JINDŘICHOHRADECKÝ

ZPRAVODAJ
březen 2012

MĚSÍČNÍK

ZDARMA

JINDŘICHŮV HRADEC
V ROZLETU

Jindřichohradečtí ochotníci

Unikátní projekt se zaměřením na zpracování
koncepce dopravní obslužnosti města.

potěší publikum březnovou premiérou
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KD STŘELNICE
V březnu se můžete těšit na one women
show Simony Stašové i na komedii vášnivých seňorit.

Divadelní společnost JABLONSKÝ připravila na březen hudební komedii ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA,
jejíž inspirací byla filmová komedie režiséra M. Friče z roku 1938, která byla natočená podle fejetonů
Jaroslava Žáka. Divadelní premiéru měla v divadle E. F. Buriana v říjnu 1937 a pro velký úspěch se
hrála i v dalších městech. Velkou popularitu získala zejména u mládeže. Profesoři byli naopak pobouřeni a dokonce v Brně, v tehdejším Zemském divadle (nyní Národní divadlo), v r. 1938 byl po uvedení
hry zakázán studentům vstup na toto představení.
Autor (a profesor) J. Žák (1906 - 1960) pořádal po
českých městech přednáškové turné na téma Študáci na jevišti, ale přes stoupající popularitu měl velké nepříjemnosti s Ústředním spolkem čs. profesorů, který mu napsal výhružný dopis o znevažování
vážnosti profesorského stavu a chtěl dokonce uspořádat čestný soud. Spor se stal novinářskou senzací. K soudu však nedošlo, protože s následujícími
politickými události to bylo až příliš malicherné.
J. Žák prožil období velkých spisovatelských úspěchů, po válce pracoval jako scénárista v Čs. filmu, ale
po únoru 1948 byl za své politické satiry otiskované
ve Svobodném slově vyloučen ze Syndikátu českých
spisovatelů a nesměl již publikovat.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
V rámci abonentních koncertů Kruhu přátel
hudby vystoupí v Jindřichově Hradci Brněnské
kytarové kvarteto.
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Hra má velmi vděčné téma věčného boje studentů
s kantory. Jaroslav Žák, sám profesor latiny a francouzštiny na několika gymnáziích (první Liptovský
Mikuláš, poslední Jaroměř), s ironickou nadsázkou popisuje střety podivínských, hrozivých i roztržitých profesorů s jejich poněkud nevycválanými studenty, kteří se všemožně snaží o jakékoliv
oddálení zkoušek a jiných nepříjemností. Sám platil mezi studenty za „fajn prófu“. Laskavý humor je
všudypřítomný a teprve konec naznačuje, že vstup
do reálného života nemusí být taková legrace.

DS Jablonský začal hru studovat v loňském roce
a pokud se mohlo zdát, že jde o snadný titul lehčího žánru, opak je pravdou. V představení je 13 písní
většinou z meziválečného období, kdy byl oblíbený
swing, které zpívají herci spolu s divadelní kapelou.
Divadelní soubor se rozrostl o mladé tváře; někteří
z nich jsou frekventanty dramatického oboru ZUŠ,
jiní stojí na divadelních prknech poprvé. Čekal je
velmi nelehký úkol, aby kromě mluveného slova
dokázali zpívat a tančit. A nejen to. Tentokrát jsme
přidali ještě filmové dotáčky, ale víc už prozrazovat nebudeme. Jak se nesnadného úkolu divadelníci
zhostili, uvidíte na premiéře 15. března, na kterou
všechny srdečně zveme.
Studenty hrají: Renata Adamcová, Barbora Bláhová,
Adéla Dalíková, Tomáš Kadlec, Vít Marušák, Michal
Palaugari, Adéla Ratajová, Patrik Šimr, Adam Tomek, Jaroslava Vistořínová a Vít Zeman.
Kantory, inspektory, školníky hrají: Bohumil Čížek,
Vlastimil Hanuš, Martin Charvát, Michaela Chládková, Petr Kopecký, Pavel Körner, Karel Oupor,
Pavel Prudil, Ladislava Ratajová a Josef Smrčka.
To vše v režii Sabiny a Jiřího Langerových, choreografii Jany Hanušové, na scéně Tomáše Kadlece
a Karla Oupora a samozřejmě s pomocí naší divadelní kapely, tentokrát nazvané ULEJVANKA v čele
s jejím kapelníkem Liborem Soukupem, dále Bohumilem Komínkem, Vladimírem Bartošem, Romanem „Jackem“ Urbanem a rozšířené o altsaxofon
Oldřicha Šetky a tenorsaxofon Martina Bureše.
Nesmíme zapomenout ani na dvě abiturientky, které
představení ozdobí svým zpěvem – Radku Hurych
Hájkovou a Zdenu Skořepovou.
DS JABLONSKÝ: ŚKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA,
premiéra 15. března 2012, 19.00 hodin, KD Střelnice
Sabina Langerová
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Důležité upozornění
Milé čtenářky a milí čtenáři,
v reakci na zájem ze strany veřejnosti se Redakční rada JH Zpravodaje rozhodla na svém jednání
dne 21. 2. 2012 pro opětovné vkládání měsíčníku NOVUM Muzea Jindřichohradecka do městského periodika. NOVUM tak bude od březnového čísla nedílnou součástí každého Jindřichohradeckého zpravodaje. Věříme, že tímto rozhodnutím uděláme radost těm, kteří si o vkládání NOVA do
JH Zpravodaje psali, a zároveň rozšíříme a obohatíme informační servis pro všechny čtenáře.
Marcela Kozlová

Užitečné kontakty a tísňová volání
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
(MVDr. Pavel Jelínek): 777 660 641
Hasičský záchranný sbor: 150
Jednotka a sbor dobrovolných hasičů
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291
Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230
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Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239
Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444
Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí: 1181

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

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

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

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

Národní muzeum fotografie
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459

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

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

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

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

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

Vážení spoluobčané,

Návštěva Bobelovky
V rámci svých návštěv po institucích ve městě zavítal na konci ledna starosta města Stanislav Mrvka do centra pobytových a ambulantních sociálních služeb Bobelovka na Otíně.
Děti z jednoho oddělení pana starostu pozvaly
do svého příbytku, kde ho vřele přivítaly vlastnoručně připraveným banánovým moučníkem a uvařeným čajem. Starosta předal dětem

na podzim letošního roku. V rámci medializace
a podpory přeshraniční spolupráce se bude dále
město zabývat dvěma body a to zvýšení komunikace mezi příhraničnímí regiony a podporou
podnikatelů v návaznosti na rozvoj města.

Polévka či čaj pro lidi bez
domova
V období třeskutých mrazů měli v Jindřichově Hradci lidé bez domova možnost dojít si na
teplou polévku či čaj. Město Jindřichův Hradec
ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého
červeného kříže v Jindřichově Hradci, Sborem
dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec a Městskou policií připravilo v objektu města v Panské
ulici pro tyto účely vydávací místnost. Polévku
připravovala vývařovna Jiřího Petrů z Plavska.

drobné dárky a na oplátku od nich dostal ručně
vyráběný obrázek. Pověřeným vedoucím Jiřím
Blížilem a jeho zástupkyní Milenou Maryškovou byl blíže seznámen s chodem zařízení a na
závěr si prohlédl pracovně terapeutické dílny, ve
kterých uživatelé vyrábí krásné keramické, dřevěné nebo tkané výrobky.

Druhé setkání koordinátorů
projektu Města v rozletu
Druhé setkání koordinátorů projektu Města
v rozletu, ve kterém město Jindřichův Hradec
figuruje jako partner dalších pěti měst, se uskutečnilo v rakouském Schremsu. Mezinárodní delegace byla přivítána starostou Reinhar-

dem Österreicherem, místostarostou Karlem
Harrerem a tajemnicí Claudií Trinko. Starostové a projektoví manažeři měst Schrems, Zwettl a Horn na rakouské straně a Jindřichův Hradec, Telč a Třeboň na straně české se sešli, aby
se vzájemně informovali o krocích, které již
byly v projektu vykonány, vyměnili si zkušenosti a podělili se o své strategie. Po workshopu
na téma „Zlepšení komunikace v projektu“ se
uskutečnila prohlídka ševcovské dílny, která je
ve Schremsu zárukou řemeslné kvality. Zástupci Jindřichova Hradce představili plán na rok
2012. Stěžejním bodem je v projektu zpracování
komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec, která by měla být hotova
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Úvodník

Prezentace města na veletrhu
Holiday World 2012
Město Jindřichův Hradec se ve dnech 9. až 12.
února 2012 prezentovalo v areálu holešovického Výstaviště v Praze na 21. ročníku veletrhu
cestovního ruchu Holiday World, který je nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České
republice, ale i v regionu střední Evropy.
Jindřichův Hradec měl zastoupení ve společné expozici Jihočeského kraje a také v expozici Czech Tourism společně s ostatními městy
dobrovolného svazku obcí Česká inspirace. Ve
čtvrtek 9. února 2012 byla právě v této expozici vyhlášena soutěž „Česká inspirace - měs-

ta plná života“. Tato soutěž bude vyhodnocena
v rámci telčského festivalu Artsafilm v polovině června 2012. „Podmínkou účasti v soutěži je
vyplnění jednoduchého kvízu umístněného na

nejhorší část zimy máme snad již za
sebou. Ta letošní nás všechny dost potrápila. Ze začátku se zdálo, že se jí zřejmě
ani nedočkáme, a poté, co nás navštívila,
nám všem dala za vyučenou. Zimní období je vždy náročnější a mnozí z nás jej snášejí hůře, než kterékoli jiné. Lidé se obtížně
dostávají ke svým zaparkovaným automobilům, a když už se k němu dostanou, tak
zase nemohou kvůli třeskutým mrazům
nastartovat. Chodníky jsou kluzké a opatrnosti není nikde nazbyt.
Poslední dva měsíce se v našem městě
nesly převážně v duchu doladění rozpočtu na letošní rok. Rozpočet počítá s příjmy
392 mil. Kč a výdaji 441 mil. Kč. Rozpočtový schodek, necelých 49 mil. Kč, bude
kryt vytvořenou rezervou z loňského roku.
O nejvýznamnějších investičních akcích,
které bychom rádi v roce 2012 uskutečnili,
jsem již psal v únorovém Zpravodaji.
Poslanci a senátoři nám schválili přímou
volbu prezidenta, ceny stále neutěšeně
stoupají, na některých ministerstvech se
naopak utěšeně blbne a my se tak můžeme
pomalu těšit na příchod jara. To je totiž jedna z mála jistot, která se jednou opravdu
vyplní.
A tak Vám milí čtenáři
Zpravodaje přeji co nejméně starostí a jen hezké zážitky v tomto předjarním období.
Stanislav Mrvka
starosta města

www.ceskainspirace.cz v období od 10. února
do 10. června. Výherce čekají atraktivní ceny
v podobě víkendových pobytů a vstupenek na
prestižní kulturní akce v osmi nejkrásnějších
českých městech (Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička,
Telč, Třeboň),“ dodala vedoucí oddělení cestovního ruchu Zuzana Bedrnová. Po celou dobu
veletrhu poskytovaly pracovnice Informačního
střediska informace nejen o možnostech využití volného času v Jindřichově Hradci a okolí, ale
nabízely i další lákadla. K dispozici byly propagační materiály Jindřichovým Hradcem na kole
a pěšky, průvodce městem, Kalendář akcí na rok
2012, DVD, kompletní nabídka služeb ubytovatelů a další prospekty a letáky týkající se možností, jak trávit volný čas ve městě i v okolí.
Holiday World je členem prestižní mezinárodní asociace veletrhů cestovního ruchu ITTFA
a jeho organizátorem je Incheba Praha.
Karolína Průšová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto
zveřejňuje svůj záměr:

pronajmout
pozemky p.č. 4002 orná půda o výměře 14251m2 a p.č. 4022 trvalý travní porost o výměře 5015m2, i jednotlivě, za účelem zemědělského využití,
obálkovou metodou za těchto podmínek:
•
•

minimální nabídková cena je 0,40 Kč/m2/rok
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám, organizačním složkám, případně jsou
závazky smluvně zajištěny a žadatel takové smlouvy plní.

Vyjádření a žádosti s nabídnutou cenou zasílejte v uzavřené obálce
označené „NEOTVÍRAT- pronájem pozemků J. Hradec“ nejpozději
do 27. 2. 2012 do 17.00 hodin na adresu:
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 J. Hradec
Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku Města
J. Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, kontaktní osoba – Ilona
Skalníková, 2. patro č. dveří 202, tel. 384 351 162.
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.

prodat
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.
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

Stavební úpravy půdních prostor
v Domově pro matky s dětmi v Políkně
Domov pro matky s dětmi v Políkně má nové půdní prostory. Stavebními úpravami došlo k rozšíření zařízení, vznikly celkem 4 nové místnosti.
V jedné z místností budou uživatelky vykonávat rukodělné práce, ve druhé místnosti je v plánu v roce 2012 zřídit krizové lůžko, které bude využíváno v akutních případech (úraz rodičů, úmrtí rodičů, opuštění dítěte
apod.), třetí místnost bude sloužit jako sklad materiálu a věcí a poslední
z nově vytvořených místností bude šatna pro zaměstnance, která do té-

Věra Sedláčková

to doby v domově chyběla. Stavební úpravy, které
probíhaly v období od začátku listopadu do poloviny prosince 2011, provoz zařízení neomezily. Na
konci roku 2010 Domov prošel celkovou rekonstrukcí sociálního zařízení.
Domov pro matky s dětmi v Políkně je zaregistrován v registru sociálních služeb u Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
jako azylový dům. Domov je organizační složkou
města, zřizovatelem je Město Jindřichův Hradec.
Zařízení poskytuje pobytovou službu matkám
a jejich nezletilým dětem nebo těhotným ženám,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto situaci nedokáží samy
nebo s pomocí rodiny řešit. Služba je poskytována na přechodnou dobu nepřevyšující 1 rok. Kromě poskytnutí ubytování Domov pro matky s dětmi zajišťuje i pomoc při zajištění stravy, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Celková kapacita zařízení je maximálně 21 lůžek včetně dětí. V současné době je kapacita domova naplněna, bydlí zde
6 maminek a 15 dětí.
Karolína Průšová
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ODPADOVÝ SLOUPEK
...aneb Co o odpadech možná nevíte
Díl 5. Třídění a využití nápojových kartonů

Výhra ze soutěže bude použita
na ekologické účely
V soutěži O nejhezčí vánoční strom 2011 skončilo město Jindřichův Hradec na druhém místě. V souvislosti s tímto umístěním byl městu zaslán
protokol o vyplacení výhry ve výši 20
tis. Kč na nákup ekologických služeb
nebo zboží. Společnost BIZMARK, s. r.
o. pořádala soutěž jako součást osvětové činnosti společnosti EKOLAMP, s.r.o. Ekolamp se aktivně podílí na
zvyšování povědomí široké veřejnosti o problematice recyklace zářivek
a výbojek, které se při nesprávném zacházení mohou stát zátěží pro životní prostředí i lidské zdraví. Více se dozvíte na www.ekolamp.cz
Karolína Průšová

•

•

•

Obyvatelé Jihočeského kraje se postupně zapojují i do třídění nápojových kartonů (krabic od mléka, džusů apod.), ale v loňském roce
činil průměr na jednoho obyvatele jen necelé tři vytříděné nápojové
kartony za rok.
Nápojové kartony se skládají ze tří materiálů: papíru, hliníkové folie
a polyethylenové folie. Zpracovávají se hlavně v papírnách stejně jako
sběrový papír, tj. rozvlákňují se v rozvlákňovači a využívá se z nich
papírová složka, která činí až 75 % hmotnosti obalu. Papír, ze kterého se nápojové kartony vyrábějí, je totiž velmi kvalitní a papírny
ho používají pro výrobu nových papírových obalů, zejména lepenkových krabic.
Alternativou je využití nápojových kartonů k výrobě stavebních
desek – tu lze považovat za 100% recyklaci. Nápojové kartony se rozdrtí na malé kousky a na speciální lince se při teplotách okolo 200 °C
lisují do desek, které mají podobné použití jako sádrokartonové desky. Takovouto linku naleznete v Hrušovanech u Brna a s deskami se
můžete setkat u vybraných prodejců stavebnin.

Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné
zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může
tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek
v současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé Jindřichova Hradce, včetně místních částí, mohou
nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v Jindřichově Hradci, Ruských legií 73/III, skládce FEDRPUŠ, Otín 170 nebo
v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro
opětovné použití ze zářivek získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
např. pro součástky jízdních kol. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací
dlaždice či plotové dílce
a přečištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové
výrobě. Sklo se používá
jako technický materiál
nebo v některých případech i pro výrobu nových
zářivek.
Prostřednictvím
EKOLAMPu se ročně recyklují
miliony zářivek a výbojek.
Stále ale velké množství
zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
Více se o problematice
nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

www.jh.cz
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Města v rozletu
Město Jindřichův Hradec bylo přizváno jako
partner pro realizaci projektu Města v rozletu
(Städte im Aufschwung), kde hlavním nositelem projektu je rakouské město Horn. Dalšími
partnery projektu jsou kromě města Jindřichův
Hradec města Telč, Třeboň, Zwettl a Schrems.
V rámci partnerství se uskutečnilo již několik osobních jednání s představiteli jednotlivých měst a zástupců Jihočeského kraje a kraje
Vysočina. Projekt podporuje aktivity směřující
k rozvoji města především na koncepční úrovni a aktivity pomáhající k návratu podnikatelů
a obyvatel do center města.
Náplní projektu z hlediska města Jindřichův
Hradec je zpracování komplexní koncepce
dopravní obslužnosti města v návaznosti na
vytvoření podmínek pro příliv jak tuzemského
tak zahraničního kapitálu a na zvýšení kvality

života místních obyvatel. Další důležitou aktivitou projektu je medializace a podpora přeshraniční spolupráce prostřednictvím regionálních
médií. Sekundárně tak dojde i k podpoře cestovního ruchu, přílivu nových turistů do města

a tím ke zlepšení ekonomické stability města.
V rámci tohoto projektu se jednotlivá města
zaměřují na tyto hlavní aktivity: Jindřichův Hradec - dopravní infrastruktura, Třeboň - ekonomická stabilizace prostřednictvím prodloužení
turistické sezony, Telč - podpora podnikatelů
v oblasti služeb a cestovního ruchu, Schrems bytová politika, Horn - přísun nových obyvatel
do města, „město knihy“, Zwettl - rozvoj centra města, průmyslová zóna. Každé město v rámci projektu zpracuje k danému tématu manuál,
který bude sloužit jako návod pro ostatní města, jak řešit příslušné problémy a situace. Výstupem bude tedy 6 specifických manuálů. Další
informace k projektu Města v rozletu najdete na
internetových stránkách www.jh.cz.
Karolína Průšová

MĚSTSKÁ POLICIE
Výpis z událostí
8. 1. 2012 navštívili strážníci Kaufland celkem
dvakrát. Poprvé v 15.20 hodin, kdy si zde 17letá
dívka „vycpala“ bundu kosmetikou za 228,-Kč
a podruhé v 18.10 hodin. To zde kradl 41letý
muž a bral vše, co mu pod ruku přišlo, od mýdla, tabáku, cukrovinek až po uzeniny. V kanceláři ostrahy vyndal z kapes zboží za 321,-Kč.
13. 1. 2012 navštívily Kaufland tři kamarádky
(20, 18, 20 let), z nichž jedna hlídala a dvě kradly. V součtu to byly tři láhve rumu, pomazánka
a hermelínový salát. To vše za 404,-Kč. Všechny
přestupky proti majetku strážníci řešili v blokovém řízení.
18. 1. 2012 v 16.15 hodin byli strážníci přivoláni do ulice Pod Vrchy, kde u řeky pod bývalým
hřbitovem ležel silně podnapilý muž (48 let),
který oznamovateli uvedl, že má něco s nohou
a nemůže chodit. Strážníci zraněného přenesli
do ulice Pod Vrchy, kde ho předali posádce vozu

RZS a protože byl muž v klidu, nebyl důvod k
setrvání hlídky na místě. Po cca 15 minutách byli
strážníci na místo opět přivoláni, a od posádky
vozu RZS se dozvěděli, že po jejich odjezdu muž
ošetření odmítl, podepsal revers, fyzicky napadl
řidiče sanitky a z místa utekl. Za přestupek proti
občanskému soužití byla agresorovi uložena bloková pokuta v maximální možné výši.
18. 1. 2012 v 19.10 hodin jeden z místních
bezdomovců fyzicky napadl ostrahu Kauflandu. K napadení došlo před budovou prodejny. Strážníkům své jednání zdůvodnil slovy, že
„celý den si o to ten … koledoval“. I tento přestupek byl na místě vyřešen v blokovém řízení.
21. 1. 2012 čtvrt hodiny po půlnoci strážník
obsluhující kamerový systém nevěděl, zda sní
či bdí. Na obrazovce viděl, že z bowlingu vyšla
mladá žena, popošla cca jeden metr od hlavního vchodu, suverénně obnažila spodní par-

tie, přičapla vedle okapové roury a se šťastným
výrazem v tváři se vymočila na chodník. Ledva se oblékla, byli na místě strážníci a přestupek
proti veřejnému pořádku vyřešili pokutou.
23. 1. 2012 v 14.10 hodin byli strážníci přivoláni do prodejny kabelek a doplňků v Klášterské ulici, kde 71letá žena odcizila jedny pletené rukavice za 29korun. Když prodavačka před
strážníky po ženě požadovala zaplacení odcizeného zboží, tato pohoršeně odsekla, že „do
takového obchodu už v životě nepřijde“. Jistě
k velké lítosti personálu. Od strážníků následně
dostala bloček a složenku a prodejnu opustila.
26. 1. 2012 v 19.40 hodin oznámil zaměstnanec
městské firmy, že v Pravdově ulici potkal dva
mladé muže, z nichž jeden s výkřikem „já se na
to vys…“ bouchl do skleněné výplně autobusové zastávky, čímž došlo k jejímu rozbití. Strážníci okamžitě vyjeli na místo a vandala kousek
od zastávky našli. Ten své počínání zdůvodnil
tím, že nyní prožívá těžké období, neboť přišel
o práci i o přítelkyni, a nyní po vypití ¼ litru
vodky na něj vše nějak dolehlo, tak si splín vybil
úderem ruky do výplně zastávky. Tímto mu
k předešlým životním komplikacím přibyla ještě další, protože bude muset způsobenou škodu
uhradit a navíc ho ještě čeká pokuta.
3. 2. 2012 se přestupku proti majetku ve 23.25
hodin dopustily dvě mladistvé chovanky
Výchovného ústavu mládeže tím, že zdemolovaly zařízení pokoje. První, co strážníci po příjezdu na místo spatřili, byly prokopnuté dveře
pokoje, dále rozbitý videorekordér a DVD přehrávač, zdemolovaná skříňka, aj. Po vyčíslení
škody strážníci věc předají k vyřízení právnímu
oddělení MěÚ.
Rudolf Gabriel, strážník
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V pátek 3. února jsme přivítali nové občánky
V letošním roce se druhé vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou uskutečnilo v pátek 3. února v refektáři Národního muzea fotografie.
Slavnostního obřadu se zúčastnily tyto děti s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci: Bočková Izabela, Hanefl Vojtěch, Knoblochová Justýna, Kösslová
Šárka, Kozáková Denisa, Lexa Dominik, Nováková Adéla Viktorie, Ouhel Matyáš, Svitáková Ludmila, Tvaroh Jaroslav, Uxa Ondřej a Wirkner Jan.
Karolína Průšová

Dagmar Havlová děkuje občanům
města za vyjádření soustrasti
Starosta města Stanislav Mrvka obdržel dopis od paní Dagmar Havlové vyjadřující poděkování občanům města za projevené soustrasti
v souvislosti s úmrtím prvního prezidenta České republiky pana Václava Havla, které jí byly zaslány.
Karolína Průšová

Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 1. 2012 do 12. 2. 2012 nás opustili
Jméno Příjmení, bydliště

Datum
naroz.

Datum
úmrtí

Božena HLAVSOVÁ, Otín
Jaroslav KUBÍČEK, Nová Včelnice
Karel OUPOR, Plavsko
František HANEFL, Radouňka – J. Hradec
Jan VAŇHA, Hospříz
Karel FRÜHAUF, Palupín
Jiří BAREŠ, Jindř. Hradec
Jiří STRUSKA, Suchdol nad Lužnicí
Blažena PALÁNOVÁ, Roseč
Bořivoj VANĚK, Lomnice nad Luž.
Václav VRECKO, Nová Bystřice
Petr ČURDA, Kolence
Anna KOSTKOVÁ, Příbraz
Jiří VINTR, J. Hradec
Marie KORANDOVÁ, J. Hradec
Bohumil MRKVIČKA, J. Hradec
Antonín URBAN, N. Včelnice
Miloš PÍCHA, Jindř. Hradec
Jaroslav ZAHRADNÍK, JH - Radouňka
Marta ŠENKÝŘOVÁ, Halámky

24.8.1924
14.1.1943
22.10.1921
30.9.1921
18.6.1924
23.1.1926
17.1.1944
20.1.1944
12.11.1931
18.9.1932
15.4.1939
19.10.1955
8.7.1926
7.5.1938
5.11.1933
17.1.1946
31.3.1943
4.1.1938
7.8.1925
25.5.1934

11.1.2012
12.1.2012
13.1.2012
14.1.2012
14.1.2012
14.1.2012
16.1.2012
16.1.2012
18.1.2012
19.1.2012
22.1.2012
21.1.2012
22.1.2012
23.1.2012
24.1.2012
25.1.2012
24.1.2012
30.1.2012
31.1.2012
1.2.2012

Magdalena BAŠTOVÁ, Jindř. Hradec

9.4.1923

3.2.2012

Ing. Jan HOŠKA, Jindř. Hradec
Miroslav MODRÁČEK, Jindř. Hradec
Karel TETOUR, Hrdlořezy
František FRANTÍK, Stříbřec

15.4.1924
9.7.1932
23.11.1946
5.1.1931

3.2.2012
8.2.2012
13.2.2012
12.2.2012

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny se souhlasem
pozůstalých.
Hana Palusková
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„Když má hrobař tvrdý chleba...“
Třeskuté mrazy, které v únoru sužovaly prakticky všechno a všechny, se
nevyhnuly ani pracovníkům správy pohřebiště. Návaly sněhu i následující náledí zvládli celkem bez velkých potíží, stejně jako každodenní pochůzky areálem hřbitova spojené nejen s pravidelnou kontrolou,
ale hlavně neustálým posypáváním ledových ploten. Člověk by řekl, že
v takovýchto takřka polárních podmínkách budou naši spoluobčané
nakloněni spíše pobytu ve vyhřátých domovech, než návštěvám hřbitova. Opak je pravdou, a tak se denně sypalo, solilo, udržovalo … a hlavně neustále nabádalo ke zvýšené opatrnosti při pohybu na hřbitově.
Nelze totiž udržovat každé zákoutí, každý chodníček mezi hroby.
Největší hrůzu z velkých mrazů má však oprávněně hrobař. V okamžiku, kdy i přes kruté celodenní mrazy projeví zákazník přání pohřbít
svého bližního do hrobu, nezbývá než vyrazit do boje – a to jak s přírodou, tak především sám se sebou. Kromě obvyklého nářadí patřičně dodatečně nabroušeného patří mezi další důležité propriety kvalitní
izolační materiál, a to jak zvenčí tak zevnitř. Ale pozor – obrázek malátně se pohybujícího hrobníka se špatnou artikulací patří do let dávno
minulých. A to nejen kvůli nelehce získané licenci pro tuto činnost,
ale hlavně řidičskému oprávnění, bez kterého vám jenom ruce, nářadí
a sebelepší vůle prostě nestačí.
Prvních třicet centimetrů je nejhorších a ani mrazivé ticho přerušované zvonícími údery krumpáče nepřidá nikomu na náladě. Promrzlá zem vzdoruje a malé hrudky velice pomalu plní připravenou bednu.
Oprávněně se podle statistik řadí po pracovnících na stavbách, vodovodů a kanalizací mezi profese, které mají v třeskutých mrazech skutečně tvrdý chleba.

Významné životní jubileum
24. února 2012 oslavil své 90. narozeniny
JUDr. Ing. arch. Karel Chudomelka. Jindřichohradecký rodák, který od roku 1947 trvale žije
a působí na Slovensku, má nezastupitelný podíl na
obnově a zachování kulturního dědictví v naší krajině. Více jak 50 let své tvořivé práce věnoval kromě jiného obnově Oravského hradu a konzervaci,
rekonstrukci a revitalizaci Trenčínského hradu.
Redakční rada JH Zpravodaje se připojuje k řadě gratulantů a přeje JUDr. Ing. arch. Karlu Chudomelkovi do dalších let mnoho zdraví, spokojenosti a štěstí.

Hana Palusková

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE
PROUTEK o.s. zve na

VELIKONOČNÍ „OTEVŘENÝ DVŮR“
Zveme všechny příznivce, přátele a širokou veřejnost na benefiční trh „Otevřený dvůr“ v Plasné
u Kardašovy Řečice, který se bude konat v sobotu 31. března 2012 od 10.00 do 16.00 hodin.
V doprovodném programu se představí divadelní společnost KOŇMO, děti z hudební školy YAMAHA, dudácká muzika DUHA, překvapením bude taneční vystoupení v krojích
a tradičně nás podpoří HAKUNA MATATA.
Své originální výrobky budou nabízet chráněné a sociálně terapeutické dílny i drobní řemeslníci: keramiku, velikonoční perníčky, šperky z přírodních materiálů, originální módní
a bytové doplňky, dřevěné hračky a další.

Předvedeme některá stará řemesla, pro děti
bude k dispozici „TVOŘENÍČKO“, nezapomněli jsme ani na drobný dárek, občerstvení
a spoustu dobré nálady.
Přivítejte s námi jaro, kupte si první jarní kytičky, nalezněte inspiraci na zdobení
velikonočních vajec a nápady na originální
výzdobu vašich domovů.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek použijeme na provoz chráněných bydlení v Plasné
a v Jindřichově Hradci a také chráněné dílny v Plasné.
Helena Krahulíková
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Městská knihovna informuje a zve …

CHCETE NÁS?

Březen – měsíc čtenářů
Městská knihovna Jindřichův Hradec se již
potřetí připojí k celostátní akci BŘEZEN –
měsíc čtenářů, kterou opět vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V centru
zájmu letošního ročníku je čtenář a čtení, tedy
ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale
každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů), aktivní
uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy
nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře,
organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme
o sobě vědět: Ano, čteme a je nás stále hodně!
•
•
•
•
•

Tonička, Maruška

Městská knihovna Jindřichův Hradec zahájí v tomto měsíci také oslavu 120. výročí své
činnosti jako knihovny veřejné. Pro své čtenáře i uživatele sestavila zajímavou nabídku akcí,
která osloví všechny věkové kategorie. A co
jsme pro vás připravili? Několik zajímavých
fotografických výstav (V. Sítař, J. Böhm) v prostorách městské knihovny (centrální pracoviště), za zmínku určitě také stojí jedna z akcí pro
veřejnost JINDŘICHOHRADECKÝ TEXTÍK
– slavnostní vyhlášení výsledků (29. 3. 2012 od
17:30h.). V průběhu měsíce upozorňuji na další
zajímavé akce:

JAK SE DĚLÁ ČASOPIS – beseda pro žáky 4. tříd ZŠ o tom kdo je důležitý při „výrobě“
časopisu (8. 3. 2012), zadáno
VEŘEJNÉ ČTENÍ – 13. 3. 2012 od 16:00 hod. v oddělení pro děti
PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH – nakladatelství Fragment (celý měsíc)
NOC S ANDERSENEM – další, již dvanáctá, pohádková noc v knihovně (30. 3. 2012)
ČTEČKA elektronických knih – od 1. 3. 2012 si můžete zapůjčit v naší knihovně

Další informace najdete také na: www.knihjh.cz nebo www.jh.cz.
Jana Hladíková

Hamerský potok, o.s.

Zajímají vás ptáci našich rybníků?
Pak jistě rádi zamíříte na setkání spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, které tentokrát
zajišťuje ve spolupráci s občanským sdružením
Hamerský potok. Setkání se koná v pondělí 12. března v 19:00 hodin v konferenčním
sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Uslyšíte zde přednášku RNDr. Petra Musila,
CSc. „Ptáci Jindřichohradeckých rybníků dříve a nyní“. Na přednášce uslyšíte, jaké změny

prodělalo ptactvo rybníků během posledních
let a zda za tyto změny může člověk. Zároveň
se dozvíte odkud a kam vodní ptáci létají a kde
jsou jejich zimoviště a hnízdiště.
Přednáška se koná v rámci mezinárodního
setkání ornitologů věnujících se vodním ptákům „The Third Pan-European Duck Symposium“, které bude probíhat v Jindřichově Hradci
na konci dubna.

Trocha sportu s čolky
V minulých dvou letech Hamerský potok o. s.
pořádal tzv. Žabí běh“. Letošní třetí ročník se
jmenuje „Pochod čolků“ a proběhne v sobotu
17. března. V rámci tradičního jarního rozhýbání těla na svatého Řehoře, kdy čáp letí přes moře
a žába hubu otevře, chceme veřejnost seznámit
se zajímavými obojživelníky, s čolky. Na jedné ze dvou tratí (2 km a 7 km) nevyhrává ten
nejrychlejší, ale ten, kdo dokáže absolvovat trať
v předem odhadnutém čase. Stejně na jaře rozvrhují své síly obojživelníci při cestě ze zimovišť
k rozmnožovacím nádržím.
Sraz je v restauraci na letišti (Pilot Club) mezi
10:00 a 10:45 (prezentace účastníků), poté
následuje výklad trati a v 11:00 je hromadný
start. Každý si může dle svých možností vybrat
jednu ze dvou tratí – 2 km nebo 7 km. Absolvovat je lze během i pomalou chůzí, časový limit je
jedna hodina. Zúčastnit se tedy může každý bez
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fena, 6-7 let, fena, 9-10 let
Tonička a Maruška jsou velké kamarádky. Jsou velice
milé, mazlivé a klidné. Bez
problémů chodí na volno, na
přivolání přijdou. Jsou nekonfliktní, kamarádí
i s kočičkami, v bytě jsou čistotné.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Majda dlouhosrstý jezevčík, pes, starý
Majda je opuštěný starý
jezevčík, který by si zasloužil
dožít někde obklopen láskou
a pozorností. Hodil by se do
bytu i na zahrádku se spaním v teplém pelíšku.
Velmi rád chodí na procházky a rád si sem tam
i poskočí - opravdu na svůj věk velmi aktivní.
Kontakt: 775 258 349 (Strmilov)

Brita střední kříženka, 2 roky
Brita je milá, mazlivá, velice
přátelská fenka. S ostatními
pejsky vychází dobře a i doma
je čistotná, nicméně není
vhodná do bytu. Má kupírovaný ocas. Je to aktivní mladá
fenka, takže určitě bude ráda za nějaké sportovní vyžití nebo za velkou zahradu, kde bude
moci vybít svou energii.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Deina kříženka border kolie, do 1 roku
Deina je mladá fenka, na vodítku i na volno chodí dobře. Je
učenlivá, bude vhodná na psí
sporty. S ostatními pejsky i fenkami vychází skvěle.
Kontakt: 720 428 993 (Jindřichův Hradec)

Linda kříženka, do 1 roku
Linda je mladá fenka, potřebuje základní výcvik. Je hodná, nekonfliktní, s ostatními pejsky vychází dobře. Na
volno chodí bez problémů, na
přivolání přijde. Je hodně aktivní, bude vhodná
na psí sporty.
Kontakt: 720 428 993 (Jindřichův Hradec)

Bobeš kříženec, cca 3 roky
rozdílu věku. Krátká trať bude zpestřena jednoduchým úkolem pro děti. Startovné je 30 Kč,
všichni účastníci obdrží sušenku a čaj. Na místě je možno zakoupit i teplou polévku. Tři nejlepší v každé kategorii obdrží diplom a drobné
věcné ceny.
Tyto akce se konají v rámci projektu „Obojživelníci, plazi a lidé“, který finančně podpořilo
SFŽP a MŽP.
Jana Dvořáková

Bobeš je pohodový mladý pejsek, s ostatními pejsky vychází dobře. Na vodítku chodí
obstojně.
Kontakt: 720 428 993
(Jindřichův Hradec)
Záchytné kotce Jindřichův Hradec: www.psijh.estranky.cz. Cibela, o. s.: www.cibela.cz
Klára Zdeňková
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Druhý ročník literární soutěže Jindřichohradecký Textík
Minimálně 30 ukázek autorské tvorby vyjde
ve sborníku, který vznikne z toho nejlepšího,
co letošní Textík přinesl. Knihu vydá nakladatelství Jana Medka, který je zároveň organizátor a autor celé soutěže Jindřichohradecký Textík. Stejně jako v minulém ročníku bude část
nákladu ozdobena záložkou s dřevěným přívěškem ve tvaru loga soutěže - Textíkem. Tento milý doplněk opět vyrobili klienti Občanského sdružení Okna. Sborník bude navíc
ilustrován výtvory žáků Základní umělecké
školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.
Závěrečný literární večer, na kterém proběhne vyhlášení vítězů, se bude konat ve čtvrtek
29. března 2012 od 17,30 v poslechovém sále
jindřichohradecké městské knihovny. Kdo ze
známých literátů přijede ceny předat, zůstává
zatím překvapením pořadatele.

Účastníci autorské literární soutěže Jindřichohradecký Textík splnili účastí tajná přání organizátorů!
Cílem letošního ročníku
bylo masivnější zapojení jindřichohradeckých
škol a účast většího množství autorů z regionu.
Celkem se sešlo úctyhodných 135 děl od 108
autorů. Více jak polovinu příspěvků v počtu 74
napsali místní autoři.
Z jindřichohradeckých škol přišlo chvályhodných 48 přihlášek. Největší měrou se na tomto počtu podílela 1. základní škola následovaná
2. a 5. základní školou. Zda se splnilo i očekávání,
co se kvality příspěvků týče, zhodnotí odborná
porota ve složení: Jaroslava Gibalová – zástupce učitelského stavu, Petr Hromádka - zástupce
Jindřichohradeckého literárního spolku, Bohumil Komínek - zástupce Města J.Hradce, Zuzana Kořínková - zástupce nakladatelství Epika,

galeristé Sabina a Jiří Langerovi a Stanislava
Zábrodská - zástupce Čítáren. Všichni jmenovaní porotci stáli před nelehkým úkolem pročíst
na 130 stránek textu a vybrat to nejlepší. Porota
znala pouze věk účastníků.
Zatím lze uvést několik čísel: Literárně založené
nebo možná odvážnější se ukázaly býti ženy. Na
celkovém počtu účastníků se podílejí 72%. Průměrný věk účastníka je necelých 25 let. Nejmladší soutěžící je osmiletá dívenka a nejstarší autor
má 82 let. Příspěvky chodily z celé republiky
a dokonce i ze zahraničí - ze Slovenska a Německa. Nejsilněji zastoupené jsou kategorie „próza 814 let - JH školy“ a „poezie nad 20 let – ostatní“.
Dvaadvacet došlých prací splňuje zadání další literární soutěže Jihočeská žabka, vyhlašované Klubem jihočeských spisovatelů. Tento klub
převzal nad Textíkem záštitu a dle původního
ujednání bylo zmíněných 22 autorských počinů
do Jihočeské žabky přeposláno.

Jindřichohradecké sdružení sociálních
aktivit, Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Jindřichově Hradci
Vás zvou na oslavu

Hvězdárna F. Nušla a astroklub
při DDM v Jindřichově Hradci

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN.
Kdy: v úterý 6. března 2012 od 15.30 hodin
Kde: sál KD Střelnice

Sportovní hala
bude patřit tanci
Oba sály jindřichohradecké Sportovní haly
ovládnou v závěru března mladí, nadějní tanečníci. Pod taktovkou občanského sdružení Dance Station se ve městě nad Vajgarem bude konat
regionální kolo Mistrovství České republiky ve
Street Dance a Art Dance. Poskytnutí zázemí
pro pořádání prestižní soutěže si vyžádá mnohahodinové přípravy. I přesto nebude potřeba pokládat speciální podlahu, protože všichni
soutěžící se budou po hale pohybovat ve sportovní sálové obuvi a vlastní vystoupení bude
probíhat na speciálním koberci, který si pořadatelské sdružení přiveze, nainstaluje a zase
odveze.

Lenka Michalcová

Úkazy na obloze v březnu 2012
Merkur najdeme v první polovině měsíce večer
nízko nad západním obzorem, planety Jupiter
a Venuši večer na západním nebi. Mars je již nad
obzorem po celou noc a Saturn kromě večera
také po celou noc. Planety Uran a Neptun jsou
nepozorovatelné.
Měsíc je nejlepší si prohlédnout v období okolo
první čtvrti, kdy je Sluncem osvětlován ze strany (vzhledem k našemu pozorovacímu směru),
proto výškově rozdílné útvary a členitosti na
povrchu vrhají stíny. Je tak lépe představitelný
trojrozměrně a obraz Měsíční krajiny je velmi
působivý. V době kolem úplňku Slunce osvětluje Měsíc ze směru našeho pohledu, stíny v krajině a prostorovost tak zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Ostatní objekty na obloze,
jenž se dají jindy dobře pozorovat dalekohledy, v měsíční záři zcela zaniknou. Měsíc projde 1. března první čtvrtí, 8. března úplňkem,

15. března poslední čtvrtí, 22. března novem.
30. března nastane opět první čtvrť. 10. března
v 11 h projde Měsíc přízemím, jeho vzdálenost
v tento den bude 362 383 km. 26. března v 7h
nastane odzemí, vzdálenost Měsíce bude v tomto okamžiku 405 803 km.
Na Slunci za jasného počasí můžeme pozorovat
místa s rozdílnou teplotou, tmavší a chladnější
sluneční skvrny a teplejší a světlejší fakulová pole.
Noční obloha na přelomu zimy a jara je hezká
jako kdykoli jindy. Je možné dalekohledy vidět
mnoho různých objektů, neviditelných pouhým
okem, jako jsou například hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhvězdy a četné další objekty
Slunce vstoupí do znamení Berana dne 20. 3.
2012 v 06 h 14 min SEČ – začátek astronomického jara, jarní rovnodennost.

Pro veřejnost je v březnu 2012 Hvězdárna otevřena:
odpoledne: úterý od 14.00 do 16.00,
čtvrtek a pátek od 13.00 do 15.00
večer: úterý a pátek od 20.00 do 22.00

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.
V případě nepřízně počasí v projekčním sále nabízíme náhradní program – přednášku s projekcí na různá astronomická témata.
Začátek vždy ve 20.00, konec ve 21.00
Vstupné (není-li uvedeno jinak): 10,- Kč; děti 5,- Kč
Nejlepší tanečnice a tanečníky kraje v žákovských, juniorských i dospělých kategoriích budou
v jindřichohradecké Sportovní hale k vidění 25.
března 2012 od 6.00 hodin do 19.00 hodin.

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207;
Na stránkách www.ddmjh.cz najdete ke stažení v sekcích „Novinky“ a „Dokumenty“ vždy aktuální
východy a západy Slunce a Měsíce, úkazy, plánované akce, leták a další.
Jana Jirků

Marcela Kozlová
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KULTURNÍ SERVIS
Kulturní dům Střelnice vás zve…

ONE WOMAN SHOW SIMONY STAŠOVÉ

KOMEDIE VÁŠNIVÝCH SEŇORIT

SHIRLEY VALENTINE

Růže z Argentiny

Shirley Valentine je
jméno dívky, kterou ta
současná, čtyřicetiletá
matka rodiny a manželka počestného občana,
už dávno není. Přesto,
že se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel
ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od
ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva,
do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co
už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní identity
z dílny známého britského komediografa Willy Russella, jehož muzikál
Pokrevní bratři obletěl celý svět, je určena nejen všem ženám středního
věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají
rádi dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama, v němž herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta,
přímo stvořené pro hvězdu Městských divadel pražských Simonu Stašovou, která dlouho čekala právě na takovouto příležitost. Sama se vyjádřila,
že tahle hra je právě o tom, co touží říct teď v tuto chvíli. Nápomocen jí
v tom byl brněnský režisér Zdeněk Kaloč.

Svěží opereta s vyrovnanou dávkou humoru, podbarvená romantikou, exotikou a okořeněná krásnými a vášnivými seňoritami. To je jen stručná charakteristika hudební komedie Járy Beneše
Růže z Argentiny.
Divákům představíme jednu z nejvtipnějších
a nejtemperamentnějších komedií. Je trochu bláznivá, ale nerozhněvá.
Nejvíce si na své přijdou milovníci hudebně komediálního retrostylu.
Zazní totiž i něco z horoucích serenád první republiky.
V představení Růže z Argentiny se divákům představí Jan Přeučil, Jiří Štědroň, Lucie Černíková, Andrea Sousedíková a dlouholetí členové Hudebního divadla Karlín Václav Vostarek, Jan Počepický, Libor Žídek. Opereta
Růže z Argentiny vznikla v roce 1940 a zachycuje příběh krásných a vášnivých seňorit, z nichž je každá perlou své věkové kategorie. Totéž lze říci
i o mužích. Tím je vlastně naznačeno, kudy a kam se příběh bude ubírat.
Operety Járy Beneše a jeho libretistů byly přeloženy do čtyř jazyků a uvedlo je mnoho světových jevišť.
Temperamentní hudební komedii Járy Beneše Růže z Argentiny divákům představí Kulturní
dům Střelnice 23. 3. 2012 od 19.00 hodin – předplatné skupiny A.

Představení uvede Kulturní dům Střelnice v rámci předplatné skupiny B v pátek 30. 3. 2012 od 19.00 hodin.
Ivana Bačáková

Ivana Bačáková

Pozvánka na Jarní koncert JHSO
Jindřichohradecký symfonický orchestr připravuje na Jarní koncert pro své posluchače další klenoty klasické hudby. V neděli 1. dubna
od 19 hodin v Rytířském sále SHZ v J. Hradci
si tak budou moci návštěvníci vychutnat hudbu klasicistních skladatelů Wolfganga Amadea
Mozarta, Ludwiga van Beethovena a Jana Václava Voříška. Taktovky se ujme dirigent Marek
Šedivý, absolvent Pražské konzervatoře a student AMU v Praze. Ten spolupracuje s Pražskou
komorní filharmonií, účastní se mistrovských
kurzů. V sezoně 2012/13 bude asistentem Jiřího Bělohlávka při nastudování Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company
Toronto. Jako klavírista se věnuje komorní hudbě. Absolvoval mnoho koncertů a kurzů doma
i v zahraničí. V nedávné době natočil spolu
s houslistou Jakubem Fišerem CD.
Na koncertech JHSO pravidelně zaznívají díla
W. A. Mozarta (1756 – 1791), jenž za svého života vytvořil 626 děl světského i duchovního charakteru. Jeho díla seřadil do seznamu Ludwig
Alois Ferdinand rytíř von Köchel. Podle tohoto
seznamu má Koncertantní symfonie pro housle,
violu a orchestr Es dur číslo 364 a měla premiéru v roce 1779 v Salzburku. Na jarním koncertu
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se jako sólisté v této skladbě představí Martina
Fílová a Jakub Fišer.
Violistka Martina Fílová navštěvovala jindřichohradeckou ZUŠ, kde byla žačkou paní
H. Stráníkové. V současné době studuje Konzervatoř v Č. Budějovicích a zároveň je členkou
Karlovarského symfonického orchestru, se kterým vystoupila i sólově. Na různých soutěžích
získala již několik cen, ať už za sólovou nebo
komorní hru.
Jakub Fišer je absolventem Gymnázia Jana Nerudy a Pražské konzervatoře. Nyní studuje hru na
housle na AMU v Praze. Dosáhl četných úspěchů na mezinárodních soutěžích. Pravidelně se
zúčastňuje mistrovských kurzů. Sólově účinkoval na koncertech Pražské komorní filharmonie, Filharmonie Hradec Králové a Plzeňské
filharmonie. Věnuje se i komorní hře. V současné době působí jako koncertní mistr Pražské
komorní filharmonie.
Další skladbu, předehru k baletu Stvoření Prométheovo, jsme vybrali z dílny L. van Beethovena (1770 – 1827). Studoval např. u Haydna
a Salieriho. Traduje se, že původně chtěl studovat u Mozarta, ale ten ho odmítl. Byl uznáván
jako klavírista a velký moderní hudební skla-

datel, měl kontakty
i ve vysokých kruzích vídeňské aristokracie.
Tanečník a impresário Salvatore Vigano
požádal Beethovena,
aby zhudebnil jeho
taneční libreto. Vigano chtěl oslavit Marii
Terezii jako dárkyni osvícenských reforem
v oblasti vzdělanosti a sociálního uspořádání
s podtextem obdoby s pověstí z antické mytologie o Prométheovi, jenž ukradl z Diova krbu
oheň a donesl jej lidstvu.
Jakýmsi spojovacím článkem mezi hudbou
Mozarta a Beethovena by mohla být Symfonie D dur J. V. Voříška (1791 – 1825). Je to jeho
jediná symfonie. Voříšek byl obdivovatelem díla
obou skladatelů. Sám původně studoval práva,
ale láska k hudbě zvítězila, a tak se nakonec živil
jako skladatel, dirigent, klavírista, ale i učitel
hry na klavír. Mezi jeho nejslavnější žáky patřil
vévoda Zákupský zvaný Orlík.
Ludmila Plachá
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Vybrané březnové premiéry v kině Střelnice
MODRÝ TYGR
rodinný /ČR / CinemArt / 2D
Dobrodružný, magický a humorný rodinný
film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada,
ukrytá uprostřed hlučícího města.

USA / komedie / 2D
2.- 4. 3.

17.30

MUPETI
USA / loutkový / 2D
3.- 4. 3.

20.00

ŽENA V ČERNÉM
V. Británie, Kanada / drama / 2D
8. - 9. 3.

17.30, 20.00

LÁSKA JE LÁSKA
ČR / komedie / 2D
10. - 11. 3.

17.30

MODRÝ TYGR
ČR / rodinný / 2D
10. - 11. 3.

Hrají: L. Votrubová, J. Wunsch, B. Hrzánová,
J. Hartl, D. Drewes, L. Vychodilová, A. Polívková, S. Pitoňák, L. Havelková, J. Vondráček,
H. Čermák a další. Režie: Petr Oukropec
Hrajeme: 10. a 11. 3. 2012 pouze od 17.30

20.00

VÁLEČNÝ KŮŇ
USA / válečné drama / 2D
14. 3.

19.00

NEBE PEKLO
(ART) ČR / dokument / 2D
15. 3.

17.30, 20.00

PROBUDÍM SE VČERA
komedie/ ČR / Bioscop / 2D
Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane
úžasnou šanci vrátit se na chvíli do svých studentských let, do června 1989, aby konečně vyznal lásku své bývalé spolužačce Elišce.

ZKRAT
USA / akční thriller / 2D
16. 3.

17.30, 20.00

ĎÁBEL V TĚLE
USA / horor / 2D
17. - 18. 3.

17.00, 20.00

PROBUDÍM SE VČERA
ČR / komedie / 2D
22. 3.

17.30, 20.00

MILÁČEK
V. Británie, Francie, Itálie / drama / 2D
23. - 25. 3.

17.30, 20.00

ČTYŘI SLUNCE
ČR / drama / 2D
27. 3.

19.00

BOHÉMA
záznam opery z MET NY / 2D
29. 3. - 1. 4.

17.30, 20.00

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR / komedie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
4. 3.

15.00

KAMARÁDI Z TELEVIZE I
ČR / pásmo pohádek
11. 3.

15.00

O PRINCEZNĚ FURIENĚ
ČR / pásmo pohádek
18. 3.

15.00

DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I
ČR / pásmo pohádek
25. 3.

PASÁČEK VEPŘŮ
ČR / pásmo pohádek
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ČTYŘI SLUNCE
drama / ČR / Falcon / 2D
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní?
Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti
ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec
od rodiny Jára se stále nepoučil z vlastních
chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické
momenty. S partnerkou Janou vychovávají dvě děti. Jana prožívá krizi v manželství, ta
vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce
a ona si najde milence. Nový film mezinárodně ceněného režiséra Bohdana Slámy si odbyl
světovou premiéru v soutěžní sekci filmového
festivalu Sundance ve Spojených státech.

15.00

Je mu opět osmnáct, ale zůstalo mu vědomí
i paměť „čtyřicátníka“. Snaží se získat sympatie Elišky, ale musí opět zvládat i studentské
povinnosti, s čímž nepočítal. Zapomněl také,
jak odlišné bylo školství před sametovou
revolucí a co to znamená být opět v kůži studenta za časů, kdy se pánům profesorům říkalo „soudruhu“.
Hrají: J. Mádl, F. Blažek, E. Josefíková, M. Válková,
V. Preiss, M. Táborský, Z. Adamovská, T. Matonoha a další. Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrajeme: 17. a 18. 3. 2012 od 17.00 a 20.00
MILÁČEK
drama / V. Británie, Francie, Itálie / Bontonfilm / 2D
Studie šplhu mladého spisovatele po
pařížském provazovém žebříku moci. Problém je s tím, že ten se uzluje převážně v ložnicích francouzských paní a slečen. V hlavní
roli se Robert Pattinson pokusí dokázat, že na
poli umění se dokáže vtělit také do role sukničkářského naturalisty.
Hrají: Robert Pattinson, Uma Thurman, Christina Ricci, Kristin Scott Thomas a další
Režie: Declan Donnellan, Nick Ormerod
Hrajeme: 22. 3. 2012 od 17.00 a 20.00

Hrají: J. Plesl, M. Šácha, K. Roden, A. Geislerová, K. Melíšková, I. Chmela, A. Bubeníková, Jiří
Mádl, Jana Plodková, Klára Pollertová-Trojanová, Marie Ludvíková, Vladimír Merta, Zuzana Kronerová, Kryštof Rímský a další.
Režie: Bohdan Sláma
Hrajeme: 23. až 25. 3. 2012 od 17.30 a 20.00
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA
komedie / ČR / Bontonfilm / 2D
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa
Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento
muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že
ho divákům představí i ve své živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je situován do
doby jeho života a rozehrává dilema muže,
pro něhož je fotbal celý jeho život. Titulní roli
houslické persóny ztvární divadelní režisér,

umělecký šéf pražského Dejvického divadla
a příležitostný herec Miroslav Krobot.
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk
Sobota, Jaroslava Pokorná, David Novotný,
Pavel Kikinčuk a další. Režie: Jan Prušinovský
Hrajeme: 29. 3. až 1. 4. 2012 od 17.30 a 20.00

Zdroj: www.cinemart.cz www.bioscop.cz www.bontonfilm.cz
www.falcon.cz www.csfd.cz
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KONCERT v rámci abonentních koncertů
Kruhu přátel hudby

Brněnské kytarové kvarteto
Vzniklo v roce 2005 na brněnské konzervatoři. V roce 2007 kvarteto premiérovalo skladbu slovenského skladatele Mateje Háasze „Údolia sŕdc“
s Moravskou filharmonií Olomouc v Brně. V tomtéž roce získalo 1. cenu
v interpretační soutěži komorních souborů Karla Ditterse z Dittersdorfu
ve Vidnavě a v roce 2008 3. cenu na mezinárodní kytarové soutěži Maura
Giulianiho v italské Gorizii.
Soubor se vyznačuje výbornou technickou úrovní hráčů, souhrou a citlivým, promyšleným přednesem. Souhrn těchto kladů dovede vždy vdechnout život a jedinečnost každé skladbě přednášeného repertoáru.
V Jindřichově Hradci vystoupí Brněnské kytarové kvarteto dne 20. 3. 2012
od 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny.
Ivana Bačáková

Kulturní kalendář – BŘEZEN 2012
1. března, 17.00 hod.

PŘEDNÁŠKA - KDYŽ DÍTĚ ZLOBÍ
Přednáška Mirka Vojáčka ze série „Život, zdraví . . .
„Proč se děti (ne)chovají podle našich představ?,
Městská knihovna J. Hradec

Přednáška RNDr. Petra Musila, CSc.
Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka
13. března, 17.00 hod.

24. března, 17.00 hod.

ZÁZRAKY PŘÍRODY
Vernisáž výstavy obrazů Heleny Štefkové - Hruškové
a Heleny Hruškové - Slavíkové, Langrův dům

APOKALYPSA - KOLIKRÁT JEŠTĚ ?

2. března, 20.00 hod.

Apokalypsa - překonaný pojem nebo zcela aktuální
otázka? Městská knihovna J. Hradec

NA HORNÍ PALUBĚ SE TANČÍ aneb Zkáza
Titanicu, 1912

15. březen, 19.00 hod.

24. března, 21.00 hod.

KATAPULT
Koncert, KC Jitka

15. divadelní ples s programem, KD Střelnice

Jaroslav Žák
„ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA“ – premiéra

27. března, 17.00 hod.

4. března, 16.00 hod.

SETKÁNÍ S MUDr. ZDEŇKEM SUSOU

Hrají, tančí a zpívají členové a hosté souboru a abiturientská kapela Ulejvanka, KD Střelnice

Audiovizuální přednáška Jiřího Kouna, Městská
knihovna J. Hradec

Setkání s tématem: „Nemoc, umírání, smrt, hospicové hnutí“, Evangelická fara, Bratrská 129/IV, J. H.

17. března,10:00 hodin

27. března, 19.00 hod.

POCHOD ČOLKŮ

Giacomo Puccini „BOHÉMA“

6. března, 17.00 hod.

III. ročník tradiční akce
Letiště Jindřichův Hradec

Záznam představení z Metropolitní opery New York.
Nastudování v italském jazyce s anglickými a českými titulky, KD Střelnice - kino

BESEDA A PROMÍTÁNÍ S JIRKOU HLEDÍKEM
Beseda s jihočeským ultramaratoncem o přípravě
na nejtěžší ultramaraton světa RACE ACROSS AMERICA, Knihovnické a informační centrum Fakulty
managementu

INDONÉSIE - OSTROVY MNOHA TVÁŘÍ

17. března, 21.00 hod.

KONCERT

29. března, 17.30 hod.

Účinkuje: Vypsaná fixa, KC Jitka

JINDŘICHOHRADECKÝ TEXTÍK

Koncert nejpopulárnější bratrské pěvecké dvojice,
KC Jitka

Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodiči do divadla“,
KD Střelnice

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Literární textík v rámci literárního projektu Epika. Nejúspěšnějším soutěžícím v oboru próza a poezie budou uděleny ceny Města Jindřichův Hradec
Městská knihovna J. Hradec

6. března, 17.00 hod.

19. března, 09.00 hod.

29. března, 20.00 hod.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA
ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

6. března, 19.30 hod.

HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI

SEVEROZÁPADNÍ MEXIKO
Pořad hudebního dua JEN TAK TAK o pozoruhodné
a málo známé části země. Fotografická prezentace
s výkladem bude prokládána mexickými lidovými
písněmi a baladami. Městská knihovna J. Hradec
8.března 2012, 17.00 hodin

Oslava MDŽ

18. března, 16.00 hod.

„NA PALOUČKU“.

ZUŠ J. Hradec

Travesti show populární skupiny HANKY PANKY,
KD Střelnice

20. března, 19.00 hod.

30. března, 19.00 hod.

Brněnské kytarové kvarteto

Willy Russell „SHIRLEY VALENTINE“

KONCERT v rámci abonentních koncertů KPH 2012,
Kaple sv. Maří Magdaleny

Divadelní a filmová agentura Praha. Předplatné skupiny B. V režii Zdeňka Kaloče hraje Simona Stašová,
KD Střelnice

Pořádá: Okresní výbor KSČM, Levicový klub žen
J. Hradec. Bohatý kulturní program + tombola.
KD Střelnice

23. března, 09.00 hod.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA
BICÍ NÁSTROJE

30. březen, 19.30 hod.

8. března, 19.37 hod.

ZUŠ J. Hradec

Účinkují: Jen tak tak, Devítka, GVN J. Hradec

23. března, 19.00 hod.

březen 2012 - duben 2012

Jára Beneš „RŮŽE Z ARGENTINY“

KOMEDIANTI - BLACKS AND WHITES

SENIOR KLUB

Agentura „Migra“ Praha. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

Výstava Vlastimila Sítaře představí pestrý kulturní
život v našem regionu, Městská knihovna J. Hradec

Taneční večer pro střední a starší generaci.
KD Střelnice

24. března, 9.00 hod.

březen 2012 - duben 2012

JUNIOR KIT 2012

POHLÉDNĚTE DO TVÁŘE

Soutěž mladých modelářů do 18 let a výstava
modelů letadel, lodí, aut a vojenské techniky, DDM

Výstava portrétních fotografií Josefa Böhma.
Městská knihovna J. Hradec

KONCERT - SYLVA KROBOVÁ
DADA Club Kasper
11. března, 17.00 hod.

12. března, 19:00 hodin

Ptáci Jindřichohradeckých rybníků dříve a nyní

www.jh.cz

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
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Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s.
otevírá své brány
Ve třech podlažích citlivě zrekonstruované
industriální budovy najdou milovníci textilních řemesel vše o tkaní a restaurování textilií.
Návštěvník uvidí tkalcovské stavy a stroje, jakož
i exponáty přibližující slávu českého gobelínářství. Součástí prohlídkové trasy bude i živá expozice, kde mohou návštěvníci zhlédnout
praktické předvádění tkalcovských a restaurá-

v bývalém zámeckém pivovaru v sousedství jindřichohradeckého zámku).
Celý den pestrý program, vstup tuto neděli
zdarma. Těšíme se na vaši návštěvu.
Pro žáky základních a středních škol připravujeme semináře s praktickou výukou základů
tkalcovských technik.
V rámci uchování tradičních řemesel a jejich
předávání dalším generacím pořádáme odborné semináře a workshopy pro širokou odbornou
i laickou veřejnost.
Rita Škodová
Otevírací doba
duben až říjen denně mimo pondělí
9.30–12.00, 13.00–17.00 hodin
Vstupné: dospělí 60 Kč, snížené (děti, senioři)
30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
informace na www.dumgobelinu.cz

torských postupů. V expozici, kterou připravilo Muzeum Jindřichohradecka, se seznámíte
blíže s osobností Marie Teinitzerové – zakladatelky textilních dílen v Jindřichově Hradci.
Malé návštěvníky jistě zaujme některý z interaktivních programů v dětském koutku nebo
krátký film v kinosále muzea. Den otevřených
dveří v Domě gobelínů, o.p.s. se koná v neděli
1. dubna 2012 (sídlo Domu gobelínů se nachází

Květiny pro výzdobu muzea
V letech 2009–2011 prošlo třetí nadzemní podlaží budovy Národního muzea fotografie v Jindřichově
Hradci rozsáhlou stavební rekonstrukcí. V letošním roce se v nových prostorách již uskuteční první
fotografické výstavy, workshopy, semináře pro školy a další kulturně-společenské akce. Obnovené prostory včetně chodeb však postrádají květinovou výzdobu. Velmi bychom proto uvítali, darujete-li nám
pro tyto účely vzrostlé živé rostliny, které již nepotřebujete či můžete postrádat. Předem děkujeme.
Eva Florová
Národní muzeum fotografie, Kostelní 20/I – jezuitská kolej Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 459 www.nmf.cz

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
16. - 17. 3. 2012 - Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis, 13. ročník regionálního veletrhu cestovního ruchu
CHEB
20. 3. 2012 Napalm Death - „BRUTAL
ASSAULT Tour 2012“
Cheb, Kulturní centrum SVOBODA
V čele s britskou legendární kapelou: NAPALM
DEATH (uk), jako support vystoupí: HYPNOS (cz), BRUTALLY DECEASED (cz). Po
minulých veleúspěšných misích přijíždí britská
legenda NAPALM DEATH opět, aby potěšila
tisíce svých věrných fanoušků.
KUTNÁ HORA
31. 3. 2012 - Probouzení Kutné Hory
7. ročník slavnostního zahájení turistické sezóny na Horách Kutných, tentokrát o lidech hříšných a činech ohavných ve stříbrném městě!

Formou hraných scének návštěvníky seznámíme s těmi nejproslulejšími kriminálními případy Hor Kutných.
LITOMYŠL
Odkrývání dobře utajených houslí aneb Miroslav Horníček: člověk, herec, spisovatel, výtvarník Státní zámek Litomyšl
Výstava, jejíž součástí jsou také filmové projekce a besedy potrvá do 31. 5.2012.
POLIČKA
JARNÍ OČISTA VELIKONOCE PŘICHYSTÁ… v Centru Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava ve třídě Bohuslava Martinů s jarní
tematikou o tom, jak v době před více než sto
lety lidé prožívali předvelikonoční období. Jaké
prostředky a úkony užívali k očistě svých příbytků, těla i ducha a jaké symboly svátek jara
provázely.

TELČ
31. 3. Vítání svátků jara
- s vystoupením horáckých folklorních souborů
Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč a s předváděním tradičních řemesel od 14.00 hod. na
náměstí Zachariáše z Hradce.
Zahájení výstavy Venkovské stavby na Moravském Horácku ve vstupní síni radnice po skončení akce na náměstí cca v 15.30 hod.
TŘEBOŇ
16. - 18. 3. 2012 – Třeboň poetická
Divadlo J. K. Tyla
Jihočeská postupová přehlídka divadla poezie
a uměleckého přednesu na Wolkrův Prostějov
2012.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová
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SPORT
házená
březen
Česko - slovenská Interliga házené žen

březen

basketbal

10. 3. 2012, 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec) TJ

I. Basketbalová liga muži
9. 3. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

Házená J. Hradec – Partizánské

BK Lions J. Hradec – Sokol Hradec Králové

Republikové finále
Poháru AŠSK v házené
kategorie VI. A

31. 3. 2012, 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – Poruba
II.liga – ženy
31. 3. 2012, 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – Most
II.liga – starší dorostenky
10. 3. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – Cheb
17. 3. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – Kobylisy
I.liga mladší dorostenky
10. 3. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – Otrokovice
31. 3. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – Olomouc

výhled na duben

březen

hokejbal

Hokejbalová Tipgames extraliga – muži
3. 3. 2012
14.00 hodin (Hokejbalové hřiště - Hvězdárna)
TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Hradec Králové 1988
4. 3. 2012
11.00 hodin (Hokejbalové hřiště - Hvězdárna)
TJ HBC Olymp J. Hradec – SK OEZ Testa Letohrad
10. 3. 2012
14.00 hodin (Hokejbalové hřiště - Hvězdárna)
TJ HBC Olymp J. Hradec – HC Kert Park Praha
17. 3. 2012
14.00 hodin (Hokejbalové hřiště - Hvězdárna)
TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Autosklo – H. A. K.
Pardubice

hokej

II.liga – ženy
24. 4. 2012, 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – České Budějovice
II.liga – starší dorostenky
21. 4. 2012, 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – Astra
I.liga mladší dorostenky
21. 4. 2012, 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
TJ Házená J. Hradec – Karviná

březen
Juniorská liga
2. 3. 2012, 17.30 hodin (Zimní stadion)
KLH Vajgar J. Hradec – HC Kobra Praha
9. 3. 2012, 17.30 hodin (Zimní stadion)
KLH Vajgar J. Hradec – HC Junior Mělník
I. národní hokejová liga – starší dorost
4. 3. 2012, 14.30 hodin (Zimní stadion)
KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

Jindřichův Hradec, 1. a 2 . února 2012
CHLAPCI:
Jedna skupina, hrál každý s každým 2 x 20 minut.
Konečné pořadí:
1. Masarykovo gymnázium Příbor
2. Lepařovo gymnázium Jičín
3. Gymnázium Mikulášské náměstí Plzeň
4. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
5. ZŠ Jižní Praha 4
Nejlepší střelec:
Jakub Kupka (Lepařovo gymnázium Jičín), 49 branek

DÍVKY:
Jedna skupina, hrál každý s každým 2 x 20 minut.
Konečné pořadí:
1.Gymnázium Písek
2. Slovácké Gymnázium Olomouc
3. ZŠ Hutník Veselí nad Moravou
4. Gymnázium Postupická Praha
Nejlepší střelkyně:
Jarmila Trumpešová (Slovácké gymnázium Olomouc), 32 branek
Obě vítězná družstva postupují na soutěž ISF, konanou 14. až 22.
dubna 2012 v Chorvatsku. Přejeme hodně úspěchů!
Otakar Kinšt, ředitel soutěže

(začátky zápasů jsou uvedeny pouze orientačně, časy
budou upřesněny na plakátech)

SPORT ZTP
Na počest bývalé členky oddílu Lenky Outlé, jež v loňském roce tragicky zahynula, se v sobotu 3. března uskuteční šestý ročník plaveckých
závodů handicapovaných osob „Vajgarský kapr Lenky Outlé 2012“. Klání, které pořádá SK Kapři J. Hradec v místním bazénu, začíná prezentací účastníků v 8 hodin. Od 10:30 do 12 hodin bude následovat program
se sportovními potápěči sdružení Noster Orbis. Navečer od 17 hodin se
sportovci s postižením přesunou do kulturního centra Jitka v Otíně ke

slavnostnímu vyhlášení výsledků a zábavě, o kterou se hudebně postará
Studenská kapela. Kromě taneční a poslechové merendy čeká na účastníky občerstvení v podobě švédských stolů. Celodenní akce bude završena
okolo 2 hodin v noci. Vstupné + startovné je v souhrnné výši 120,- Kč.
Roman Pišný
Vedoucí SK Kapři J. Hradec: Ivan Jůna, 776 225 034, ivan.juna@email.cz

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE:
Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec • KD Střelnice • Čerpací stanice FRUKOIL • Galerie
Inspirace • Novinové stánky v Klášterské ulici a v Jarošovské ulici (p. Šlechta) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník

www.jh.cz

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

Redakční rada si vyhrazuje právo na zkrácení zaslaných příspěvků.
Tisk: RAIN tiskárna s. r. o., J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
ZDARMA
Číslo: 3/2012 vyšlo k 1. 3. 2012
Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete
na internetu: www.jh.cz

str. 15

POZVÁNKY NA DUBEN
Městské akce:
• 8. 4. 2012
VELIKONOČNÍ KONCERT – YMCA PS JAKOUBEK
• 11. 4. 2012
KAREL PLÍHAL – KONCERT
• 15. 4. 2012
SENIOR KLUB
• 21. 4. 2012
HUDBA VESELE I VÁŽNĚ – DIALOG S HARFOU
• 22. 4. 2012
MACH A ŠEBESTOVÁ – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 24. 4. 2012
„ZDRAVÝ NEMOCNÝ“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SK. A

Ostatní akce:
• 1. 4. 2012
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MUZEA JINDŘICHOHRADECKA
• 4. 4. 2012
ZDENĚK TROŠKA
• 5. 4. 2012
„ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
• 8. 4. 2012
VYNÁŠENÍ SMRTKY
• 10. 4. 2012
BESEDA O ARCHITEKTUŘE – arch. DAVID VÁVRA
• 10. 4. 2012
DÍVČÍ VÁLKA – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
• 20. 4. 2012
LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK – KONCERT
• 27. 4. 2012
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
• 28. 4. 2012
TLUSTÁ BERTA - KONCERT

Pohled od Nežárky na zámek. Foto: Pavel Pfauser

