Dánsko, Německo
/Bontonfilům / 35mm
Filmové zpracování třetího dílu slavné
knižní trilogie Stiega Larssona Millenium.
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu.
Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili
zabít, a také vládním institucím, které jí
téměř zničily život. Zásadní komplikací je
ale kulka, která jí uvízla v hlavě. Lizbeth
leží pod přísným dozorem na jednotce
intenzivní péče s nepatrnou šancí na
uzdravení. Pokud se jí to povede, bude
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do nepřátelského území, aby vypátral a
potrestal vraha dívčina otce...
Remake stejnojmenného filmu, u nás
uváděného pod názvem MARŠÁL s
Johnem Waynem, který za svou roli šerifa
Cogburna získal v roce 1969 Oscara.
Hrají: Hailee Steinfeld, Matt Damon, Jeff
Bridges, Josh Brolin, Barry Pepper a další.
Režie: Ethan a Joel Coenovi
Hrajeme: 18. 2. 2011
souzena za tři vraždy a jeden pokus o
vraždu. Už tak bezvýchodnou situaci
ještě vyhrocuje jiný pacient, který leží
ve stejné nemocnici - její vlastní otec
Alexander Zalaščenko, který se chce své
dcery jednou provždy zbavit. Lisbeth totiž
znamená nebezpečí pro něj i pro “Sekci” –
nelegální skupinu uvnitř tajné policie, která
mimo jiné odpovídá za to, že tenhle bývalý
agent sovětské výzvědné služby zůstane i
nadále v utajení.
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace,
Lena Endre, Georgi Staykov a další.
Režie: Daniel Alfredson

NA VLÁSKU				
USA / Falcon
Na vlásku je animovaná hudební komedie
plná efektů a dobrodružství o dívce, která
má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé
víc než 70 stop. Princezna Locika je
unesena z hradu svých rodičů již jako
dítě a zamčena v tajné věži a touží po
dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera
s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí
temperamentního bandity provést velký

Hrajeme: 17. 2. 2011
OPRAVDOVÁ KURÁŽ	
USA / Bontonfilm / 2D

husarský kousek. Locika a její komplici
nacházejí dobrodružství, srdce, humor a
vlasy… spoustu vlasů. Prozrazení jejího
královského původu visí na nitce a její
únosce je jim v patách. Tato komedie je
převyprávěním klasické pohádky bratří
Grimmů.
Český dabing
Režie: Nathan Greno, Byron Howard
Western podle Coenů, jehož hlavním
hrdinou je jednooký šerif Rooster Cogburn,
který s nikým nejedná v rukavičkách a
navíc si i moc rád přihne z láhve whisky.
Spolu s mladou dívkou Mattie se vydává

Hrajeme: 26.-27. 2. 2011
Zdroj:
www.bontonfilm.cz;
www.falcon.cz;
www.bioscop.cz, www.filmeurope.cz
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Okamžiky od Vajgaru....

Nové vedení města Jindřichův Hradec na
tiskové konferenci. Starosta města Ing.
Stanislav Mrvka, místostarostové Ing.
Bohumil Komínek a Ing. Pavel Vejvar.
Předání odznaků dárcům krve starostou
města Ing. Stanislavem Mrvkou.

Vítání nově narozených dětí ve starobylé
radnici.

Výroční sněm baráčníků Kunifer.
Foto: František Fical

SPORT
ZIMNÍ STADION Jindřichův Hradec, ul. U stadionu 1115/II (změny vyhrazeny)
Veřejné bruslení								
sobota 1.1.
14.00 - 15.30 hod. zdarma
neděle 2.1.
14.30 - 15.45 hod.
čtvrtek 6.1.
15.00 - 16.00 hod.
neděle 9.1.
10.15 - 11.30 hod.
čtvrtek 13.1.
16.00 - 17.00 hod.
sobota 15.1.
14.30 - 15.45 hod.
pondělí 17.1.
15.00 - 16.15 hod,
pondělí 24.1.
15.00 - 16.15 hod.
čtvrtek 27.1.
16.00 - 17.00 hod.		
neděle 30.1.
12.45 - 13.45 hod.		
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II. liga muži								
středa
5.1.
18.00 hod.
KLH Vajgar Benešov			
středa
12.1.
18.00 hod.
KLH Vajgar Kutná Hora		
neděle 16.1.
18.00 hod.
KLH Vajgar Milevsko			
neděle 23.1.
18.00 hod.
KLH Vajgar Trutnov			
neděle 30.1.
18.00 hod.
KLH Vajgar Nymburk 			
								
Liga staršího dorostu							
neděle 9.1.
14.30 hod.
KLH Vajgar Žďár nad Sázavou		
neděle 16.1.
14.30 hod.
KLH Vajgar Znojmo			
pátek
28.1.
17.30 hod.
KLH Vajgar Tábor				
								
Liga mladšího dorostu							
čtvrtek 6.1.
16.30 hod.
KLH Vajgar Žďár nad Sázavou		
neděle 16.1.
11.00 hod.
KLH Vajgar Benátky nad Jizerou		
čtvrtek 20.1.
16.30 hod.
KLH Vajgar Kolín			
neděle 23.1.
11.00 hod.
KLH Vajgar Kobra Praha			
									
Liga žáků 							
pondělí 3.1.
15.00 hod.
5. + 6. třída Slavia Praha		
středa
5.1.
12.30 hod.
7. + 8. třída Příbram			
sobota 8.1.
10.00 hod.
7. + 8. třída Kladno			
sobota 22.1.
10.00 hod.
play off dle umístění				
sobota 29.1.
10.00 hod.
play off dle umístění 				
								
Krajský přebor žáků 							
neděle 16.1.
9.00 hod. 3. třída - Milevsko				
sobota 29.1.
14.30 hod.
2. třída - Soběslav, Písek			
neděle 30.1.
9.00 hod. 3.+4.třída Lužnice 			
								
Krajský přebor muži 							
sobota 15.1.
17.00 hod.
Velká RadouňVeslí nad Lužnicí		
sobota 29.1.
19.00 hod.
Velká RadouňRadomyšl 			
Okresní přebor Vysočina - muži						
sobota 8.1.
14.30 hod.
Žirovnice - Světlá nad Sázavou		
sobota 8.1.
18.30 hod.
Počátky Pelhřimov B			
sobota 22.1.
15.30 hod.
Počátky Horní Cerekev			
neděle 23.1.
13.45 hod.
Žirovnice - Telč			
neděle 30.1.
14.00 hod.
Počátky HC Pelhřimov			
Dále nepravidelně probíhají zápasy podnikové ligy Jindřichohradecka.
			
				
			
Sportovní hala v ul. U stadionu 1137/II			
Veřejnost								
Velká i malá sportovní haly otevřeny denně od 6.00 do 22.00				
objednávky přijímá panVáňa na tel. 602 427 991
					
									
Interliga házené žen 							
sobota 8.1.
20.00 hod.
TJ Házená ŠKP Bratislava		
sobota 15.1.
18.00 hod.
TJ Házená HK Danlog Partizánske
sobota 29.1.
18.00 hod.
TJ Házená HC Zlín				
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I. liga basketbalu mužů							
pátek
14.1.
20.00 hod.
BK Lions Sparta Praha		
neděle 30.1.
16.00 hod.
BK Lions Sokol Vyšehrad
		
									
Oblastní přebor basketbalu mužů						
sobota 29.1.
15.00 hod.
BK Lions B Tábor
(malá hala)
neděle 30.1.
10.00 hod.
BK Lions B Tábor B				
							
Basketbalová liga U16							
sobota 15.1.
15.00 hod.
TJ Slovan J.H.Kolín			
neděle 16.1.
10.00 hod.
TJ Slovan J.H.Sokol Pražský			
							
Mistrovství České republiky Asociace školských sportovních klubů ve volejbalu		
pátek
7.1.
10-18 hod.						
sobota 8.1.
8-18 hod.						
neděle 9.1.
8-16 hod.						
			
					
Městská liga volejbalu							
sobota 29.1.
9-16 hod. 							
									
Krajský přebor florbalu mužů							
neděle 2.1.
8-16 hod. Turnaj za účasti FK Slovan J.Hradec B
			
									
Krajský přebor florbalu starších žáků						
sobota 15.1.
10.30 hod.
FK Slovan J.Hradec - Draci SK Neposeda Tábor
sobota 15.1.
12.30 hod.
FK Slovan J.Hradec - FBC Štíři České Budějovice B		
Futsal								
sobota 22.1.
8-17 hod. Futsalový turnaj firmy ARSTAV 			
Plaveckýareál
areálJáchymova
Jáchymova
865/III
Plavecký
ul.ul.
865/III
Plavecký
areál Jáchymova ul. 865/III
1.12. -22.12.2010
1.12. -22.12.2010
Den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Plavecký bazén
Dětské bazény
Relaxační bazény a pára
Den
Plavecký bazén
Dětské bazény
Relaxační bazén
6.00‐8.00 h.
6.00‐8.00;
6.00 ‐ 21.30 hod.
pondělí
6.00‐8.00 h.
6.00‐8.00;
6.00 ‐ 21.3
6.00‐8.00; 14.30‐21.30
6.00‐8.00;16.00‐20.00
6.00 ‐ 21.30 hod.
úterý
6.00‐8.00; 14.30‐21.30
6.00‐8.00;16.00‐20.00
6.00 ‐ 21.3
6.00‐8.00; 14.30‐18.00
6.00‐8.00;16.00‐20.00
6.00 ‐ 21.30 hod.
středa
6.00‐8.00; 14.30‐18.00
6.00‐8.00;16.00‐20.00
6.00 ‐ 21.3
6.00‐8.00; 14.30‐16.00;17.00‐21.30
6.00‐8.00;14.30‐20.00*
6.00 ‐ 21.30 hod.
čtvrtek
6.00‐8.00; 14.30‐16.00;17.00‐21.30
6.00‐8.00;14.30‐20.00*
6.00 ‐ 21.3
6.00‐8.00; 14.30 ‐ 21.30
6.00‐8.00;14.30‐20.00
6.00 ‐ 21.30 hod.
pátek
6.00‐8.00; 14.30 ‐ 21.30
6.00‐8.00;14.30‐20.00
6.00 ‐ 21.3
10.00‐20.00 hod.
10.00‐20.00 hod.
10.00‐20.00 hod.
sobota
10.00‐20.00 hod.
10.00‐20.00 hod.
10.00‐20.0
10.00‐20.00 hod.
10.00‐20.00 hod.
10.00‐20.00 hod.
neděle
10.00‐20.00 hod.
10.00‐20.00 hod.
10.00‐20.0
* s výjimkou od 16 do17 hod.
* s výjimkou od 16 do17 hod.
Sauna

Den
pondělí
14.30-21.30 ženy
úterý
14.30-21.30 muži
středa
14.30-21.30 ženy
čtvrtek
14.30-21.30 společná
pátek
14.30‐20.00 společná
sobota
14.30‐20.00 společná
neděle
14.30-21.30 muži

Sauna
14.30-21.30 muži
14.30-21.30 ženy
14.30-21.30 muži
14.30-21.30 ženy
14.30-21.30 společná

14.30‐20.00 společná
14.30‐20.00 společná

Provoz o vánočních prázdninách 23. 12. 2010 ‐ 2.1.2011:
Provoz o vánočních prázdninách
- 37 -23. 12. 2010 ‐ 2.1.2011:
23.12. 2010 od 10.00 do 20.00 hod.
23.12. 2010 od 10.00 do 20.00 hod.
Sauna
Bazény
Sauna
Bazény
24.12.2010 ‐ zavřeno
24.12. 2010 - zavřeno
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Farní charita
Jindřichův Hradec
Poradna pro lidi v nouzi
Od 1.11. 2010 obnovila
svojí činnost Poradna pro
lidi v nouzi. Nově nás
najdete na Masarykově
náměstí 168/II v Jindřichově Hradci vchod z parku od jezírka.
Pondělí 8 -12 13 -16
Sředa 8 -12 13 -16
Pátek 8 -12 11 -14
V úterý a ve čtvrtek probíhá práce v terénu.
Naše služby jsou určeny osobám, které se
dostaly do nepříznivé životní situace, nebo
jim tato situace hrozí, neznají svá práva,
povinnosti nebo dostupné služby.
Našim klientům nabízíme tyto služby:
Informace: poskytování přesných a věcně
správných informací ústní nebo písemnou
formou.
Rady: poskytování cílené rady na zakázku
uživatele, strategie postupu, rozbor
a nabídka alternativ pro řešení situace.
Cibela o.s.
KOČKY A PSI K ADOPCI
Hlavním podnětem pro založení Cibela
o.s. je neutěšený stav útulků - nejenom
psích. Nestátní nepobírají žádné dotace a
tak často balancují na hranici existenčního
kolapsu, těm bychom chtěli pomáhat
díky laskavosti sponzorů, kterých si
velmi vážíme. Máme v plánu podporovat
různé akce, kde dochází k setkání
majitelů nejenom psů s průkazem původu
a ty zapojit do kynologického dění.
V neposlední řadě chceme působit u nás
na poli neoraném - přednášky ve školách
a školkách a samozřejmě dopřát i psí
radovánky dětem z dětského domova.
Doufáme, že zde najdete vše potřebné a
že s činností Cibela o.s. budete spokojeni!
Při pořádání akcí uvítáme fyzickou pomoc,
materiální - kterou po domluvě můžeme
dovést do útulku, nebo si ji samozřejmě
můžete odvést sami. Uvítáme i finanční
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Asistence: činnost ve prospěch uživatele,
která je vykonávána mimo poradnu
v rámci města J. Hradce.
Doprovázení:
poradce
doprovází
uživatele mimo poradnu na oficiální
jednání, je spíše podporou.
Aktivní pomoc: praktická pomoc při
vyplňování formulářů, při psaní dopisů
a podání, vysvětlování obsahu dokumentů.
Vyjednávání: poradce jedná v zájmu
uživatele sociální služby s třetí stranou.
Potravinovou pomoc pro lidi v obtížné
sociální situaci. V současné době máme
k dispozici sušené mléko, těstoviny
a mouku.
Do budoucna počítáme i s Nouzovým
šatníkem. Tato služba je však závislá
na tom co nám lidé dají. Farní charita
J. Hradec bude dále zajišťovat tyto služby:
Humanitární pomoc, Adopce na dálku,
Tříkrálová sbírka.
tel.: 731 604 554,
e-mail: info.jhradec@charita.cz,
www.jindrichuvhradec.charita.cz
pomoc v jakékoliv výši, na kterou vypíšeme
darovací smlouvu i s možným odpočtem
z daní a to jak pro fyzické, tak pro
právnické osoby.
V současné době máme v péči 10 kočiček
a 4 pejsky, další pejsek je v záchytných
kotcích v J. Hradci.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
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Bohoušek,
kříženec
jezevčíka, pes,
8let,
KASTROVANÝ
Smouky, kříženec
shi-tzu, pes, 2 roky,
KASTROVANÝ

Jindřichohradecký zpravodaj

Smouky s Bohouškem byli přijati
z nevhodných podmínek, majitelé se
odstěhovali a pejsky nechali na pozemku
bez vody, jídla a bez boudy. Bohoušek
je sice starší pejsek, ale je ještě vitální.
Učíme chodit na vodítku a mazlíme,
protože toho si asi moc neužil (jakmile se
mazlí Smouky, Bohoušek se hned také
vtírá a chce pozornost). Bohoušek má
15 kg. Vhodný pouze ven, jelikož v bytě
značkuje. Bylo by lepší, kdyby byl jako
jediný pes v domácností (i když nyní je
také se 3 jinými pejsky), ale je dominantní
u žrádla. Kočičky snáší v pohodě.
Nevhodný k dětem, ale pro dospělého
člověka s baráčkem, kde bude moci být
venku a bude se moct mazlit je ideální.

na psy.
Třínožka, kocour,
2 roky,
KASTROVANÝ
Kocourek
je
cca
dvouletý,
mazlivý
pořádný kocour. Našli
jsme ho přímo před depozitem a bohužel
někde přišel o část levé zadní nožičky.
Vypadá to, že se nejspíše chytil do pasti,
rána je již zahojená a rozhodně mu tento
handicap nevadí v pohybu. Je čistotný
a zvyklý na pejsky.
NORKA - kočka,
5 měsíců.
Norka
je
obrovský
mazel.
Je
čistotná
a úžasně kontaktní,
vyhledává společnost
lidí.

Smouky byl zprvu vyděšený, ale už si
hezky zvykl. Je to malý pes (8 kg). Smouky
je vhodný i do bytu, snášenlivý s kočkami.
Z cizích lidí je ještě trochu vyděšený, ale
jakmile si zvykne, užívá si mazlení. Je to
mazlivý srdíčko na pérkách :-D.
OLIN, kocour,
4-5 měsíců
Olin je mouraté,
mazlivé, hravé
a pohodové kotě.
Ostatní kočičky má
rád, vhodný spíše ven.
Zvyklý na pejsky.
SHANTI, kočka,
7 měsíců,
KASTROVANÁ
Shanti už u nás jednou
byla jako malé kotě, nyní
nám ji majitelé vrátili z
důvodu, že kaká mimo
záchod. V depozitu se
z ní ale během týdne
stala naprosto čistotná
kočička, potřebuje jen čistý záchod
s velkou vrstvou podestýlky. Jinak je to
velký mazel a moc hodná kočička. Zvyklá
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Mendy, malý
hladkosrstý pinč, fena,
1-2 roky, Mendy je
hodná, mazlivá, klidná
fenka, hezky chodí na
vodítku. Je čistotná.
Měří
cca
30
cm
v kohoutku a váží cca
6 kg. Mendy je naprosto
snášenlivá jak s pejsky,
fenkami i štěňaty, je to taková pohodářka,
takže společnost jiného pejska by jí jistě
vůbec nevadila, ba naopak. Snáší i kočky.
Medy, kříženec, pes, 2-3 měsíce
Medy je hodné, mazlivé
a
kontaktní
štěně.
Nejradši by byl pořád
v přítomnosti člověka
nebo
aspoň
jiného
pejska.
Je
hodný
a bude takový, jaký
si ho budoucí majitel
vychová. Na svůj věk je
velmi šikovný a čistotný.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

BŘEZINA
Ve BŘEZINA
vzdálenosti 18 km jižně leží město Jindřichův Hradec. Asi tím nejvýraznějším znakem
Ve vzdálenosti 18 km jižně leží město Jindřichův Hradec. Asi tím nejvýraznějším znakem této malé a
tétodocela
malémalebné
a docela
malebné jihočeské obce je řada šesti nevelkých rybníků ležící přímo
jihočeské obce je řada šesti nevelkých rybníků ležící přímo v jejím středu. Rybníky …
v jejím
středu.Vesnice
Rybníky
… (viztvar,
tajenku).
Vesnice
máz sevřený
tvar,leží
který
vynikne při po(viz tajenku).
má sevřený
který vynikne
při pohledu
výšky. Březina
na docela
odlehlém
a velmiBřezina
klidném místě
v okruhu
15 km
nenarazíteanavelmi
žádné klidném
větší městomístě
ani průmyslový
hledu
z výšky.
leží-na
docela
odlehlém
- v okruhu 15 km
závod. Bývalo
rozhranívětší
tří okresů.
V minulosti
se většina obyvatel
této oblasti
živila
nenarazíte
na tužádné
město
ani průmyslový
závod.
Bývalo
tuzemědělstvím.
rozhraní tří okresů.
V minulosti se většina obyvatel této oblasti živila zemědělstvím.

VODOROVNĚ: A. Slovensky “složitě”; přisvědčit. – B. První díl tajenky. – C. Zmrzlá voda;
mezinárodní kód Slovinska; promenády (také -z-); záhada (knižně); anglicky “starý”. – D. Značka
VODOROVNĚ:
A. Slovensky
– B. První
díl tajenky.
– C. Zmrzabvoltu; karetní pojem;
láteřit; malý úl“složitě”;
(zastarale); přisvědčit.
iniciály herce Vetchého.
– E. Glazura;
pořídit opis;
týkající se
staré duté míry.kód
– F. Mající
rozlohu jednoho
aru; severomoravská
zbavovat
ostří. – G.anglicky
lá voda;
mezinárodní
Slovinska;
promenády
(také -z-); obec;
záhada
(knižně);
Otec (moravsky);
MPZ aut
Sierry Leone;
nálev; pojem;
jméno spisovatele
tráva. – H. Části
“starý”.
– D. Značka
abvoltu;
karetní
láteřit; Pavla;
malýusušená
úl (zastarale);
iniciály herce
úst; Zeyerův hrdina; řeka pramenící u Tachova; značka dlaždiček; bílý, velmi tažný kov. – I. Domorodý
Vetchého.
–
E.
Glazura;
pořídit
opis;
týkající
se
staré
duté
míry.
–
F.
Mající
rozlohu jednázev lenochoda tříprstého; jenom (nářečně); dědičný základ znaku; heslo; SPZ aut Kolína. – J.
noho
aru;dílseveromoravská
obec;
ostří.
– G.
Otec (moravsky);
Druhý
tajenky. – K. Celebeský
buvol;zbavovat
japonská řeka;
hmota
v roztaveném
stavu; spojka;MPZ
pružnáaut Sierry
Leone;
větev.nálev; jméno spisovatele Pavla; usušená tráva. – H. Části úst; Zeyerův hrdina;
SVISLE:
1. Chňap;
napodobenina.
– 2. Vzezření;
ruchadlem
zájmeno
3. Domorodý
Droga;
řeka
pramenící
u Tachova;
značka
dlaždiček;
bílý,kypřiti;
velmi
tažnýosobní.
kov. –– I.
název
ohrady; trumf. – 4. Iniciály dirigenta Ostrčila; snížení ceny; kanadský zpěvák (Paul). – 5. Zhotovená z
lenochoda
tříprstého; jenom (nářečně); dědičný základ znaku; heslo; SPZ aut Kolína. –
velmi tvrdé horniny; přirozená pryskyřice. – 6. Pravoslavný obraz svatých; suchozemský měkkýš bez
J. Druhý
díl tajenky. – K. Celebeský buvol; japonská řeka; hmota v roztaveném stavu;
ulity. – 7. Tím způsobem; velká kovová nádoba; dívčí jméno (Adina). – 8. Slovensky “osel”; polo
spojka;
pružná
větev.
(básnicky);
humno.
– 9. Sličná dáma. – 10. Hlídat dobytek na pastvě; rýnský člun; začátečník. – 11.
Občanská
aliance (zkratka); díra;
král (též ruchadlem
-s-). – 12. Vše kypřiti;
(knižně); kozácký
SVISLE:
1.demokratická
Chňap; napodobenina.
– 2.judský
Vzezření;
zájmeno osobní. –
náčelník. ohrady;
– 13. Směnečný
dlužník;
“jaksi”. – 14. Ostrčila;
SPZ aut Karviné;
Ježíšceny;
(zastarale);
svazek zpěvák
3. Droga;
trumf.
– 4. slovensky
Iniciály dirigenta
snížení
kanadský
slámy. – 15. A sice; pahorek; velikán. – 16. Trup; provinilec; ouha. – 17. Dvojice (knižně); topit se.

(Paul). – 5. Zhotovená z velmi tvrdé horniny; přirozená pryskyřice. – 6. Pravoslavný obrazPomůcka:
svatých;ai,suchozemský
měkkýš
Aka, Aza, Stonava,
totum. bez ulity. – 7. Tím způsobem; velká kovová nádoba;
dívčí jméno (Adina). – 8. Slovensky “osel”; polo (básnicky); humno. – 9. Sličná dáma.
– 10. Hlídat dobytek na pastvě; rýnský člun; začátečník. – 11. Občanská demokratická
aliance (zkratka); díra; judský král (též -s-). – 12. Vše (knižně); kozácký náčelník. – 13.
Směnečný dlužník; slovensky “jaksi”. – 14. SPZ aut Karviné; Ježíš (zastarale); svazek
slámy. – 15. A sice; pahorek; velikán. – 16. Trup; provinilec; ouha. – 17. Dvojice (knižně);
topit se.
Pomůcka: ai, Aka, Aza, Stonava, totum.
„POLICISTÉ a letadlo“ (prosinec) Tajenka: „...tak by kolem něho jelo několik motorek“
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ONÍ OPTIKA
SobĢslav, Palackého 64
Otevírací doba:
Po,St:
9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Út, t, Pá: 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
So:
8.00 – 11.00
Tel.: 381 214 996

www.mmoptik.cz
Víme o ēem oēní optika je. To nám již více než 13 let
potvrzují naši i ti nejnáročnější klienti v Praze, mezi nimiž jsou
stovky spokojených nositelů multifokálních brýlí.
Díky našim znalostem, zkušenostem, špiēkovému a
jedineēnému pƎístrojovému vybavení v ēele s multifunkēním
systémem Visioffice – jediným v Jižních echách – Vám
nabízíme služby a produkty, které nenajdete v optikách ani
v eských BudĢjovicích nebo TáboƎe.
Za�a�te se i Vy mezi naše spokojené klienty a
nechte se námi provést světem optiky 21 století.

TĢšíme se na Vaši návštĢvu!

Pf 2011

Mnoho zdraví, štěstí,
osobních a pracovních
úspěců v roce 2011
Vám přejí:
Marianna Malcová
Ing. Václav Malec
Michaela Dubská
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