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DISCO CENTRUM
SÍDLIŠTĚ VAJGAR

Přijďte nás navštívit,
rádi Vás uvidíme!

Otevřeno: PÁ + SO  
20:00 – 04:00 hod.

OD DUBNA I STŘEDY
VSTUP OD 18 LET
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INFORMACE 
Z RADY MĚST

 
 První zasedání rady města v roce 
2011 se uskutečnilo dne 5. ledna 2011. 
Rada města schválila návrh podmínek 
výběrového řízení na zadání veřejné 
zakázky na opravu kanalizace zimního 
stadionu, která je v havarijním stavu 
a především při tání sněhu dochází k 
nedostatečnému odvodu odpadních vod.

 Na svém druhém zasedání 
konaném dne 12. ledna 2011 rada 
města projednala návrh rozpočtu města 
Jindřichův Hradec na rok 2011, který 
byl připraven k projednání s členy 
zastupitelstva města tak, aby mohl být 
předložen k projednání a schválení na 
únorovém zasedání zastupitelstva města. 
Návrh rozpočtu předpokládá celkové 
příjmy města ve výši 622,5 mil. Kč a 
celkové výdaje města ve výši 620,5 mil. 
Kč.

 Rada města projednala tři 
varianty předběžného odborného 
odhadu ekonomicky oprávněných nároků 
pro městskou hromadnou dopravu v 
Jindřichově Hradci na rok 2011. Rada 
města schválila uplatnění varianty č. 2, 
která předpokládá snížení přiměřeného 
zisku o 1,-- Kč na 1 kilometr, čímž může dojít 
o posunutí koupě nového nízkopodlažního 
autobusu o několik měsíců, ale zůstane 
zachován fi nanční příspěvek města na rok 
2011 ve srovnatelné výši roku 2010. 

 Rada města dále schválila 
zastoupení jednotlivých členů rady města v 
místních částech města Jindřichův Hradec 
takto: pro místní část Buk – Ing. Josef 
Nejedlý, Děbolín – Ing. Karel Matoušek, 
Dolní Radouň – Ing. Pavel Vejvar, Dolní 
Skrýchov – Ing. Bohdan Soukup, Horní 
Žďár – Ing. Bohumil Komínek, Matná – 
MVDr. Stanislav Beran, Otín – Jiří Pravda, 
Políkno – Bc. Radim Staněk a Radouňka 
– Ing. Stanislav Mrvka.

 Na svém třetím zasedání ze dne 
19. prosince 2010 rada města projednala a 
schválila jednací řád, který byl aktualizován 
především tak, aby odpovídal současně 
platné legislativě a který nahradil v celém 
rozsahu původní jednací řád rady města.

 Rada města dále schválila 
podání dvou žádostí na investiční akce 
města Jindřichův Hradec do 13. výzvy 
Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad. Jedná se o projekt 
na rekonstrukci komunikace Horní Žďár 
– Dolní Pěna v rámci prioritní osy 1 – 
Dostupnost center, kde lze předpokládat 
fi nancování projektu až do výše 11,5 mil. 
Kč a projekt stavebních úprav veřejného 
prostranství Parkány v rámci prioritní osy 
2 – Stabilizace a rozvoj města a obcí, 
kde by bylo možné zajištění fi nancování 
projektu až do výše 6,5 mil. Kč.

 Rada města dále projednala výši 
sazeb nájemného uplatňovaného městem 
Jindřichův Hradec v roce 2011 a ceník pro 
stanovení jednorázové úhrady za omezení 
vlastnického práva k nemovitostem 
ve vlastnictví města pro rok 2011. V 
obou případech se jednalo v podstatě 
o valorizaci výše jednotlivých částek o 
průměrnou meziroční míru infl ace, která 
činila v roce 2010 1,5 %.

 Rada města schválila novou 
organizační strukturu Městského 
úřadu Jindřichův Hradec od 1. února 
2011. Reorganizace Městského úřadu 
představuje snížení počtu pracovních 
míst o osm a snížení počtu odborů o 1. 
Reorganizace rovněž zahrnuje změny 
v začlenění oblastí cestovního ruchu a 
kultury, kdy cestovní ruch přechází z odboru 
rozvoje na odbor kanceláře starosty a 
oblast kultury přechází z Městského úřadu 
pod Kulturní dům Střelnice, organizační 
složku města Jindřichův Hradec.

         Ing. Karel Přibyl
tajemník Městského úřadu 

Jindřichův Hradec
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VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1.12. - 31.12. 2010

8.12.2010  v podvečerních hodinách 
vyjížděla hlídka městské policie do 
Kaufl andu, kde se 27-ti letý zlodějíček 
pokusil odcizit 6 lahví whisky za 2 694,-Kč.
U regálu s alkoholem z lahví odstranil 
bezpečnostní kódy, láhve uklidil do batohu, 
který si dal na záda a u pokladny zaplatil 
pouze drobný nákup z košíku. Měl však 
smůlu, neboť celé jeho počínání sledoval 
detektiv, který chmatáka za pokladnou 
zastavil a předal strážníkům.

9.12.2010 v Kaufl andu odcizila učenka na 
praxi (16 let) jeden sprchový gel za 72,90 
Kč. Tentokrát přestupek nebudou řešit 
pouze strážníci blokovou pokutou, ale i 
vedení supermarketu a školy.

10.12.2010 v ranních hodinách 
monitorovala autohlídka městské policie 
dopravní situaci na sídlišti Vajgar. Několik 
minut po čtvrté hodině viděli strážníci, 
jak terénní vozidlo s přívěsem zajíždí na 
chodník, otáčí se a parkuje u zdi jednoho 
z panelových domů. Řidič (39 let) nejen, 
že neměl doklady, ale táhlo z něj jak z 
nálevny.  Pro podezření z trestného činu 
byl předán Policii ČR.

16.12.2010 dopoledne si 57-ti letý 
muž odskočil z práce  na nákup do 
Penny marketu. Zboží spořádaně 
ukládal do nákupního vozíku, a když 
nemohl najít čokolády, zeptal se jedné 
ze zaměstnankyň. Ta mu v dobré 
víře poradila, a když se k regálu s 

cukrovinkami otočila, tak viděla milého 
pána, jak si dobroty namísto do vozíku 
cpe do kapes vesty. Na jeho počínání 
upozornila zaměstnankyni ostrahy, která si 
na něj počkala za pokladnou a v kanceláři 
ostrahy ho předala hlídce městské policie. 

16.12.2010 v 20.45 hod. byla nezbytná 
přítomnost strážníků na sídlišti Vajgar v 
herna baru X5, kde jeden z hostů nařkl 
barmana, že mu natočil podměrečné pivo 
a ihned jej přes barový pult insultoval pěstí 
do obličeje. Přestupek proti občanskému 
soužití strážníci řešili v blokovém řízení.

20.12.2010 v odpoledních hodinách v 
Kaufl andu odcizil 24-ti letý muž pouzdro 
na mobilní telefon za 169,-Kč. Svou 
nezákonnou činnost se snažil obhájit tím, 
že pouzdro ukradl pro svoji přítelkyni, aby 
měl pro ní vánoční dárek.

24.12.2010 Štědrý večer znepříjemnil své 
expřítelkyni  42-ti letý muž, kterému toho 
večera tvořila jedinou společnost láhev. Po 
dopití se muž, pravděpodobně pod vlivem 
nejen alkoholu, ale i zjitřených vzpomínek 
vydal na návštěvu k bývalé přítelkyni, 
která mu ovšem z pochopitelných důvodů 
odmítla otevřít dveře bytu. Toto odmítnutí 
ho ovšem nenechalo chladným, tak se 
boucháním a kopáním snažil překážku 
překonat. Když se mu to nepovedlo, 
počastoval ženu škálou nevybíravých 
nadávek a odebral se pryč. Přestupek 
proti občanskému soužití strážníci řešili v 
blokovém řízení.

28.12.2010 odpoledne se do Kaufl andu 
vpotácel jeden z místních bezdomovců 
(40 let). V pohodě a před zraky ostrahy 
si z regálu vzal 3 paštiky, které na místě 
zkonzumoval. Když dojedl, rozhlédl se a 
na cestu si do kapes ještě nandal několik 
konzerv a sýrů, čímž prodejně způsobil 
škodu za 291,-Kč. Při odchodu byl 
zaměstnancem ostrahy zastaven a předán 
přivolané hlídce městské policie. 

str. Rudolf Gabriel

Zasedání Zastupitelstva města
 Jindřichův Hradec se koná 23. 2. 2011

v 16,00 hodin v sále KD Střelnice
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  4. 12.  Ing. Vincenc Krajňak, J. Hradec
  5. 12.  Antonín Sůva, Nová Včelnice
  9. 12.  František Straka, J. Hradec
  9. 12.  Jiřina Andrlová, Otín
  9. 12.  Jan  Outlý, Hamr
13. 12. Judita Solařová, J. Hradec
15. 12.  Jiří  Buben, J. Hradec
15. 12.  Mgr. Oldřich Dušek, J. Hradec
16. 12.  Anděla Markesová, Políkno
17. 12. Ing. Zdeněk Kaláb, J. Hradec
17. 12.  Marie Bauerová, Chlum u Tř.
24. 12.  Věra Syslová, Prachatice
24. 12.    Olga Krejčová, J. Hradec
25. 12.  Olga Medková, J. Hradec
25. 12.  Marie Vejborová, Vlčetínec
26. 12.  Josef Víta, Smržov
27. 12.  Hana Nováková, J. Hradec
27. 12.  Marie Strnadová, N. Bystřice
28. 12.  Adolf Hruza, Nový Vojířov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

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.

Město Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec nabízí 
K prodeji: 
• pozemky územním plánem 
určené k bytové výstavbě v k.ú. Otín            
u Jindřichova Hradce.

Podmínky prodeje:
- obálkovou metodou za minimální 
nabídkovou cenu 700,-Kč/m2

- složení kauce při podání nabídky 
ve výši 5.000,-Kč
- žadatel uhradí náklady na 
geometrické zaměření ve výši 6.783,-Kč/
parcela a ostatní náklady se smlouvou 
spojené
- město si vyhrazuje předkupní 
právo po dobu pěti let ode dne účinnosti 
kupní smlouvy, a to za stejnou kupní cenu
- 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

• byt o velikosti 2+0 - 46m2 (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.
Podmínky prodeje:
- minimální nabídková cena 
620.000,-- Kč
- žadatel má vyrovnány vešker 

Město Jindřichův Hradec blahopřeje 
rodičům k narození dětí, které byly
slavnostně přivítány na starobylé 
radnici dne 7. ledna 2011

Pikna Vojtěch
Prokeš Šimon
Trojanová Anežka
Macková Anna
Bosáková Natálie

Altmanová Klára
Reisnerová Veronika
Tetiva Jan
Černý Kryštof
Horváthová Martina

ODBOR
 SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
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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. 6015-0603140379/0800, 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.

• 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 
s a m o s t a t n ě 

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

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 J.Hradec nabízí: 
K pronájmu: 
• pozemky p.č. 1536 zahrada           
o výměře 191m² a p.č. 1537 ostatní plocha 
o výměře 358m2,vše obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec za účelem užívání jako zahrada 
za cenu 5,-Kč/m²/rok. Přes pozemek p.č. 
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1537 je přístup k nemovitosti čp. 114/IV.
Nájemné pro příslušný kalendářní rok 
stanoví každoročně rada města svým 
usnesením.
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. 

• garáž na části pozemku p.č. 
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
- 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. 
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 
osoba: Ladislava Ledvinková, oddělení 
majetkoprávní, tel. 384 351 164 nebo na 
www.jh.cz.  
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• Město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se Stavcent a.s. J. Hradec    
a JC – REAL s.r.o. J. Hradec
nabízí k prodeji:

 stavby rodinných domů včetně 
pozemků v lokalitě Jižní svah u sídliště 
Hvězdárna v Jindřichově Hradci.
Jedná se o přízemní objekty se zastavěnou 
plochou cca 140 m2 s pultovou střechou 
a uzavřeným dvorem, výměra celého 
pozemku cca 350 m2.
Cena pozemku včetně přípojek 
inženýrských sítí činí 990,- Kč/m2.

Bližší informace o celkové kupní ceně, 
projektu, výstavbě apod. získáte na        
JC-REAL   s.r.o.,  tel.:  606 600 362, 
Stavcent a.s., tel.: 602 427 995 nebo MěÚ 
J. Hradec, tel.: 384 351 180, 384 351 191

Město Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, 377 22 
Jindřichův Hradec nabízí: 
K prodeji:

• objekt čp. 9 (nebytové prostory, 
bytová jednotka) na pozemku p.č. 33/1 
včetně pozemku p.č. 33/1 zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 246 m2 

a pozemek p.č. 244/2 ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 253 m2, 

který vznikl na základě geometrického 
plánu, vše obec Jindřichův Hradec, k.ú. 
Dolní Skrýchov. 

Podmínky prodeje:
- obálkovou metodou, za minimální 
nabídkovou cenu 1.600.000,-Kč
- bytová jednotka je užívána 
nájemníkem
- složení kauce při podání nabídky 
ve výši 5.000,-Kč
- 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  

JUDr. Věra Sedláčková
Odbor správy majetku města 
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ODBOR FINANČNÍ

Změny ve vyhláškách o místních 
poplatcích

Poplatek za komunální odpad
     Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec 
schválilo na svém zasedání dne 22. 12. 
2010 obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
     Sazba poplatku 500,- Kč za kalendářní 
rok pro fyzické osoby se nemění. Termín 
splatnosti také zůstává stejný, tj. do 31.5. 
pro fyzické osoby mající trvalý pobyt v 

Jindřichově Hradci a do 30.9. pro fyzické 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící k rekreaci.
     Dochází však k rozšíření okruhu 
osvobozených osob. Zohledněn je pobyt 
delší jak tři měsíce v nemocnicích nebo 
léčebnách dlouhodobě nemocných.
     Poplatky lze platit v pokladně městského 
úřadu v hotovosti nebo platební kartou, 
poštovní poukázkou, případně bankovním 
převodem na účet Města Jindřichův 
Hradec.

Ostatní místní poplatky
Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec 
schválilo na svém zasedání  dne 22. 12. 
2010 také  obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2010, kterou se ruší dosavadní obecně 
závazná vyhláška města Jindřichův 
Hradec č. 2/2005 o místních poplatcích.
Poplatek ze psů
Nově bude držitelům psů, kteří prokáží, že 
chovají psa na pozemku mimo své trvalé 
bydliště, poskytnuta úleva od poplatku ve 
výši 50%. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Vyhláškou byli od placení osvobozeni 
provozovatelé zařízení sloužících pro 
poskytování občerstvení („předzahrádek“) 
a zároveň byly zvýšeny sazby při umístění 
reklamního zařízení nebo při vystavování 
zboží. Náhled vymezení pozemků, za 
jejichž využívání lze tento poplatek vybírat 
je uveřejněn na stránkách města www.
jh.cz.  
Poplatek ze vstupného
Vyhláška č. 3/2010 rozšířila okruh osob 
osvobozených od placení poplatku ze 
vstupného o pořadatele plesů.

Poplatky lze platit v pokladně městského 
úřadu v hotovosti nebo platební kartou, 
poštovní poukázkou, případně bankovním 
převodem na účet Města Jindřichův 
Hradec.

Klímová Zdeňka
Finanční odbor

Sběrný dvůr   
Občané města mohou svůj vytříděný 
odpad odevzdávat bezplatně (po 
prokázání totožnosti a trvalého pobytu 
ve městě Jindřichův Hradec včetně 
místních částí) ve sběrném dvoře, který je 
umístěn v ulici Ruských legií v Jindřichově 
Hradci. Sběrný dvůr je místo určené obcí 
ke shromažďování, sběru vytříděných 
a nebezpečných složek komunálních 
odpadů. Provoz ve sběrném dvoře 
zajišťuje společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., se sídlem Václavská 
609/III, Jindřichův Hradec. Více informací o 
provozu sběrného dvora podá společnost 
AVE CZ na tel. čísle 384 321 285 nebo 
faxu 384 321 281. 

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA 
ulice Ruských legií
                1.4. - 30.11.    1.12. - 31.3.  
Pondělí        zavřeno         zavřeno  
Úterý       10.00 - 18.00  10.00 - 16.00  
Středa     10.00 - 18.00  10.00 - 16.00  
Čtvrtek    10.00 - 18.00  10.00 - 16.00  
Pátek      10.00 - 18.00  10.00 - 16.00  
Sobota      8.00 - 16.00    8.00 - 16.00  
Neděle      8.00 - 12.00    8.00 - 12.00  
Státní svátky  zavřeno      zavřeno  
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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 
JINDŘICHŮV HRADEC

Poděkování 
za podporu 
sbírky autolékárniček

 Děkujeme všem jednotlivcům, 
úřadům a organizacím za podporu sbírky 
autolékárniček pro zdravotnické středisko 
ITIBO v Keni. Sbírka byla ukončena 11. 
ledna v odpoledních hodinách. Řediteli 
ADRY p. J. Bártovi a jeho spolupracovnici 
pí. J. Vojáčkové bylo předáno na půdě naší 
školy cca 320 lékárniček s obvazovým 
materiálem. Další autolékárničky byly 
průběžně od listopadu 2010 vybírány 
v Městské knihovně J. Hradec a jejích 
pobočkách. Zde se podařilo vybrat 
dalších 410 autolékárniček s podporou 
a spoluorganizací pí. ředitelky Městské 
knihovny J. Kadlecové. Sbírka tedy byla 
velice úspěšná.

 Ještě jednou děkujeme všem 
dárcům a také p. starostovi Mrvkovi              
a místostarostovi p. Komínkovi, kteří přišli 
k nám do školy sbírku osobně podpořit. 

                                Mgr. Jan Moudrý
                                PhDr. Běla Picková
                       Střední zdravotnická škola

                              Jindřichův Hradec 

Cesta na sever

 Začátkem letošního školního 
roku v září 2010 se skupina studentů           
a pedagogů Gymnázia Vítězslava Nováka 
a Fakulty managementu v J. Hradci 
zúčastnila desetidenního zájezdu do 
Pobaltí a ruského Petrohradu.

 Cesta autobusem přes polské        
a litevské roviny dnem i nocí byla 
zdlouhavá, ale už u severní hranice Litvy 
nás čekal první bod programu – Hora křížů. 
Ještě tentýž den jsme dorazili do největší 
lotyšské metropole, hlavního města Rigy, 
které nás nemile přivítalo večerní sprchou 
přímořského deště. Další den jsme 
navštívili lázeňské letovisko Jurmala na 
mořském pobřeží a pokračovali v cestě 
přes Estonsko. Po několika hodinách 
prosezených na hraničním přechodu jsme 
konečně vstoupili na ruskou zem. Téměř 
okamžitě se nám naskytl typický obraz 
naklánějících se břízek, polorozpadlých 
venkovských domků i místních „sabak“ 
vyhřívajících se u silnice. Jen co jsme 
přijeli do prvního většího města, hrdě na 
nás shlížela socha Lenina a jen o pár ulic 
dál seděl na podstavci zasněný Puškin.

 Do Petrohradu, největšího města 
severu, sídla ruských carů, které nechal 
vystavět sám Petr Veliký, jsme dorazili až 
po setmění. Sotva však ráno vyšlo slunce 
(a navzdory faktu, že Petrohrad je jedním 
z nejdeštivějších míst v Rusku, vydrželo 
svítit celý týden), ujala se nás průvodkyně 
Jelena Lvovna a spolu s ní jsme zamířili 
k Petropavlovské pevnosti, odkud nás 
loďka po řece Něvě provezla celým 
Petrohradem. Ne nadarmo se tomuto 
městu přezdívá “Benátky severu“, svými 
nesčetnými kanály a mosty se svému 
italskému bratříčkovi bezesporu vyrovná. 

GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
JINDŘICHŮV HRADEC
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Po projížďce jsme se zašli podívat na 
nejslavnější loď ve městě – revoluční 
křižník Aurora.

 Následující dny jsme strávili 
prozkoumáváním tamějších památek. 
Kolem hlavní petrohradské třídy, 
Něvského prospektu, narazíte téměř                                               
v každé postranní ulici na nějaký chrám. 
Ničí pozornosti neunikne obrovská 
pozlacená kupole chrámu sv. Izáka, typicky 
ruské cibulové věže chrámu Vzkříšení 
Krista, Kazaňský chrám ani blankytně 
modrý Smolný klášter.

 Měli jsme možnost se podívat 
i do Carského sela, kde studoval Puškin 
a postavila svůj palác Kateřina Veliká. 
Navštívili jsme také  Petrodvorce, obrovský 
fontánový park vystavěný Petrem Velikým 
nedaleko Petrohradu.

 Jako milovníci umění jsme 
nemohli vynechat ani vyhlášený ruský 
balet a jednu z největších světových galerií 
– Ermitáž. Na Piskarevském hřbitově 
jsme si připomenuli oběti období blokády 
Leningradu z doby 2. světové války. 
 Kromě památek jsme hodně 
pozornosti věnovali i samotným Rusům. 
Národ je to bezesporu velmi hrdý, ale 
stačí se s nimi trošku zapovídat a hned 
by vás zvali domů na láhev vodky. Potom 
je velmi těžké jim jejich pohostinnost 
rozmluvit. Hospody tu jsou téměř prázdné 
a víceméně jen pro turisty, Rusové totiž pijí 
vodku zásadně doma a pivo na ulicích.  
 Náš čas strávený v Petrohradu 
se velmi rychle nachýlil ke konci a my 
zamířili zpátky k jihu. Cestou jsme se 
ještě stihli zastavit v Litvě u hradu Trakai 
i v jejím hlavním městě Vilniusu. Odtud už 
naše cesta vedla přímo domů.

                              Pavlína Štrejbarová, 
studentka 2.B GVN J.Hradec
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Jak si vybrat letní tábor?
        Slunce pálí, voda šplouchá kolem 
kotníků, les šumí a zralé maliny jsou na 
dosah ruky. Někteří si jistě zaťukají prstem 
na čelo, že jsem se na začátku února           
s touhle představou asi trochu zbláznila. 
Jiní si řeknou, že tohle už někdy četli. 
Ale  pravda je taková, že já už mám tuhle 
představu před očima jednoduše proto, že 
příprava na letní tábory je v plném proudu 
a naše letošní nabídka pro vás je velmi 
pestrá. Jenže jak si vybrat ten správný 
tábor pro své dítě nebo sám pro sebe? Tak 
snad jenom pár triků, jak na to. A pokud 
jste tento článek už četli, tak věřte, že 
opakování je v tomto případě na místě.

       Nejdřív mrkněte na to, komu je 
tábor určen. Na některé může jet široké 
spektrum dětí, třeba od první až do deváté 
třídy, jiné jsou více specifi cké. A nemyslete 
si, že váš prvňáček přece úplně v pohodě 
zvládne pobyt určený dětem od třetí třídy. 
Ne že byste doma neměli šikovného 
školáčka, ale táborová omezení mají svůj 
důvod a přece nechcete v létě číst slzavé 
táborové dopisy, třeba proto, že ten váš 
šmudla nejezdí na kole tak rychle jako 
ostatní a bývá poslední.

       Další důležitá věc při výběru tábora 
je jeho náplň. My například nabízíme 
jak klasické letní tábory s celotáborovou 
hrou, koupáním, spaním pod širákem 
a různými zálesáckými činnostmi, tak 
tábory něčím jedinečné. Třeba jezdecký                                    
s koníky, vodácký s jachtingem nebo třeba 
příměstský tábor s drobnými zvířátky, 
mnohdy i exotickými. Na všech našich 
táborech samozřejmě čeká děti spousta 
kamarádů,  zábavy a zážitků, ale aby je 
opravdu bavil, musí být přesně pro ně           
a náplň tábora je jedna z rozhodujících 
věcí.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JINDŘICHŮV HRADEC

       A v neposlední řadě mrkněte na 
typ tábora, tedy nejen dobu trvání 
tábora, ale také typ ubytování a polohu. 
Zvažte, jestli váš mrňous, který jede na 
tábor poprvé, zvládne celých čtrnáct 
dnů v novém prostředí nebo jestli 
vaše  patnáctiletá slečna zvládne pobyt 
bez sprchy, se studenou řekou místo 
umyvadla a základnou bez signálu.                                                
V naší nabídce rozhodně najdete spoustu 
možností od základny v D. Radíkově, 
která je, řekla bych, „all inklusive“, přes 
Tokániště uprostřed lesů až po Střelnici, 
která je krásná právě absencí sociálních 
vymožeností, ale má prostě řeku, les, 
louku a pohodu.

       A na závěr prosba. Prosím, prosím, 
prosím, za všechny vedoucí, sporťáky 
a instruktory, nedávejte svým dětem na 
tábory mobily. Já vím, že doba je taková 
a  každé  dítě  musí  mít ten svůj  a tak. 
Nicméně pomyslete na to, že první 
samostatný večer ve stanu s šumícím 
lesem nad hlavou a houkající sovou může 
být krásně romantický, ale přece jen může 
přijít smuténka. Tu vaše děti pohodově 
zvládnou s pohádkou od svého vedoucího 
nebo pohlazením slečny instruktorky. 
Ovšem pokud vám budou volat, na slzy 
nemusíte dlouho čekat a bude velmi 
špatně jim, natož vám. A i tady platí, že 
vaše děti budou volat přesně v okamžiku, 
kdy jim bude trošku smutno, ale až budou 
plné dojmů a budou úplně v pohodě, tak 
už volat nebudou. A vy? Budete mít jen 
pocit, že něco není v pořádku… i když, to 
tak třeba vážně není.

       Proto vyberte prosím zodpovědně a se 
svými dětmi ten správný tábor a pak nám 
je prostě svěřte a věřte, že se vám vrátí 
plné zážitků a pohody a pojedou s námi 
rády zas. Naše letošní nabídka je na www.
ddmjh.cz.
                                   Malina Procházková
         vedoucí odd. mládeže DDM J. Hradec
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Den bezpečnějšího internetu
  
 

 

 
Internet nám zjednodušuje život 
(někomu možná komplikuje, pokud se 
stal nezbytnou součástí života hraničící 
se závislostí). Naučili jsme se jej rychle 
používat jako komunikační prostředek, 
pracovní nástroj, zdroj informací, může 
být i zdrojem zábavy.  Velké komplikace 
v souvislosti s internetem mohou nastat, 
pokud pomineme základní bezpečnostní 
principy. 
 Komunikace prostřednictvím 
internetu je využívána ve velké míře dětmi a 
mládeží, nejen dospělými. A právě u dětí je 
třeba, aby se naučily základním pravidlům 
garantujícím bezpečné používání 
internetu zároveň s prvními kroky na 
počítači. Dospělí bohužel často nevědí, 
kde se děti na internetu pohybují, s kým a 
jakým způsobem komunikují atd. Městská 
knihovna se připojuje k letošní mezinárodní 
akci Den bezpečnějšího internetu (Safer 
Internet day). Tento projekt je každoročně 

o r g a n i z o v á n 
m e z i n á r o d n í 
sítí INSAFE 
počátkem února. 
Jeho cílem je 
propagovat po 
celém světě 
b e z p e č n ě j š í 
zodpovědně j š í 
užívání online 
t e c h n o l o g i í 
zejména dětmi a 

mládeží. Podrobnosti o projektu naleznete 
na adrese  www.saferinternet.cz
 Velkým přínosem tohoto projektu 
je zřízení  internetové horké linky, což je 
kontaktní centrum, které přijímá hlášení, 

týkající se nezákonného a nevhodného 
obsahu  na internetu jako je obchod s dětmi, 
pedofi le, věkově nepřiměřený obsah, 
rasismus, xenofobie, sebepoškozování, 
výzvy k násilí  a nenávisti, šíření drog. aj. 
Pomoci softwarového nástroje s názvem 
červené tlačítko máme všichni možnost 
jediným stisknutím tlačítka nahlásit  
nepřípustný obsah internetu a tím přispět 
k bezpečnějšímu internetu. 
 Letos tento Den bezpečnějšího 
internetu připadá na úterý 8. února. 
Knihovna se k této akci přidává informací 
o projektu na webu a v médiích a dále si 
zájemci  budou moci připomenout zásady 
pro bezpečné používání internetu přímo 
v knihovně např. formou  krátkého  kurzu  

o bezpečném užívání internetu. Kurzy 
jsou k dispozici ve struktuře ZAČÍNAJÍCÍ 
UŽIVATEL, POKROČILÝ UŽIVATEL, 
RODIČE, DĚTI, ŠKOLA.

V této souvislosti připomínáme důležité 
Desatero pro školáky:

1) Nezapomeň: opatrný internetový  
čtenář je inteligentní čtenář!
2) Nedávej nikomu adresu 
ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za 
obrazovkou!
3) Neposílej nikomu po internetu 
svoji fotografi i, nesděluj svůj věk!
4) Udržuj heslo své internetové 
schránky v tajnosti, nesděluj ho ani 
kamarádovi!
5) Nikdy neodpovídej na neslušné, 
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Výpůjční doba 
Městská knihovna J.Hradec 

Centrální pracoviště

           Dospělé      Internet-čítárna                   
ÚT   9.00 – 18.00    9.00 – 18.00      
ST   9.00 – 17.00    9.00 – 17.00      
ČT   9.00 – 18.00    9.00 – 18.00       
PÁ   9.00 – 17.00    9.00 – 17.00     
SO   8.00 – 12.00    8.00 – 12.00   
            Dětské            Hudební
ÚT   9.00 – 18.00     9.00 – 18.00
ST 12.00 – 17.00   12.00 – 17.00
ČT 12.00 – 18.00      
PÁ 12.00 – 17.00   12.00 – 17.00

Pobočka sídl. Vajgar
Sídl. Vajgar 718/III tel: 384 324 506

                      Dospělé                          
PO             12.00 – 17.00                             
ST    9.30 – 11.00 12.00 – 18.00                               
PÁ    9.30 – 11.00 12.00 – 17.00  
    
                      Dětské
PO   12.00 – 17.00
ST    12.00 – 18.00
PÁ    12.00 – 17.00

Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka
Městské knihovny Jindřichův Hradec

hrubé nebo vulgární e-maily!
6) Nedomlouvej si schůzku po 
internetu, aniž bys o tom řekl alespoň 
jednomu z rodičů.
7) Pokud tě nějaký obrázek šokuje, 
okamžitě opusť webovou stránku.
8) Svěř se dospělému, pokud tě 
internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
9) Nedej šanci virům, neotvírej 
přílohy zprávy, která přišla z neznámé 
adresy!
10) Nevěř každé informaci, kterou na 
internetu získáš.

• 2012 - KONEC  SVĚTA?
Na přednášku p. Jiřího Kouna s tímto 
tajuplným názvem si dovolujeme pozvat 
zájemce do poslechového sálu  knihovny 
dne 24. února v 17:00 hodin. Přednáška 
se zabývá zneklidňujícím  tématem – jestli 
21. 12. 2012 se stane něco mimořádného. 
Mnohé webové stránky, fi lmové dokumenty 
a jiné zdroje nám přibližují katastrofy, které 
v roce 2012 mají nastat. A proč právě rok 
2012 – tento letopočet vychází z Mayského 
kalendáře, který právě magickým datem 
21. 12. 2012 končí…

• Autolékárničky pro Afriku

Děkujeme touto cestou všem, kdo přispěli 
ke sbírce nepotřebného zdravotnického 
materiálu z vyřazených autolékárniček. 

Akce přesáhla 
hranice města 
díky tomu, že 
se zapojily i 
knihovny regionu. 
Ke dni uzávěrky 
Zpravodaje přibylo 
v knihovně ještě 
17 lékárniček, 
takže konečná 
suma za knihovny 
činí  427, díky 
všem zapojeným 

spoluobčanů a spoluorganizátorům sbírky.
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 Válka ve třetím poschodí
Pavel Kohout

N a s t a l a 
normal izace, 
tíživé bezčasí, 
šedivé jako 
f a s á d y 
p a n e l o v ý c h 
d o m ů . 
Většina české 
s p o l e č n o s t i 

byla zastrašena a zahnána do soukromí. 
I tam však pronikala všudypřítomná 
komunistická vlezlost, ať už v podobě 
absurdní regulace každodenního života 
či přímo špiclování. Všude se pohybovali 
druzí nezvaní hosté (snad ještě horší než 
ti první, protože to nebyli cizí vetřelci, ale 
jedni „z nás“) a jména mívali různá: třeba 
domovní důvěrník, Veřejná bezpečnost, 
STB nebo KSČ. V takové atmosféře 
napsal Pavel Kohout tři aktové hry Válka 
ve třetím poschodí (1970), Pech pod 
střechou (1972) a Požár v suterénu (1973). 
Trilogii  shrnul  pod společným názvem 
Život v tichém domě, jímž odkazoval na 
svého oblíbeného autora Jana Nerudu. 
Ve všech třech hrách jsou hlavní postavy 
konfrontovány s arogancí a útokem 
sil zaštiťujících se veřejným zájmem. 
Přestože Kohout vystavěl své příběhy na 
důsledně absurdních situacích, jednání   i 
psychologie postav vyrůstají z realistických 
pohnutek. S jejich pocity rozhořčení i 
bezmoci se rychle ztotožňujeme. A želíme 
rezignace, s níž útok na svoje soukromí 
nakonec přijali. Jsou nám povědomé           
a už jsme je někdy zažili, třeba při pouhé 
návštěvě nějakého úřadu.
  
Zvuková kronika
Divadlo Járy Cimrmana
Další „povinnou položku“ do audiotéky 
fanoušků Divadla Járy Cimrmana vydal 

ZVUKOVÉ KNIHY 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Radioservis. Čtyřhodinový mp3 disk 
obsahuje čtrnáct dílů rozhlasového seriálu 
Zvuková kronika, kterou ke 40. výročí 
divadla připravil v roce 2007 Vladimír Kroc.  
V jednotlivých částech o stopáži přibližně 
13 až 20 minut, vyprávějí především 

protagonis té 
d i v a d l a 
Zdeněk Svěrák 
a Ladislav 
S m o l j a k , 
stejně jako 
další členové 
divadla i ti, 
kteří s ním 
jsou spojeni                          

v povědomí publika jen volnějším svazkem, 
například skladatel Jaroslav Uhlíř. Kromě 
jejich promluv slyšíme fragmenty ze 
známých her a další zvukové dokumenty, 
vše pospojované komentářem autora 
seriálu. Zejména vyprávění o historicky 
nejdávnějším období divadla přináší 
mnoho neznámých, pozapomenutých 
nebo jen tušených informací, a to z těch 
nejpovolanějších úst.
 
Tři mušketýři
Alexandre Dumas
Jeden za všechny, všichni za jednoho. Toto 

heslo hrdinů 
k l a s i c k é h o 
h i s t o r i c k é h o 
r o m á n u 
A l e x a n d r a 
D u m a s e 
z l i d o v ě l o . 
Svůj podíl na 
tom má jistě 

i skutečnost, že dobrodružství tří 
královských mušketýrů a jejich mladého 
přítele d´Artagnana se dočkala několika 
fi lmových podob. My vám nabízíme 
velkolepou zvukovou dramatizaci, v 
níž uslyšíte celou plejádu vynikajících 
herců: František Němec (d’Artagnan), 
Petr Haničinec (Athos), Martin Růžek 
(Porthos), Zdeněk Řehoř (Aramis), Irena 
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Kačírková (Mylady de Winter), Rudolf 
Pellar (vypravěč) atd.    
 
Španělská krev
Raymond Chandler
Dva měsíce před volbami je jeden 

z horkých 
k a n d i d á t ů 
na starostu 
nalezen mrtev. 
Těch, kteří 
mohou těžit 
z jeho smrti, 
je víc. Jak 
se zorientuje 

v pavučině organizovaného zločinu, 
který je – slovy Raymonda Chandlera - 
„jenom špinavým rubem lesklého dolaru“, 
detektiv Sam Delaguerra? To se dozvíte v 
rozhlasové nahrávce pocházející z roku 
1990.

Český Honza
Nadační fond Veselý senior ve spolupráci s 

nakladatelstvím 
Č e s k é h o 
r o z h l a s u 
R a d i o s e r v i s 
vydali  CD 
o b s a h u j í c í 
celkem osm 
k l a s i c k ý c h 
č e s k ý c h 

pohádek, kde v hlavní roli vystupuje český 
Honza, kterému se čas od času říká také 
hloupý. Interpretace jednotlivých příběhů 
se ujali Petr Kostka a Carmen Mayerová, 
Viktor Preiss a Jana Preissová, Růžena 
Merunková a Miloš Hlavica či Luděk 
Munzar a Jana Hlaváčová. Těm bystřejším 
z vás jistě neuniklo, že jde nejen o 
skvělé rozhlasové herce, ale také o čtyři 
nerozlučné dvojice životních partnerů, 
kteří tak výběr z těch nejklasičtějších 
pohádek přečetli de facto i svým vnučkám 
a vnukům. Nahrávka vznikla pod taktovkou 
zkušené režisérky Markéty Jahodové a 
Honzu v jednotlivých pohádkách můžete 

potkat třeba v pekle, usilovat bude i o 
lásku krásné Kačenky, naučí se také tajné 
řeči, do křížku se dostane s čarodějnicí, 
dozvíme se, jaký má vztah s větrem, co 
udělal s kouzelnou lucernou a aby toho 
nebylo málo, tenhle jelimánek se představí 
i v roli rychtáře.

Simona Pavlišová, MěK J. Hradec

AUDIONAHRÁVKY 
v městské knihovně 
od  r. 2011 nově
 Výpůjčky zdarma v případě 
audionahrávek doposud v Městské 
knihovně Jindřichův Hradec užívají 
výhradně zdravotně (především zrakově) 
znevýhodnění spoluobčané. Zvukové 
knihy zahrnující široký výběr literárních 
žánrů se těší stále větší oblibě a jejich 
nabídka se rozšiřuje (cca 600 titulů). 
Městská knihovna v Jindřichově Hradci 
proto připravila od roku 2011 pro zájemce o 
audioknihy a hudební nahrávky příjemnou 
změnu. Audionahrávky si budou moci 
všichni registrovaní uživatelé knihovny 
zapůjčit od 1. ledna 2011 bez poplatku 
za výpůjčku za podmínek uvedených 
v upraveném knihovním řádu (doba 
zapůjčení, sankční poplatky aj.). Upravený 
knihovní řád bude včas k dispozici. 
Audionahrávky si budou moci půjčovat         
i registrovaní uživatelé na pobočce Vajgar. 
Pokud je četba pro vás namáhavá nebo 
chcete ušetřit poslechem audioknihy 
čas, pak zavítejte do knihovny a využijte 
těchto služeb. Někteří vydavatelé 
upřednostňují  zkrácené verze knih a tak 
v dnešní uspěchané době můžete sáhnout 
i po méně obsáhlé audioverzi. Zvukové 
knihy lze poslouchat prakticky kdekoliv                     
a kdykoliv.

Děkujeme 
za dosavadní přízeň 

Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka
Městské knihovny Jindřichův Hradec
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Literární projekt EPIKA
ve spolupráci 
s 

extík

 

 

2010/2011
extík

!

 

uvádí
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Textík 2011 - první literární soutěž při 
projektu Epika v Jindřichově Hradci

 Právě v tomto období máte 
příležitost účastnit se této soutěže, která 
je otevřená všem tvůrčím lidem, kteří 
by chtěli oslovit ostatní svým literárním 
vyjádřením. Soutěž Textík má podporu 
Jihočeského klubu Obce spisovatelů, 
který sídlí v Českých Budějovicích.
 Byly ustanoveny dvě základní 
kategorie, v první kategorii budou 
hodnoceni žáci vyšších ročníků základních 
škol a studenti škol středních a odborných 
z Jindřichova Hradce a do druhé kategorie, 
nazvané „Ostatní“ se může přihlásit každý, 
bez ohledu na věk, pohlaví, sociální 
postavení a vzdělání. 
 V soutěži Textík jsou vyhlášena 
dvě témata: pro prozaická dílka je tématem 
„Můj nejslavnější den“ a tomu, kdo 
dává přednost vyjadřování poetickému 
předkládáme básnické téma „Cesta“. Svá 
dílka o rozsahu maximálně 10 normostran 
formátu A4, můžete zasílat nejpozději do 
21. března 2011 na adresu: medek@
epika.cz. 
 Práce bude hodnotit odborná 
porota ve složení: paní Stanislava 
Zábrodská (www.citarny.cz), MgA. Sabina 
Langerová, pan Jiří Langer, paní Zuzana 
Kořínková, Ing. Jiřina Kadlecová, Mgr. 
Jana Burianová. Po přebrání děl a jejich 
vyhodnocení bude vydána sborníková 
kniha s nejlepšími literárními dílky, kterou 
zdarma jako odměnu obdrží autoři v ní 
zastoupení. Kniha bude představena na 
literárním večeru v poslechovém sále 
Městské knihovny v J. Hradci ve čtvrtek 
2. června 2011. Občanské sdružení Okna 
začne v dohledné době s výrobou malých 
textilních Textíků, kteří budou součástí 
knihy, důvodem je podpora a zapojení 
i handicapovaných mladých lidí do 
zajímavého projektu.
 Nejlepší díla budou obzvlášť 
oceněna - a doufáme, že naše pozvání 
na tento slavnostní večer potvrdí známá 

spisovatelka dětských knížek, které 
už léta formují vztah mladých čtenářů 
k literatuře, paní Markéta Zinnerová. 
Zastoupen bude i Jihočeský klub Obce 
spisovatelů a doufáme, že i naši sponzoři. 
Věříme, že připravovaný slavnostní večer 
bude důstojným a příjemným kulturně 
hodnotným zakončením celé soutěže.
 Za soutěží Textík stojí 
jindřichohradecký tvůrce literárního 
serveru www.Epika.cz, který existuje 
už 8 let a má významné místo mezi 
nejznámějšími servery tohoto typu - pan 
Jan Medek, který v současnosti dovádí své 
dílo k dokonalosti programováním jeho již 
5. verze. Z literárního serveru se mezi tím 
stává ucelený Projekt Epika podporující 
začínající i zkušené autory. Od roku 2010 
provozuje nakladatelství a knihárnu, ve 
které je schopen samostatně vyrobit 
potřebný počet knih. Je iniciátorem celého 
podniku, který oslovil několik nadšenců, 
kteří dohromady tvoří velmi kvalitní tým. 
Soutěž podpořilo i několik významných 
podniků z Jindřichova Hradce (viz. 
plakátek)                                         (Mich.)

ZACHYCENO KAMEROU ...                                                       

Plavecký klub Jindřichův Hradec

Přes dvě stovky členů, mnoho uplavaných 
kilometrů nebo řada získaných medailí 
jak na tuzemských tak i zahraničních 
závodech. To je stručná charakteristika 
Plaveckého klubu Jindřichův Hradec, 
který sdružuje jedny z nejúspěšnějších 
sportovců města nad Vagarem.
Plavecký klub dlouhá léta působil v rámci 
jindřichohradeckého Slovanu. V loňském 
roce se osamostatnil. Nejdříve měl něco 
málo přes sto členů, v současné době je 
v jeho řadách přes dvě stovky plavců. A to 
od malých dětí po dospělé.
„Jedná se jak o závodní plavání, tak i 
kondiční. V podstatě se děti učí od úplných 
základů,“ uvedl jednatel Plaveckého klubu 
J. Hradec Petr Bednář.
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občánci. V tomto zvyku pokračuje i nové 
vedení města.
„Všude slyšíme, jak se budou snižovat 
fi nance, ale co jde přímo pro občany 
humanitární a sociální záležitosti, to v 
žádném případě nechceme omezovat. V 
tomto směru opravdu šetřit nebudeme. Je 
to to nejmenší, co radnice může občanům 
vrátit,“ uvedl S. Mrvka.
Maminka Amálky od starosty převzala 
nejen zlatou pamětní medaili města a 
fi nanční dar ale také hračky.

Za CD se v knihovně už neplatí
Půjčování CD nosičů i audioknih bylo v 
minulém roce zpoplatněno. Jeden týden 
stál uživatele dvacet korun. Od nového 
roku nejen že nezaplatíte nic a navíc si 
můžete CD půjčit na čtrnáct dní.
„Usoudili jsme, že audio kniha je také 
kniha. Chceme, aby byla k dispozici za 
stejných podmínek jako je běžná papírová 
kniha. Tak jsme se rozhodli k tomuto 
kroku,“ změnu vysvětlila ředitelka knihovny 
Jiřina Kadlecová.
Zároveň se klienti knihovny nemusí bát, 
že by byl nedostatek nových titulů, protože 
nebudou peníze z výpůjček.
„My jsme za to, že jsme za nosiče vybírali 
poplatky, odváděli určitou částku příslušné 
organizaci. Takže se to více méně 
vykompenzuje. Ta sice není úplná, ale 
letos ještě počítáme s tím, že zažádáme 
o dotaci na audio knihy z Ministerstva 
kultury,“ řekla J. Kadlecová.
Novinky se kvůli autorskému zákonu 
nesmí domů půjčovat devět měsíců od 
vydání. Od nového roku se také změnila 
výpůjční doba na pobočce Vajgar.
„Podle statistik jsme zjistili, že návštěvnost 
v době od 17 do 18 hodiny je minimální. 
Takže jsme nechali do 18 hodin otevřeno 
pouze ve středu,“ doplnila J. Kadlecová.
Výpůjční doba dětského oddělení je na 
této pobočce v pátek prodloužena až do 
17 hodin.                   Blanka Horčičková, 

Ondřej Alexandr Kronika
Jindřichohradecká televize 

Loňský rok byl pro klub opravdu úspěšný. 
Zúčastnili se jak závodů Českého poháru 
dětí a také republikových přeborů, kde 
mělo město nad Vajgarem dokonce pět 
zástupců. „Probojovat se mezi dvacet 
čtyři nejrychlejších a nejlepších plavců 
v republice je obrovský úspěch. Přivezli 
jsme mnoho medailí. Je to neuvěřitelné, 
že máme i přeborníky republiky,“ pochválil 
svěřence P. Bednář.
Mezi nejúspěšnější plavce klubu například 
patří Matyáš Stáňa, Martin Rus, Anna 
Bednářová nebo Štěpán Smrž. Plavci 
z Jindřichova Hradce se účastní i řady 
mezinárodních závodů.
Před dvěma lety jsme byli pozváni na velké 
mezinárodní závody do Paříže. Zúčastnilo 
se jich zhruba čtrnáct zemí včetně USA 
nebo Tunisu,“ dodal P. Bednář.
Loni byli pozváni i na druhý ročník těchto 
závodů. A opět slavili velký úspěch. 
Přivezli si osmnáct medailí z nejrůznějších 
kategorií. Ale to nebyly jediné závody 
za hranicemi České republiky. Město 
úspěšně zastupovali i v Mnichově nebo ve 
Vídni.

První občánek roku 2011
Začátkem měsíce ledna starosta 
Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka 
zavítal do místní porodnice. Čekal ho 
opravdu krásný úkol, a to na světě přivítat 
prvního občánka Jindřichova Hradce roku 
2011. Tím se stala Amálka Dvořáková. Ta 
se mamince Kateřině Lukáčové a tatínkovi 
Michalu Dvořákovi narodila 2. ledna sedm 
minut po poledni. „Bratříčka ani sestřičku 
zatím nemá, doma na ni čeká akorát 
velký pes,“ s úsměvem řekl tatínek Michal 
Dvořák.  Amálku přišel do jindřichohradecké 
porodnice pozdravit i starosta města.  „Já 
samozřejmě Amálce přeji hodně zdraví, 
ať roste do krásy. Popřál bych jí hodné 
rodiče a klidné rodinné zázemí. Doufám, 
že si ostatní obyvatelé Jindřichova Hradce 
vezmou příklad, tak aby nás bylo stále 
víc,“ dodal starosta města Stanislav 
Mrvka. V Jindřichově Hradci se pravidelně 
v prostorách starobylé radnice vítají noví 
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HVĚZDÁRNA F. Nušla 
a Astroklub

Úkazy na obloze v únoru 2011

 Planety Merkur, Mars a  Neptun 
jsou nepozorovatelné, Venuši najdeme 
ráno nad jihovýchodem.  Jupiter s Uranem 
již uvidíme pouze večer nízko nad 
západem a Saturn najdeme na obloze 
kromě večera po celou noc.
 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 
3.února novem, 11.února první čtvrtí, 18. 
února úplňkem a  25. února poslední čtvrtí. 
 Pozorování Slunce dalekohledy 
nabízí pohled na barevně odlišná místa 
Slunečního disku s rozdílnou teplotu 
– chladnější sluneční skvrny a naopak 
teplejší fakulová pole. 

 V době jarních prázdnin můžete 
na Hvězdárně F. Nušla pozorovat Slunce, 
a to ve dnech 8.2. – 11.2.2011, vždy od 
13.30 do 16.00h. 

 

Za nepřízně počasí si ve stejném čase 
přijďte popovídat o vesmíru nebo shlédnout 
promítání na astronomická témata. 

 Večerní návštěvní doba je                
o jarních prázdninách beze změn. 
Vstupné: dospělí 10,- Kč, děti zdarma

 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 Ryb dne 19.2. 
2011 v 1h 25min SEČ. (středoevropský 
čas).   

Pro veřejnost je v únoru 2011 Hvězdárna 
otevřena:
úterý: 13.30 - 15.30h, 18.30 – 21.00h,
čtvrtek:   13.00 - 15.00h  
a 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 
fi lmů 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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Úterý   22. února 2011 - 19 hodin 
 Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru

 Jako Thelma & Louise
 Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
 Dvě ženy procházejí na cestě autem téměř mužským světem. 
 Prožívají při tom všechny zážitky a emoce, které jim tato cesta 
 poskytuje. Přátelství, krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, smrt, 
 svobodu a vášeň. 
 Předlohou a inspirací hry byl slavný fi lm Ridleyho Scotta.
 Hrají:  B. Munzarová, M. Procházková, M. Trnavský, 
 R. Novák a další.
 Režie: Jakub Nvota
 
 Předplatné sk. A
 Vstupné:  200 - 190,- 180,- Kč
 Doprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od  8. 2. 2011.
 KD Střelnice
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Kulturní kalendář
              program kulturních akcí na www.jh.cz

Sobota   5. února,  20 hodin
 Kulturní dům Střelnice vás zve na
  taneční večer ve stylu 20. a 30. let
 CHARLESTON
 K tanci a poslechu hrají:  Sestry Havelkovy, Old Steamboat Jazz Band
 Vstupné: 200,- 150,- Kč
 Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 22.1.2011.
 KD Střelnice

Neděle   13. února, 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

Pondělí  14. února, 18.30 hodin
 Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce 
 a Muzeum Jindřichohradecka vás zve 
 na valnou hromadu spolku a následující přednášku
  JINDŘICHŮV HRADEC PŘED 100 LETY – ROK 1911
 Přednášející:  PaedDr. František Fürbach
 Konferenční sál muzea ve Štítného ulici

Úterý     15. února, 19 hodin
 Kulturní dům Střelnice vás zve na koncert
 RADŮZA S KAPELOU
 Vstupné:  260,- 250,- 240,- Kč
 Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od  1.2.2011
 KD Střelnice

Pátek     18. února, 18 hodin
 Klub historie letectví Jindřichův Hradec a Muzeum Jindřichohradecka 
 vás zvou na besedu a představení knihy pplk. Ladislava Vejvody z Třeboně
 LETECKÉ PŘÍBĚHY, JAK JE PSAL ŽIVOT
 Autor publikace představí svoji dlouholetou práci vojenského leteckého 
 mechanika a práci na své autobiografi i. 
 Přednáška bude doplněna promítáním fotografi í.
 Konferenční sál muzea ve Štítného ulici

Pátek     18. února,   20 hodin
 Zemědělské družstvo J. Hradec vás zve na 
  Zemědělský družstevní ples
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 K tanci a poslechu hrají VRBOVCI BAND 
 Vstupenky v prodeji od 2.2.2011 v kanceláři Zemědělského družstva J.Hradec  
 nebo na tel.: 384 322 562 
 Bohatá tombola
 KD Střelnice

Neděle   20. února, 16 hodin
 Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní pohádku
 ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
 Divadlo Krapet   Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodiči do divadla“.
 Vstupné: 50,- 45,- 40,- Kč
 KD Střelnice

Úterý      22. února, 17 hodin
 Hamerský potok  o. s. zve na další z řady přednášek zaměřených 
 na obojživelníky a plazy s názvem „Žijí tu s námi“. Tentokrát se s námi o své  
 zkušenosti přijede podělit Roman Rozínek z Hradce Králové. 
 sál Městské knihovny v J. Hradci
 Tento projekt byl vytvořen za fi nanční podpory SFŽP a MŽP a spolufi nancován 
 s přispěním Jihočeského kraje a města Jindřichova Hradce. 
 Podrobnější informace naleznete na www.hamerskypotok.cz

Úterý      22. února, 19 hodin
 Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru
 JAKO THELMA & LOUISE 
 Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
 Dvě ženy procházejí na cestě autem téměř mužským světem. 
 Prožívají při tom všechny zážitky a emoce, které jim tato cesta poskytuje. 
 Přátelství, krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, smrt, svobodu a vášeň. 
 Předlohou a inspirací hry byl slavný fi lm Ridleyho Scotta.
 Hrají:  B. Munzarová, M. Procházková, M. Trnavský, R. Novák a další.
 Režie:  Jakub Nvota
 Předplatné sk. A   Vstupné:      200 - 190,- 180,- Kč
 Doprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od  8. 2. 2011.
 KD Střelnice

Čtvrtek   24. února, 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. Ludmilou Černockou na téma 
 VÁNOČNÍ DOJMY Z AUSTRÁLIE
 Společenský sál - Sociální služby ul. Česká

Čtvrtek   24. února, 17 hodin 
 Městská knihovna v J. Hradci vás zve na přednášku  
 2012 – KONEC SVĚTA? 
 Nad teorií konce světa dle Mayského kalendáře se zamýšlí  Jiří Koun B.A.
 Poslechový sál městské knihovny
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Pátek  25. února, 20 hodin
 Divadelní společnost Jablonský si vás dovoluje pozvat na
 14. (a současně „První prohibiční“) divadelní ples s programem
 NĚKDO TO RÁD HOŘKÉ! (Chicago1921 - 1933)
 Hraje Funny Dance Band Aleše Hávy, dobové kostýmy vítány – soutěž o ceny 
              Vstupné 140,- Kč
 Předprodej vstupenek v galerii Inspirace, nám. Míru 138/I.
 KD Střelnice

Pátek     25. února,   20 hodin 
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické vás 
 v rámci projektu  „Promítej i ty“  Filmového festivalu dokumentárních fi lmů
 Jeden svět zve na promítání fi lmu KIMČONGÍLIE 
 Svědectví o hrůzné podobě života obyčejných lidí uprostřed totalitního režimu 
 v Severní Koreji. 
 Evangelická fara (Bratrská 129/IV)             Vstup zdarma.

Pondělí  28. února, 19 hodin
 Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru Vasilije Sigareva
 ČERNÉ MLÉKO
 Divadlo Kašpar v Celetné
 Mladý ruský autor píše cool dramatiku a míchá ji s moderní, nemilosrdnou 
 ruskou duší. Hra o zázraku na konci světa - na vlakové zastávce, odkud 
 už skoro vůbec nic nejede.
 Hrají:  L. Žáčková, M. Němec, J. Juklová, L. Jůza / M. Tichý,  J. Vaňková,  
 T. Karger, V. Kubánková / M. Nohýnková a V. Čaněk.
 Režie:  Jakub Špalek
 Mimo předplatné              Vstupné: 150,- Kč
 Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 15. 2.2011.
 KD Střelnice      

Pondělí  28. února, 19.30 hodin
 Město Jindřichův Hradec vás zve na
 ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
 Účinkují:  Passage (Praha), Tereza Chovítková & Petr Pokovba
 Vstupné dobrovolné
 Gymnázium Vítězslava Nováka J. Hradec

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. (do 20. 2. 2011)
 Vstup volný
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PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2011
Město Jindřichův Hradec

      6. 3. 2011  13.00 hodin - Masopustní průvod masek
                                             (půjčování masek na Baráčnické rychtě
                                              23. 2. 14.00 - 16.00 a 2. 3. 14.00 - 16.00)

KD Střelnice  
  5.-6. 3. 2011 - Dětský maškarní karneval
    13. 3. 2011 - Senior klub
    23. 3. 2011 - Romeo a Julie - divadelní hra, předpl. sk.A
    27. 3. 2011 - Jak Krakonoš pekařku Jíru napravil - divadelní pohádka

Předběžný plán plesů v KD Střelnice v r. 2011
  4.2. - Posádkový ples
  5.2. - CHARLESTON
11.2. - Ples Staviservisu a P Ateliéru
18.2. - Ples Zemědělských družstev
19.2. - Ples Fakulty managementu VŠE v Praze
25.2. - Divadelní ples
11.3. - Ples JHMD
18.3. - Stužkovací ples SOU
19.3. - Ples OKNA
 9.4. - Hospodský 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 OD 7. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2011 PRO 
VEŘEJNOST UZAVŘENO!!! 
Muzeum Jindřichohradecka – jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) PRO VEŘEJNOST 
UZAVŘEN
Výstavní prostory v minoritském klášteru včetně kostela sv. Jana Křtitele PRO VEŘEJ-
NOST 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 fotografi ckých publikací v jižních Čechách 
defi lé světových i českých fotografů ve více než 150 knihách, 
v 80 různých pohlednicích a v 101 plakátech 
 prodej autorských originálních fotografi í 
 prodej fotografi ckých alb, rámů a fotorámečků 
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2.  středa     19.00

Pozor na začátek!
Představení ART kina

Vstupné:  80,- Kč

NESVATBOV
ČR, SR / CinemArt / 2D
Slovenská vesnice Zemplínske Hámre pomalu ale jistě 
vymírá. Její starosta, generál ve výslužbě, se ale nechce 
vzdát. Ke svému boji s třicátnickou samotou používá různé 
prostředky: nabízí nemalou fi nanční odměnu za každé nově 
narozené dítě, nabádá místní rozhlasem k plození dětí a 
nakonec uspořádá seznamovací večírek pro „nezavrabčené“. 
Najdou si naši hrdinové konečně životní partnery?
Režie:  Erika Hníková
Slovenské znění    Délka fi lmu:  72 min.

3.  čtvrtek 17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 70,- Kč

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 Galifi anakis, Michelle 
Monaghan, Juliette Lewis a Jamie Foxx a další.
Režie:  Todd Phillips
                              Délka fi lmu:  100 min.

4.  pátek 17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné:  160,- Kč

ZELENÝ SRŠEŇ     
USA / Falcon / 3D
Britt, dědic obrovského mediálního impéria, se spřátelí 
s mužem jménem Kato a společně začnou bojovat proti 
zločinu s pomocí nezničitelného auta.
Hrají:  Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph 
Waltz, Edward James Olmos, David Harbour, Tom Wilkinson  
Režie:  Michel Gondry      
Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu:  119 min.

5.  sobota 17.00
6.  neděle 17.00

Pozor na začátek!

Český dabing
Vstupné: 130,- Kč

MÉĎA BÉĎA   
USA / Warner Rros. /  3D
Podívejme se do Jellystonského národního parku, kde se 
Méďa Béďa  a jeho přítel Bubu snaží okrást turisty o jejich 
milované piknikové košíky plné jídla. Kradení se jim pokouší 
překazit místní ranger Smith.
Režie:  Eric Brevig   
                              Délka fi lmu:  83 min.
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5.  sobota 20.00
6.  neděle 20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 140,- Kč

TEMNÁ KRAJINA      USA / Film Europe / 3D
Napínavý příběh mladé dvojice, čerstvých novomanželů z 
Las Vegas, kteří se vydávají na „svatební cestu“, bláznivou 
noční jízdu autem přes Nevadskou poušť.
Hrají:  Thomas Jane, Lauren German, Ron Perlman, Chris 
Browning, Con Shell, Rene Mousseux a další.
Režie:  Thomas Jane
Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu:  88 min.

10.  čtvrtek 16.30 20.00
11.  pátek   16.30 20.00

Pozor na začátek!

Český dabing 
Vstupné: 80,- Kč

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1
V. Británie, USA / Warner Bros. / 2D
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají 
na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství 
Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály…
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, 
Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Tom Felton, 
Ralph Fiennes a další
Režie:  David Yates                    Délka fi lmu:  146 min.

12.  sobota  17.00
13.  neděle  17.00

Pozor na začátek!
Vstupné:  140,- Kč

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 
ČR / Bioscop / 3D
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje i doba, ve které 
se odehrávají. Jde o polovinu 20. století, dobu vlastně 
nedávno minulou, která má ještě řadu pamětníků, ale 
zároveň již svůj sentiment a nostalgii.
Hlas propůjčili: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot
Režie:  Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup
                        Délka fi lmu:  75 min.

12.  sobota 20.00
13.  neděle 20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné:  80,- Kč

AMERIČAN         USA / Bioscop / 35mm
Thriller o vrahu Jackovi, který se skrývá v Itálii před svou 
poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se 
zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou 
Clarou…
Hrají:  George Clooney, Irina Björklund, Lars Hjelm, Johan 
Leysen, Paolo Bonacelli a další.
Režie:  Anton Corbijn     
Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu: 105 min. 

17.  čtvrtek 17.00 20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 70,- Kč

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Švédsko, Dánsko. Německo / Bontonfi lm / 35 mm
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega 
Larssona. 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…
Hrají:  Michael Nyqvist, N. Rapace, L. Endre, G. Staykov
Režie:  Daniel Alfredson
Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu:  146 min.
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18.  pátek 17.30 20.00

Titulky
Vstupné:  80,- Kč

OPRAVDOVÁ KURÁŽ USA / Bontonfi lm / 2D
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila 
tátovu smrt?  Na krvavé cestě za mstou ji doprovázejí 
jednooký šerif Rooster Cogburn a Texas Ranger LaBoeuf…
Hrají:  Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh 
Brolin, Barry Pepper a další.
Režie:  Joel Coen a Ethan Coen
Mládeži do 12 let nevhodný     Délka fi lmu:  109 min.

19.  sobota 17.30 20.00
20.  neděle 17.30 20.00

Titulky
Vstupné:  90,- Kč

CIZINEC    USA, Francie / Falcon / 2D
Hravé laškování amerického turisty s cizinkou vede k celé 
řadě intrik, milostných hrátek a nebezpečí. Romantická 
smršť se rychle odvíjí na dech beroucím pozadí Paříže a 
Benátek a oba hrdinové jsou rychle vrženi do smrtelné hry 
na kočku a myš…
Hrají:  Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton,Režie:  
Florian Henckel von Donnersmarck 
                                                 Délka fi lmu:  105 min.

24.  čtvrtek 17.00 20.00
25.  pátek  17.00 20.00

Titulky
Vstupné:  130,- Kč

TRON: LEGACY 3D     USA / Falcon / 3D
Sama Flynna, 27letého rebela pronásleduje záhadné 
zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, který byl kdysi 
známý jako největší světový tvůrce video her. Když Sam 
objeví záhadný signál poslaný ze staré Flynnovy arkády,  
zjišťuje, že se ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin uvězněn 
po 20 let…
Hrají:  Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce 
Boxleitner, Michael Sheen, James Frain, Beau Garrett 
Režie:  Joseph Kosinski           Délka fi lmu:  126 min.

26.  sobota 17.00
27.  neděle 17.00

Pozor na začátek!
Český dabing
Vstupné:  150,- Kč

NA VLÁSKU    USA / Falcon / 3D
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…
V českém znění:  Helena Vondráčková (dialogy a zpěv), 
Ivana Korolová (dialogy a zpěv), Vojta Kotek (dialogy) a 
Ondrej Izdný (zpěv).
Režie:  Nathan Greno a Byron Howard 
                                                 Délka fi lmu:  92 min.

26.  sobota 20.00
27.  neděle 20.00

Pozor na začátek!
Titulky 
Vstupné:  80,- Kč

ĎÁBEL  USA / Bontonfi lm / 2D
V jeden obyčejný den se potká pět lidí ve výtahu. Všichni 
mají za sebou svou minulost - někdo horší, někdo lepší. 
Poklidná atmosféra nevinné jízdy se změní v okamžiku, kdy 
ve výtahu uvíznou a začnou se dít děsivé věci. 
Hrají:  Chris Messina, Matt Craven, Bojana Novakovic, Ja-
cob Vargas a další.
Režie:  John Eric a Drew Dowdleovi
Mládeži do 15 let nepřístupný  Délka fi lmu:  80 min.
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PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2011
       
           2. 3. Na mamuta!  (ART)   Francie / drama
           3. 3. Děcka jsou v pohodě   USA / komedie
           4. 3. Nickyho rodina    ČR, SR / drama
     5.-  6. 3. Správci osudu     USA / akční sci-fi 
   10.-11. 3. Hon na čarodějnice   USA / dobrodružný
   12.-13. 3. Rango     USA / anim. komedie
   12.-13. 3. 127 hodin    USA, V.Brit. / drama
   17.-18. 3. Sanctum    USA / dobrodružný
   19.-20. 3. Autopohádky    ČR / animovaný
   19.-20. 3. Řetězová zpráva    USA / thriller
   24.-25. 3. Tři dny ke svobodě   USA / drama
   26.-27. 3. Drive Angry    USA / thriller
   31.3.-1.4. Černá labuť    USA / thriller

   

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
vždy od 15.30 hodin

  
 6.  neděle  JAK STAŘEČEK MĚNIL                 ČR / Krátký fi lm Praha / 35 mm
                   Pásmo pohádek pro děti                  Vstupné: 10,- Kč  Délka fi lmu:  61 min.

13. neděle  POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I           ČR /  Krátký fi lm Praha / 35 mm
                   Pásmo pohádek pro děti                  Vstupné: 10,- Kč  Délka fi lmu:  62 min.

20.  neděle DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I  ČR / Krátký fi lm Praha / 35 mm
                   Pásmo pohádek pro děti                  Vstupné: 10,- Kč  Délka fi lmu:  62 min.

27.  neděle KRAKONOŠ A PYTLÁK                 ČR / Krátký fi lm Praha / 35 mm
                   Pásmo pohádek pro děti                  Vstupné: 10,- Kč  Délka fi lmu:  63 min.

2. 3.   středa 19.00

Pozor na začátek!

Představení ART kina
Titulky

NA MAMUTA!
Francie / Artcam / 35 mm
Bláznivá road movie o stárnoucím chlapíkovi, který se vra-
cí na místa svého mládí, aby získal potřebné dokumenty 
kvůli penzi. Cesta do „minulosti“ však není úplně příjemná, 
protože se ukazuje, že jeho bývalí známí a kolegové si o 
něm myslí, že není víc než pitomec.
Hrají:  Gérard Depardieu, Yolande Moreauová, Isabelle 
Adjaniová, Benoît Poelvoorde, Miss Ming a další.
Režie:  Gustave Kervern a Benoît Delépine   
   Délka fi lmu:  92 min.
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Kino:
- kapacita sálu činí 198 míst, kino je vybaveno vyjma stávajcí 35 mm projekce s ozvučením 
v režimu Dolby Stereo též i digitální projekcí dle standartů DCI, včetně systému Dolby-3D. 
Formát ozvučení digitální projekce je 7.1., instalované reprosoustavy jsou certifi kovány 
dle požadavků THX. Technologie je uzpůsobena též pro připojení alternativních zdrojů 
projekce pomocí HDMI vstupů, je zde instalován Blue-ray přehrávač, satelitní přijímač a 
převodník (Scaler) pro možnost připojení běžných analogových i digitálních videoformátů 
(např. PC). Pro profesionální TV režie je k dispozici i SDI/HD-SDI vstup, kinoserver je 
totiž do projektoru napojen pomocí vlastního PCI konektoru.

  Brýle pro 3D jsou po každém představení čištěny a desinfi kovány.

  Předprodej vstupenek již 7 dní před fi lmovým titulem, 
  rezervace vstupenek se neprovádí, držitelům průkazu ZTP/P-sleva 50%.
  Předprodej: pokladna KD Střelnice - tel. 384 351 234 :
                                                            ÚTERÝ – NEDĚLE: 15.00 - 20.30 hodin
                                                            Přestávka: 18.00 - 18.30 hodin
Kinosál je možno pronajmout v dopoledních hodinách na různé kulturní akce

KD STŘELNICE
kancelář - tel. 384 351 219

Divadelní sál: 
- kapacita sálu u divadelního uspořádání je 551 míst 
                        u plesového uspořádání max. 376 míst 
- konání různých kulturních a společenských akcí, divadelní předplatné, 
  předprodej již 14 dnů před konáním akce
  rezervace vstupenek se neprovádí
  vstup zdarma pro držitele průkazu ZTP/P na akce pořádané městem J.Hradec.

- Předprodej v pokladně KD Střelnice: ÚTERÝ – NEDĚLE 15:00-20:30
                                                             Přestávka – 18:00-18:30 hodin
- Divadelní sál je možno pronajmout na kulturní a společenské akce s výjimkou disco          
   a rockových koncertů.
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PŘIPRAVOVANÉ PREMIÉRY 
NA BŘEZEN 2011

DĚCKA JSOU V POHODĚ  
 USA / Aerofi lms / 2D

Vtipný, energický a skvěle vykreslený 
portrét moderní rodiny – Nic a Jules  jsou 
matky, které žijí v útulném bungalovu na 
okraji města se svými dospívajícími dětmi 
Joni a Laserem. Když se Joni chystá na 
vysokou školu, její mladší bratr ji požádá 
o velkou laskavost. Chce, aby mu Joni 
pomohla najít jejich biologického otce. 
Navzdory vlastním pochybám splní Joni 
bratrovo přání a naváže kontakt s „bio-
tátou“ Paulem, pohodářským majitelem 
restaurace. Když do života této nevšední 
rodiny vstoupí Paul, začíná pro všechny 
nová kapitola, v níž jsou postupně 
defi novány, přehodnoceny a pak znovu 
formulovány rodinné vztahy.
Hrají:  Julianne Moore, Mia Wasikowska, 
Annette Bening, Mark Ruffalo a další.
 Režie: Lisa Cholodenko
 Hrajeme:  3. 3. 2011

NICKYHO RODINA   
 ČR, SR / Bontonfi lm / 2D
Režisér Matej Mináč natočil nový 
celovečerní dokumentární fi lm s hranými 
rekonstrukcemi Nickyho rodina. Film o 
Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním 
poselství, které se šíří světem, přináší 
dosud nezveřejněná fakta, svědectví a 
osudy nově objevených „Wintonových 
dětí“. Uvedením Nickyho rodiny v lednu 
2011 Matej Mináč defi nitivně uzavře cyklus 
Wintonovských fi lmů: Všichni moji blízcí,  

Síla lidskosti – Nicholas Winton a Nickyho 
rodina.

Hrají: Michal Slaný v roli Nicholase 
Wintona, Klára Issová, Joe Schlesinger
 Režie: Matej Mináč
 Hrajeme:  4. 3. 2011

127 HODIN    
 USA, V. Británie /Bontonfi lm / 2

Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26-
letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde 
strávil víkend lezením po odlehlých skalách 
národního parku Canyonlands. O šest dnů 
později se znenadání zjevil v civilizaci, 
bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o 
pravou ruku. Ralston přežil 127 trýznivých 
hodin v divočině s rukou přiskřípnutou 
ohromným kamenem, s malým množstvím 
jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval 
s přírodou i vlastními démony a vyhrál. 
Dokázal, že má potřebnou sílu na to, aby 
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se vyprostil z 20 metrů hluboké propasti 
a zraněný ušel více než 10 kilometrů 
než konečně najde záchranu. Jen díky 
neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti.
Hrají:  James Franco, Kate Mara, Amber 
Tamblyn, Treat Williams a další.                  
 Režie:  Danny Boyle
 Hrajeme:  12. –13. 3. 2011

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA                                
 USA / Palace Pictures / 2D

Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny 
středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný 
dopis s varováním, že pokud ho nepošlou 
dál, zemřou. Zpočátku většina z nich 
varování ignoruje, dokud dva z nich – 
Johnny a Dante, kteří dopis nepřeposlali, 
zemřou hroznou smrtí. Inteligentní Jessie 
Campbell  začne mít podezření, že mezi 
jejich smrtí a řetězovým dopisem existuje 
spojitost, a záhy se rozpoutá souboj s 
časem, při kterém jsou studenti nuceni 
zjistit, jakým způsobem je vrah sleduje. 
Obracejí se s prosbou o pomoc na rodiče 
a policii, ale Jessiině teorii nikdo nevěří 
až do chvíle, než detektiv Jim Crenshaw  
zjistí, že je sám štvancem zcela nového 
hororového zabijáka. Dokáží jeho běsnění 
zastavit, nebo je jedinou možností přežití 
přeposlání zlověstného dopisu?
Hrají: Nikki Reed, Noah Segan, Betsy 
Russell, Keith David, Brad Dourif, Michael 
Bailey Smith a další.         
 Režie: Deon Taylor
 Hrajeme:  19. – 20. 3. 2011

TŘI DNY KE SVOBODĚ   
 USA / Bioscop / 35 mm

Život se zdá být pro Johna Brennana 
perfektní až do chvíle, kdy je jeho 
žena Lara zatčena pro vraždu, kterou, 
jak tvrdí, nespáchala. Tři roky před 
rozsudkem se John snaží udržet rodinu 
pohromadě, vychovává jejich syna a učí 
na univerzitě. Mezitím usilovně pátrá po 
každém dostupném důkazu, aby dokázal 
nevinu své ženy. Po zamítnutí posledního 
odvolání začne mít Lara sebevražedné 
sklony a John se rozhodne pro jediné 
možné řešení: pomoci své ženě uprchnout 
z vězení. Odmítá být odrazen tím, že je 
bez šance nebo tím, že nemá zkušenost 
a snaží se vymyslet a propracovat plán 
útěku. Ponoří se do nebezpečného a 
neznámého světa a skutečně riskuje vše 
pro ženu, kterou miluje. 
Hrají:  Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia 
Wilde, Elizabeth Banks, Brian Dennehy a 
další
 Režie:  Paul Haggis
 Hrajeme:  24. – 25. 3. 2011

Zdroj: www.bontonfi lm.cz; www.
bioscop.cz; www.aerofi lms.cz; www.
palacepictures.net
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SPORT

                    ZIMNÍ STADION Jindřichův Hradec, ul. U stadionu 1115/II  (změny vyhrazeny) 
Veřejné bruslení        

II. liga muži     
středa   2.2. 18.00 hod. KLH Vajgar -  Chotěboř    
neděle 13.2. 18.00 hod. KLH Vajgar -  Kolín    
úterý 15.2. 18.00 hod. KLH Vajgar -  play off  (soupeř zatí m neznám)

další zápasy play off  budou následovat dle výsledků a dohody klubů    
konkrétní informace budou v týdenních rozpisech ledů na www. sportrelaxjh.hy.cz  
v sekci „Zimní stadion“, oddílu „Rozpis ledů“     

Liga staršího dorostu       
pátek 4.2. 17.30 hod. KLH Vajgar -  Velké Popovice  

Liga mladšího dorostu        
čtvrtek 17.2. 16.30 hod.  KLH Vajgar -  Bílí Tygři Liberec B   
neděle 27.2. 11.00 hod. KLH Vajgar -  Krkonoše   

Liga žáků        
sobota 5.2. 10.00 hod. 7. + 8. třída - Lužnice   
sobota 19.2. 10.00 hod. 7. + 8. třída - nadstavba, soupeř dosud neznám 
sobota 26.2. 10.00 hod. 5. + 6. třída nadstavba,soupeř dosud neznám

Krajský přebor žáků        
sobota 12.2. 10.00 hod. 3.+4.třída - Tábor    
neděle 27.2. 13.30 hod. 3.+4.třída - Hluboká n. Vlt.  

Krajský přebor muži        
sobota 12.2. 10.00 hod. Velká Radouň- Strakonice  

Okresní přebor Vysočina - muži       
sobota   5.2. 14.30 hod. Žirovnice -  Velké Meziříčí B   
sobota 19.2. 14.30 hod. Žirovnice -  Humpolec B   
Dále nepravidelně probíhají zápasy podnikové ligy Jindřichohradecka.

čtvrtek   3.2. 16.00 - 17.00 hod. 
neděle   6.2. 13.45 - 15.00 hod. 
pondělí   7.2. 14.30 - 15.45 hod. 
úterý   8.2. 16.00 - 17.15 hod. 
středa   9.2. 14.15. - 15.30 hod. 
čtvrtek 10.2. 15.45 - 17.00 hod. 
pátek 11.2. 15.45 - 17.00 hod. 
neděle 13.2. 13.45 - 15.00 hod. 
pondělí 14.2. 14.45 - 16.00 hod. 
neděle 20.2. 13.00 - 14.15 hod. 
čtvrtek 24.2. 16.00 - 17.00 hod. 
sobota 26.2. 14.30 - 15.45 hod. 
pondělí 28.2. 15.00 - 16.15 hod. 
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   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 12.2. 18.00 hod. TJ Házená - Písek   
sobota 26.2. 18.00 hod. TJ Házená - Veselí na Moravě  
 
2. liga házené žen        
sobota 12.2. 15.00 hod. TJ Házená STD Sokol Vršovice  

1. liga házené mladších dorostenek       
sobota 12.2. 13.00 hod. TJ Házená - Sokol Vršovice   
sobota 19.2. 13.00 hod. TJ Házená - SHK D-P Pardubice  

I. liga basketbalu mužů       
neděle 13.2. 16.00 hod. BK Lions  -  Ústí  nad Labem  
neděle 27.2. 16.00 hod. BK Lions  -  Opava B   
 
Oblastní přebor basketbalu mužů     
sobota 12.2. 17.30 hod. TJ Slovan U18 Kaplice   

Basketbalová liga U16        
sobota  5.2. 16.00 hod. TJ Slovan J.H. - Havl. Brod   
sobota  12.2. 15.00 hod. TJ Slovan J.H. - Hradec Králové   
neděle 13.2. 13.00 hod. TJ Slovan J.H. - Pardubice  
sobota  26.2. 15.00 hod. TJ Slovan J.H. - Kroměříž    
neděle 27.2. 10.00 hod. TJ Slovan J.H. - Kyjov   

Basketbalová liga U14        
sobota 19.2. 15.00 hod. TJ Slovan J.H. - Klatovy    
neděle 20.2. 10.00 hod. TJ Slovan J.H. - Plzeň   

III. liga fl orbalu mužů        
sobota 12.2. 8-16 hod. Turnaj za účasti  FK Slovan J.Hradec a TJ Centropen Dačice 

Krajský přebor fl orbalu žen        
sobota 5.2. 8-13 hod. Turnaj za účasti  FK Slovan J.Hradec a FK Strangers Třeboň 

Nohejbal        
neděle 6.2. 8-17 hod. Turnaj dvojic organizovaný SK OK   

Volejbal        
neděle 20.2. 8 - 16 hod. Turnaj mix organizovaný SK OK
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Den Plavecký bazén Dětské bazény Relaxační bazény a pára

pondělí 6.00-8.00 h. 6.00-8.00; 6.00 - 21.30 hod.
úterý 6.00-8.00; 14.30-21.30 6.00-8.00;16.00-20.00 6.00 - 21.30 hod.
středa 6.00-8.00; 14.30-18.00 6.00-8.00;16.00-20.00 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 - 21.30 hod.
pátek 6.00-8.00; 14.30 - 21.30 6.00-8.00;14.30-20.00 6.00 - 21.30 hod.
sobota 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. 10.00-20.00 hod.

* s výjimkou od 16 do17 hod.

Plavecký areál Jáchymova ul. 865/III 

Den Sauna

pondělí 14.30-21.30 muži
úterý 14.30-21.30 ženy
středa 14.30-21.30 muži
čtvrtek 14.30-21.30 ženy
pátek 14.30-21.30 spole ná
sobota 14.30-20.00 společná
neděle 14.30-20.00 společná

TJ Slovan-SPV spolu s RC Jindřichohradecko pořádá
V SOBOTU 19. ÚNORA 2011

DĚTSKÝ KARNEVAL
Tělocvična TJ Slovan J.Hradec (Jarošovská ulice)

14,00 - 17,00 HODIN

soutěže o drobné ceny pod vedením cvičitelek, vystoupení oddílu AE-děti
možnost občerstvení                vstupné: děti 20,-, dospělí 30,- Kč

Akce je veřejně přístupná.        Pořadatelé Vás srdečně zvou!

Fotbalové hřiště s novým umělým povrchem v ul. Na Piketě 912/III    
Veřejnost        
Otevřeno denně 8.00 do 20.00 hod. v ceně 30-50 Kč na osobu. (Kolekti vy minimálně 6 osob). 
Nutno objednat předem:, objednávky přijímá pan Váňa na tel. 602427991.  

Přípravné zápasy FK J.Hradec        
neděle   6.2. 10.00 hod. FK J.H ml.žáci- Lomnice nad Lužnicí  
neděle   6.2. 11.30 hod. FK J.H.st.žáci- Lomnice nad Lužnicí  
neděle 27.2. 10.00 hod. FK J.H ml.žáci- SKP České Budějovice  
neděle 27.2. 11.30 hod. FK J.H.st.žáci- SKP České Budějovice  
         
Rumový pohár Fruko.Schulz 2011       
sobota 19.2. 14.00 hod. Sokol K.Řečice -  Sokol Jarošov n/N   
sobota 19.2. 16.00 hod. TJ Kunžak - Slovan Kamenice nad Lipou  
sobota 26.2. 14.00 hod. TJ Kunžak - Sokol Kardašova Řečice  
sobota 26.2. 16.00 hod. Sokol Jarošov n/N Slovan Kamenice nad Lipou  
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Jubileum cvičitelky 
Věry Tůmové
ze Slovanu J.Hradec

     Opět se potvrzuje, že cvičitel, který se 
pohybuje mezi mladými cvičenci, duchem 
nestárne. Důkazem tohoto tvrzení je i 
naše cvičitelka paní Věra T ů m o v á  ze 

Slovanu Jindřichův Hradec, která 10. 
ledna slaví neuvěřitelné 80tiny.
      Od mládí cvičila nejprve v Sokole, 
později pomáhala v hodinách  jako 
pomocná cvičitelka a nakonec po získaní 
kvalifi kace „cvičitel III. tř VG“ vedla cvičení 
mládeže i žen a to jak v ZRTV, tak v 

pozdějším SPV (Sportu pro všechny).
Ve vyšším věku získala cvičitelskou III.tř 
Zdravotní Tv, jejíž prvky ve cvičení běžně 
zařazuje, neboť jsou vhodné pro všechny  
věkové kategorie. 
     Sama (pouze s přestávkou mateřství) 
nikdy nepřestala cvičit – dodnes je aktivní 
členkou oddílu jogy a pomáhá vést oddíl 
předškolních dětí. Se seniorskou skupinou 
turistů vyráží často do přírody na delší 
vycházky nebo za kulturou. 
     Pracovala i v orgánech TV - byla 
členkou výboru TJ Slovan, pokladníkem, 
po roce 1968 byla tři období poslankyní 
NV za tělovýchovu a její hlas pro získávání 
fi nancí do tělovýchovy byl vždy slyšet. 
     Za dobrovolnou práci v tělovýchově 
obdržela řadu vyznamenání, získala 
nejvyšší možné morální ocenění České 
Asociace SPV „Zlatou medaili Dr.Tyrše“.
     S cvičitelským sborem SPV TJ Slovan 
J.Hradec se podílí na všech aktivitách 
odboru. Pro svou veselou a družnou 
povahu je v kolektivu oblíbená.
     Regionální centrum SPV jí touto cestou 
za dobrovolnou práci děkuje, blahopřeje 
k životnímu výročí a do dalších let přeje 
hlavně pevné zdraví, štěstí, radost                  
z vnoučat a pohodu.

 Jaroslava Nováková, předseda RC SPV

SKOK J. Hradec a TJ Jiskra Blažejov pořádají
 pro širokou 

pohybuchtivou veřejnost

NOHEJBALOVÝ  JINDŘICHÁČ
NEDĚLE 6. ÚNORA  2011 V 9,00 HODIN

Městská sportovní hala v JINDŘICHOVĚ HRADCI (tři kurty) 
TURNAJ DVOJIC NA TŘI DOPADY

Občerstvení zajištěno na místě.
prezence 8,30 až 9,00                            startovné 200,- Kč za dvojici 

PŘIHLÁŠKY do konce ledna na adresy viz dále (maximálně 30 dvojic) : 
Otakar Kinšt  - email: skokjh@quick.cz   a  MT 606934098 

Petr Řežábek - email: zaba.jh@centrum.cz  a MT  602753069
Partneři:   ČSRS, Agentura OK
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CIZKRAJOV

Obec leží 8 km severně od Slavonic v nadmořské výšce 477 m. Nejbližší železniční 
zastávka je v katastru místní části Dolní Bolíkov asi 1,5 km vzdálená. Na celém úze-
mí vesnice, včetně místních částí Dolní Bolíkov, Holešice a Mutná, žije v současné 
době 552 obyvatel. V samotné části Cizkrajov je 111 obytných domů v naprosté většině 
obydlených trvale žijícími obyvateli. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1301. 
Cizkrajov býval samostatným vladyckým statkem s tvrzí. V době před třicetiletou válkou 
bylo v obci 33 usedlostí, což … (viz tajenku). Desátky se odváděly panství Dačice a 
faře v Cizkrajově. Připojením na síť ZME Brno byla obec elektrifi kována v roce 1936. Po 
roce 1945 zde byly postaveny hospodářské objekty JZD, kulturní dům, prodejna potravin 
Jednoty, hasičská zbrojnice, bytové domy a řada nových rodinných domů.

VODOROVNĚ: A. Zřetel; Všeobecná zdravotní pojišťovna (zkratka); nemocný (hovoro-
vě). – B. První díl tajenky. – C. Tažné zvíře; lékaři léčící pomocí alopatie; kamsi (bás-
nicky). – D. Jméno herečky Vránové; americký fi lm s Madonnou v hlavní roli; dělat. – E. 
Ponořovati do vody; judský král; lůza. – F. Spoj vniklý šitím; protivník v diskusi; jev na 
obloze. – G. Poslední Rožmberk; zanedbávati; proud. – H. Otec (knižně); alžírský pří-
stav; Svaz českých bibliofi lů (zkratka); velký stepní pták; chemická značka lawrencia. – I. 
Druhý díl tajenky. – J. Jméno zpěvačky Langerové; kontakty; provincie v Jihoafrické 
republice.
SVISLE: 1. Klam (knižně); svor (řidčeji). – 2. Opuchlá; luční bylina krvavec. – 3. Slavný 
bývalý hokejový brankář (Jiří); části vozů. – 4. Iniciály herečky Kořínkové; zesílený zá-
por; jméno bývalého fotbalisty Siegla. – 5. Eliška (domácky); a sice; část nohy. – 6. Ve 
větší vzdálenosti; získaný bod v džudu; řídicí středisko (zkratka). – 7. Žena držící smu-
tek; celní kód Ománu; zasévat. – 8. Poznámkové sešitky. – 9. Velké podnosy; citoslovce 
veselí; bezzákluzový kanon (zkratka). – 10. Léčivá bylina; okamžitě; zájmeno osobní. 
– 11. Spojka; kocour (nářečně); vojenský zásobovací oddíl (zastarale). – 12. SPZ aut 
Rokycan; kolem (knižně); elektronka. – 13. Ofouknout; výměšek z kůže. – 14. Čoudit; 
stará dutá míra (asi 0,7 litru). – 15. Velká množství (přeneseně); akrylanová příze.

Pomůcka: Asa, Natal, Oran, trén. 

„BŘEZINA“ (leden) Tajenka: ... jsou kaskádovitě poskládané za sebou.
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 OČNÍ OPTIKA 
 Soběslav, 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 čem oční 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, špičkovému a 
jedinečnému přístrojovému vybavení v čele s multifunkčním 
systémem Visioffice – jediným v Jižních Čechách – Vám 
nabízíme služby a produkty, které nenajdete v optikách ani 
v Českých Budějovicích nebo Táboře.  

 

Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené klienty a   
nechte se námi provést světem optiky 21 století. 

 

    Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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RADŮZA
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foto: © Alena Hrbková

Kulturní dům Střelnice vás zve na 
koncert

RADŮZA S KAPELOU
15. 2. 2011 - 19 hodin

Kulturní dům Střelnice 
Předprodej vstupenek od 1. 2. 2011 v pokladně KD Střelnice
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www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2011 

(včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství 
jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

jav
or

tře
še

ňdu
b

89,-
m2

Laminátová plovoucí podlaha se zámkovým systémem
pro pokládku bez lepení, rozměr lamel: 1380 x 193 mm, tl. 6 mm, dekor: javor, stupeň zatížení 31, bal. 3,2 m2

tl. 6 mm

Classico  (buk)

výsledek: velmi dobrá (1)

VÍTĚZ TESTU
Známka: velmi dobrý (1.0)

vydání 12/07
v testu 10 laminátových podlah

tl. 8 mm

Classico

*****
32 15 

let záruka

dub Medoc

Laminátová plovoucí podlaha
nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, dekor: 
dub Medoc, záruka 15 let na odolnost proti oděru, bal. 2,22 m2

289,-
m2

*při paletovém odběru

BEZ FORMALDEHYDU

Dřevěná parketová podlaha – lakovaná, třívrstvá
třívrstvá konstrukce s tloušťkou užitkové vrstvy 3,5 mm, pro pokládku i bez lepení, dekor: buk, dub, třešeň, vše 
parketový vzor, vhodná pro podlahové vytápění, výborný poměr kvalita/ cena, rozměr lamel: 1095 x 180 mm, 
tl. 13,5 mm, bal. 1,58 m2

dekory:  buk   498,-/ m2 dub   539,-/ m2 třešeň   698,-/ m2

498,-
m2 od

tl. 13,5 mm

buk

Univerzální podkladové desky 
OSB SUPERFINISH® ECO
2500 x 625 mm, tl. 12 – 22 mm, pero/ drážka

*

*při paletovém odběru

NAPŘ. DEKOR 
BUK, OŘECH, 
JAVOR, DUB, 
NOCE COMO

Podlahové lišty
délka 2,4 m, 
široký výběr dekorů

49,- !
2,4 m

Řezačka laminátových podlah
rychle, čistě, bezprašně a bezpečně řeže díly 
laminátových podlah do maximální 
síly 10 mm a šířky 200 mm

898,-
České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • tel.: 389 504 711-2

Otevírací doba: Po - Pá 700 - 2100 hod., So - Ne 800 - 2100 hod.

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

1 1 7,-
m2 od

*
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