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Pekelně zábavné odpoledne 

v Jindřichově Hradci
K nejrůznějším mikulášským, andělským a čertov-
ským veselicím a rejům se v letošním roce připoju-
je také Město Jindřichův Hradec. Pro své obyvatele 
přichystalo akci s názvem „Pekelně zábavné odpo-
ledne“, která bude situována na náměstí Míru. 
Na malé i velké návštěvníky čeká bohatý kulturní 
program. Připraveny jsou soutěžní karty, do kte-
rých bude nutné na jednotlivých stanovištích zís-
kat celkem pět kontrolních razítek. Děti se mohou 
těšit na házení míčků do tlamy čerta, na skládání 
z kostek, mini závody nazvané Píďalka, na stano-
viště se slovními hrátkami i na stánek Českého čer-
veného kříže.
Po předložení vyplněné karty si soutěžící budou 
moci vyzvednout mikulášskou nadílku. 
Chybět nebude ani velká Pekelná kniha hříchů, 

kde bude dostatek místa pro vepsání větších i men-
ších prohřešků jednotlivých návštěvníků. 
Ani o občerstvení nebude nouze. Za všechny pochu-
tiny jmenujme alespoň grilované maso, pikadory 
nebo pekelně dobrý čaj z kotlíku. 
Celé zábavné odpoledne orámují písničky DJ 
Michala Arnošta, který zároveň bude moderátorem 
této akce. 
Jaká by to byla pekelná zábava bez ohně?! Ani o ten 
samozřejmě návštěvníci nepřijdou. A oheň zdaleka 
nebude jen jeden. Připravena je celá ohňová show. 
Na samý závěr je pro všechny nachystáno velké 
pekelné překvapení.
V souvislosti s pořádáním této akce žádají organizá-
toři veřejnost o shovívavost. V době od 15.00 hodin 
do cca 18.30 hodin nebude průjezdná část náměstí 
Míru od banky ČSOB až po budovu Masných krá-
mů. 

Zábavné odpoledne pořádá Město Jindřichův Hra-
dec, Občanské sdružení Alfa Fí z Fakulty manage-
mentu VŠE v Jindřichově Hradci, Sbor dobrovol-
ných hasičů Jindřichův Hradec, Oblastní spolek 
Českého červeného kříže v Jindřichově Hradci. 
Partnery akce jsou: Waldfi ertel Sparkasse von 1842 
Jindřichův Hradec, Fruko Schulz Jindřichův Hra-
dec, Týdeník Jindřichohradecka.

Pekelně zábavné odpoledne v Jindřichově Hrad-
ci se koná v neděli 4. prosince od 15.00 hodin na 
náměstí Míru. Všichni jste srdečně zváni.

Marcela Kozlová

„TŘETÍHO VE TŘI“ 
Benefi ční koncert pro o. s. ROSKA Jindřichův 

Hradec se koná 3. prosince 2011 od 15.00 hodin 

v Kapli sv. Maří Magdaleny.

JINDŘICHŮV HRADEC 
NAVŠTÍVÍ KARDINÁL 
MILOSLAV VLK

5. prosince 2011 zavítá do města nad Vajgarem 

kardinál Miloslav Vlk. S občany bude besedovat 

od 16.30 hodin v konferenčním sále Muzea Jin-

dřichohradecka ve Štítného ulici.

ADVENTNÍ DNY
Na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci 

se opět po roce koná oblíbená předvánoční akce. 

Těšit se na ni můžete 10. a 11. prosince 2011.
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Tísňové volání 
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158 
Městská policie: 156 
Záchranná služba první pomoci: 155
Lékařská pohotovostní služba: 
384 376 157 
Po – Pá: 18.00 – 21.00 
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost 
(rozpis služeb stomatologických poho-
tovostí): 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 

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí: 1181

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

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

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

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

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

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III

377 04  Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

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

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

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

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

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

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Společenská kronika

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na leden

Z technických důvodů zasílejte, prosím, své příspěvky pro lednové číslo JH Zpravodaje nejpoz-
ději do 10. 12. 2011 na adresu kozlova@jh.cz. Děkujeme za pochopení. 

Redakční rada JH Zpravodaje

Důležité upozornění



str. 3

PROSINEC 2011

www.jh.cz

strany Město Jindřichův Hradec a znak města. 
Slavnostního aktu se zúčastnili také rodinní pří-
slušníci Josefa Ereta, hejtman Jihočeského kraje 
Jiří Zimola a další významní hosté a starostové 
měst. Starosta města Stanislav Mrvka k tomu-
to slavnostnímu aktu sdělil: „Sám za sebe jsem 
velmi rád, že dochází k pokračování vojenských 
tradic v Jindřichově Hradci. Útvar je nedílnou 
součástí města a já si myslím, že posádky ve 
městech, kde zůstaly, jsou pro ně přínosem.“
Na fotografi i připínají prapor příbuzné generá-
la Ereta.

Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE

str. 3

Oslavy vzniku samostatné-
ho československého státu 
V pátek 28. října se v Jindřichově Hradci uskuteč-
nily oslavy 93. výročí zrodu Československé repub-
liky. Květiny byly položeny u Památníku letců na 
Nábřeží Ladislava Stehny a vzpomínkový akt se 
již tradičně konal v Jakubských sadech, za přispění 
kulturní vložky Pěveckého sboru Smetana.

Akce byla pořádána ve spolupráci s 44. lehkým 
motorizovaným praporem Jindřichův Hradec, 
Československou obcí legionářskou - Jedno-
tou bratra Stanislava Berana Jindřichův Hradec 
a Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci.

44. lehkému motorizované-
mu praporu byl propůjčen 
bojový prapor
Při vojenské přehlídce na čestném dvoře Národ-
ního památníku na pražském Vítkově u pří-
ležitosti oslav 93. výročí vzniku samostatného 
československého státu propůjčil prezident Vác-
lav Klaus 44. lehkému motorizovanému prapo-
ru Jindřichův Hradec bojový prapor. Ten z jeho 
rukou převzal velitel pplk. Ing. Roman Náhon-
čík. Slavnostního aktu se zúčastnil také starosta 
města Stanislav Mrvka. 

Oslavy byly zahájeny ranním pietním aktem 28. 
října, kdy prezident společně s předsedy obou 
komor parlamentu, pražským arcibiskupem, 
členy vlády, zástupci Sokola a válečných vete-
ránů položil věnce u Národního památníku na 
pražském Vítkově. Po položení věnců pak spolu 
s ostatními politiky a dalšími přítomnými uctil 
minutou ticha památku všech, kteří v bojích za 
samostatnost Československa zahynuli.

Hejtman a krajský policejní 
ředitel předali ocenění
Ve čtvrtek 10. listopadu dopoledne ocenili, kraj-
ský policejní ředitel Radomír Heřman a hejtman 

Úvodník
Vážení spoluobčané,

velmi rád bych věnoval svůj poslední letoš-
ní příspěvek právě končícímu roku. Jaký to 
byl rok, to bych nechal na zvážení každého 
z Vás, je však jasné, že život města je jako 
život člověka plný překvapení, změn, něče-
ho nového, dobrého i zlého, radostného 
i smutného. Mezi ty překvapující událos-
ti patřilo umístění našeho města na třetí 
příčce srovnávacího průzkumu Města pro 
byznys. Podařilo se dokončit některé větší 
investice, mezi které bezesporu patří rekon-
strukce lávky přes Vajgar, ulice Třebického, 
oprava 3. základní školy. Ve druhé polovině 
roku změnil jeden den historii našeho měs-
ta svými velmi smutnými příhodami, a to 
tragickým odchodem vynikajícího hokejisty 
Jana Marka a požárem zámeckého pivova-
ru. Ale abych nekončil svůj poslední úvod-
ník v tomto roce smutně. Chtěl bych podě-
kovat těm, kteří do zdárného konce dovedli 
obrovskou investiční akci projekt Národní 
muzeum fotografi e a dílna tapisérií – cen-
trum původních řemesel a unikátních tech-
nologií, jehož zahájení činnosti je plánová-
no na začátek ledna 2012. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat také Vám, občanům, kte-
ří nehledíte jen na sebe a jste připrave-
ni pro ostatní udělat, bez ohledu na osob-
ní pohodlí, spoustu dobrých skutků. Tato 
vlastnost je u lidí totiž velice uznávaná.
Vážení spoluobčané, v nastávajících dnech 
Vás čeká vánoční čas, kdy jsou ve městě 
pořádány adventní kulturní a společen-

ské akce. Dovolte mi pozvat Vás na ně 
a současně Vám popřát 

za sebe i za své kole-
gy krásné a poho-
dové Vánoce a šťastný 

vstup do nového roku.

Stanislav Mrvka
starosta města

Jihočeského kraje Jiří Zimola, dvě desítky poli-
cistů za dlouholetou vynikající práci v mno-
ha oborech policejní činnosti. Policejní ředi-
tel s hejtmanem předali jihočeským policistům 
10 zlatých medailí Krajského ředitelství policie 
Jihočeského kraje a také 13 stříbrných medai-
lí. Oceněni byli nejen policisté, ale i občanští 
zaměstnanci policie. 
Hejtman a policejní ředitel předali ocenění dvě-
ma jihočeským občanům, Pavle Talířové a Mir-
zu Crnovršaninovi a to za projev jejich mimo-
řádné odvahy a osobní statečnosti dne 3. října 
2011, kdy došlo v obci na Římovsku k pokusu 
vraždy muže středního věku. 
Na závěr celého slavnostního ceremoniálu pak 
policejní ředitel ocenil hejtmana Jiřího Zimolu  
i starostu města Jindřichova Hradce Stanislava 

Mrvku a předal jim zlaté medaile Zásahové jed-
notky Krajského ředitelství policie Jihočeského 
kraje a to za mimořádné zásluhy o rozvoj Inte-
grovaného záchranného systému v kraji a za 
příkladnou spolupráci s policií při zajišťování 
bezpečnosti v jihočeském regionu.  

Darování praporových stuh
Na Den vítězství 8. května letošního roku 
obdržel jindřichohradecký vojenský útvar 
z rukou prezidenta republiky dekret o propůj-
čení čestného názvu opravňující nést jméno bri-
gádního generála Josefa Ereta. 
Slavnostní nástup u příležitosti dekorování pra-
porovými stuhami a žehnání bojovému prapo-
ru 44. lehkého motorizovaného praporu, který 
jindřichohradeckému útvaru propůjčil dne 28. 
října prezident České republiky Václav Klaus, se 
konal ve středu 16. listopadu na nástupišti Žiž-
kových kasáren v Jindřichově Hradci. Na bojo-
vý prapor bylo připnuto celkem 12 stuh z okol-
ních měst jako například Třeboň, Pelhřimov, 
Tábor. Město Jindřichův Hradec věnovalo pra-
porovou stuhu, na které byl vyšit z jedné strany 
nápis ÚTVARU GENERÁLA ERETA, z druhé 
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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 nákla-
dy 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

•
•
•

•

•

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

Z odpadů nejvíce vytřídíme papíru, v Jihočeském kraji to vloni bylo 
14,3 kg na osobu. Více než 8 600 tun starého papíru z domácností 
tak neskončilo na skládkách odpadů, ale bylo předáno ke zpětné-
mu využití. Možná se to zdá na první pohled málo, ale celkově se tak 
podařilo zachránit minimálně 5 000 stromů, které by jinak musely 
být pokáceny na výrobu papíru, nemluvě o úsporách vody a energií. 
To potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!
Základní surovinou pro výrobu papíru jsou celulózová vlákna získá-
vaná složitým chemickým procesem z přírodních surovin, zejména 
ze dřeva. Platí, že čím delší vlákno, tím kvalitnější papír.
Vhodnou alternativou je ale získávání celulózových vláken ze staré-
ho papíru. Tento proces je několikanásobně méně náročný na energii 
a je při něm použito jen minimum chemických látek. 
Jak se vlastně sběrový papír v papírnách zpracovává? Nejdříve se roz-
vlákní v rozvlákňovači, který si můžete představit jako veliký mixér. 
V něm se papír „mixuje“ asi 30 minut, až vznikne vodní roztok, který 
obsahuje získaná celulózová vlákna. Tento roztok se dále upraví, zba-
ví se např. kovových sponek, plastových pásek a podobných nečistot 

•

•

•

•

ODPADOVÝ SLOUPEK ...aneb Co o odpadech možná nevíte

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec nabízí:
K prodeji
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 otevřené-
ho 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 organi-
začním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlou-
vy plní

•
•
•
•

•
•

a vlákna se použijí k výrobě papírových výrobků. Papírové vlákno 
může projít recyklací šest až sedmkrát, pak už je příliš krátké a papír 
z něj nelze vyrobit.
Ze sběrového papíru se vyrábí kancelářský papír, papírové obaly, 
vlnitá lepenka, papír pro noviny a časopisy, obaly na vajíčka apod. 
I papír, který prošel několikrát recyklací, lze dále užitečně využít – lze 
například kompostovat nebo použít na izolace či nástřiky.

•

•

Díl 3. Třídění a využití papíru

Věra Sedláčková, vedoucí
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MĚSTSKÁ POLICIE

9. 10. 2011 v 04.50 hod. vyjížděli strážníci do 
Night klubu ve Vídeňské ulici, kde dva klien-
ti odmítli zaplatit drinky, které zkonzumo-
valy jejich profesionální společnice. Strážníci 
věc na místě, ke všeobecné spokojenosti vyří-
dili, a když hosty vyzvali k opuštění podniku, 
neboť tento se již zavíral, jeden poslechl a dru-
hý nejen, že odmítal odejít, ale navíc se snažil 
strážníky fyzicky napadnout. Proto strážníci na 
nic nečekali, nasadili mu „klepeta“ a převezli ho 
na služebnu Policie ČR pro podezření z trestné-
ho činu „násilí proti úřední osobě“.

15. 10. 2011 hodinu po půlnoci upoutalo ope-
rátorku kamerového systému jednání mladého 
muže, který v Panské ulici demonstroval svou 
ohromnou a jistě léty vytrénovanou sílu tím, že 
nadskočil a úderem ruky urazil reklamní pra-
porek na plastové žerdi u samé zdi. Strážníci ze 
záznamu poznali pachatele (24 let) a odměnili 
ho po zásluze blokovou pokutou v patřičné výši.

15. 10. 2011 v 01.40 hod. kontrolovala hlídka 
Městské policie sídliště Vajgar a jejich pozornos-
ti neušla o půl metru posunutá zeď kontejnero-
vého stání. Strážníci prohledali okolí a nedaleko 
nalezli nárazník od vozidla i s registrační znač-
kou. Pokračovali dál v pátrání a vozidlo patřící 
k nárazníku nalezli v místní části Otín. Po poří-
zení fotodokumentace věc předali Policii ČR. 

16. 10. 2011 v 18.20 hod. vyjížděli strážníci na 
sídliště Hvězdárna  k Penny marketu, kde 59letý 
muž s německým ovčákem nadával skupině 
zákazníků, vyhrožoval jim zabitím a nakonec 
na ně poštval svého psa, který měl v tu chvíli víc 
rozumu, než jeho pán a jeho příkazu prostě neu-

Výpis z událostí
poslechl, jen několikrát zaštěkal. Již opakovaný 
přestupek bude řešit právní oddělení MěÚ.

19. 10. 2011 v 07.45 hodin vyjížděli strážní-
ci do Jáchymovy ulice, kde dva místní týp-
ci jeli s nákupním vozíkem z Kaufl andu smě-
rem do města, a to tak, že jeden tlačil a druhý 
seděl v košíku a vesele pokřikoval na kolemjdou-
cí. Protože měli již něco pod kůží, tak se jim svět 
zdál růžový a plný báječné švandy. Při setkání se 
strážníky jim svět začal poněkud blednout. Košík 
za dozoru vrátili na místo, a když museli proká-
zat svou totožnost, tak začali oba strážníky často-
vat nevybíravými urážkami a výhrůžkami. Stráž-
níci je uklidnili a přestupky (proti majetku a proti 
občanskému soužití) sepsali a oznámili právní-
mu oddělení MěÚ J. Hradec.

19. 10. 2011 v podvečerních hodinách v JH-
marktu si 32letý muž vylepšil postavu tím, že 
si zepředu do kalhot nacpal půllitrovou láhev 
vodky. Ani si nevšiml, že je při své činnosti sle-
dován bdělým personálem. U pokladny zaplatil 
pouze zboží z košíku a následně byl odejit do 
kanceláře vedoucího, kde láhev putovala z kal-
hot na stůl. Strážníci přestupek proti majetku 
vyřešili v blokovém řízení.

27. 10. 2011 ve 14.15 hodin šel 59letý muž naku-
povat do prodejny Renta na sídlišti U Nádraží. 
Když si chtěl odložit nákupní tašku na odkládací 
stůl, přistoupil k němu jeden z místních bezdo-
movců (38 let), strčil do něj, až upadl a několikrát 
ho bezdůvodně udeřil pěstí do obličeje. Jeden ze 
zákazníků se zachoval naprosto příkladně, pro-
tože přiskočil, bezdomovce chytil za „fl ígr“ a 
vyrazil ho z prodejny. Strážníci podchytili svěd-

ky a přestupek proti občanskému soužití předali 
k vyřízení právnímu oddělení MěÚ J. Hradec.

29. 10. 2011 na návštěvu za kamarádkou do Jin-
dřichova Hradce přijela 19letá žena. No, a pro-
tože nechtěla přijít jen tak s prázdnou, zašla do 
Penny marketu a nakradla zde zboží za 550,-Kč. 
Když u pokladny platila pouze pečivo, zaměst-
nanec ostrahy zavětřil, neboť ji viděl, jak si do 
košíku nakládá i jiné zboží. Když si všiml její 
podivně nadité kabelky, hned věděl, odkud vítr 
fouká. Pozval straku do kanceláře vedoucí, kde 
si jí následně převzala hlídka Městské policie.

29. 10. 2011 v 15.50 hodin byli strážníci při-
volání do herna baru Hříbek na sídlišti Vajgar, 
kde 20letý agresor napadal ostatní hosty. Po pří-
jezdu na místo strážníci viděli, že o zuřivce se 
hosté již vzorně postarali. Položili ho na zem a 
vlastními těly ho znehybnili. Strážníci si jej pře-
vzali a vzhledem k tomu, že ke zklidnění nedo-
šlo, byla mu přiložena pouta. Následně stráž-
níci zjistili, že vynadal barmance, protože mu 
nechtěla nalít pivo, a následně to odnesli i další 
hosté, kteří se jí zastávali. Ženám sprostě vyna-
dal a muže fyzicky napadal. Přestupky, kterých 
se dopustil, bude řešit přestupková 
komise Městského úřadu.

Rudolf Gabriel, 
strážník

Stalo se téměř pravidlem, že v předvánočním období se mnozí z nás 
dostávají do časové tísně, neboť v dnešní hektické době krom běžných 
a každodenních záležitostí, myslíme také na to, čím obdarujeme osoby 
blízké. Mějme proto na paměti, že na toto období čekají také ti, kteří se 
obohacují na úkor druhých. S blížícím se závěrem roku zvyšují svoji akti-
vitu i pachatelé, kteří se specializují zejména na kapesní krádeže, krádeže 
v obchodech, vloupání do vozidel a bytů, či podomní prodeje.   
Peněženky, platební karty či mobilní telefony lákají především kapsáře. 
Proto žádné cennosti rozhodně neodkládejte do otevřených kapes, volně 
do nákupních košíků a otevřených tašek. Nakoupené zboží cizím lidem 
nevystavujte zbytečně na odiv. Nosíte-li s sebou větší hotovost, doporuču-
jeme ji rozdělit. Nikdy nemůžete vědět, kdo vás při placení v supermarke-
tu nebo v restauraci sleduje. Stejně tak PIN kód nikdy nenechávejte u kre-
ditní karty nebo u mobilního telefonu. 
Kromě kapsářů vás na ulici můžou oslovit i tzv. měniči mincí, kteří žádají 
o pouhé rozměnění bankovky. Na pravidla slušného chování zapomenou 
v okamžiku, kdy před jejich zraky otevřete peněženku. Přílišná vstřícnost 
vás tak může rázem připravit o veškerou fi nanční hotovost a další věci, 
které v ní máte uložené. 
Každoročně v tomto období dochází také k zvýšenému nárůstu vloupá-
ní do vozidel na parkovištích (zejména před supermarkety). V autě pro-
to pokud možno nenechávejte žádné osobní doklady, platební karty nebo 
doklady od vozidla. Myslete na to, že věci v autě volně „vystavené“ se zlo-

dějům téměř samy nabízejí. I jednodušší zabezpečovací zařízení v podo-
bě uzamykatelné tyče na volant nebo zařízení na uzamykání řadicí páky 
může pachatele odradit od krádeže vašeho vozidla, neboť mu do „cesty“ 
kladete další překážky.
Stejně tak buďte opatrní k tzv. podomním prodejcům, z nichž někteří nabí-
zejí plagiáty. Zboží nejasného původu nebo značky přitom vydávají za ori-
ginály. Je potřeba vědět, že případným nákupem prakticky ztrácíte mož-
nost zakoupené zboží reklamovat. Na první pohled výhodný nákup může 
být také pouhou záminkou, jak se dostat do vašeho bytu. Proto neváhejte 
odmítnout pustit do bytu cizího člověka, dříve nežli se přesvědčíte o pravdi-
vosti jeho tvrzení (např. pohovorem u souseda nebo telefonním dotazem u 
instituce, která ho k vám „vyslala“). Stejně tak se mějte na pozoru před lidmi 
nabízejícími různé domácí služby. Dobrým pomocníkem (za „pár“ korun), 
který vám umožní relativně bezpečně s osobou komunikovat přes pootev-
řené dveře, tak může být obyčejný bezpečnostní řetízek s kováním.
Je snazší nepříznivým následkům předcházet, než způsobené problémy 
dodatečně řešit. Případné škodě je možno předejít, nebo její rozsah ales-
poň zmírnit, pokud všichni budeme o možných rizicích vědět. Uvítáme, 
pokud nás např. prostřednictvím linky tísňového volání (Městská policie 
156, Policie ČR 158) včas podaným oznámením vyrozumíte a sdělíte nám 
své důvodné podezření, abychom mohli věc prověřit. 

Luboš Müller, vrchní strážník

V předvánočním období se zvyšují počty krádeží
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Od 13. 10. do 13. 11. 2011 nás opustili:

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

Hana Palusková              

Vítání občánků místostarostou města Pavlem Vejvarem se uskutečnilo 
v pátek 4. listopadu. Slavnostního obřadu se zúčastnily tyto nově naro-
zené děti s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci: Adam Arnošt, Tomáš 

Přivítali jsme nové občánky Jindřichova Hradce

Fo
to

: R
en

at
a K

oč
í

Jméno Příjmení, bydliště Datum 
naroz.

Datum 
úmrtí

Jaroslava BUŘIČOVÁ, Nová Včelnice 4.10.1947 13.10.2011

Josef  ZDENĚK, Dolní Radouň 26.11.1939 15.10.2011

Eva ŠMEJKALOVÁ, Březina 24.11.1946 17.10.2011

Vladislav FRÝBL, Dolní Pěna 19.3.1948 17.10.2011

Josef SPURNÝ, Buk 1.6.1944 18.10.2011

Anežka VONDROVÁ, J. Hradec 2.12.1938 18.10.2011

Marta TRUHLÁŘOVÁ, Deštná u J. Hradce 13.10.1935 26.10.2011

Bohumila KORANDOVÁ, Lásenice 20.8.1930 30.10.2011

Jaroslava ŠEVČÍKOVÁ, Suchdol nad Luž. 3.4.1947 28.10.2011

Jan WILD, J. Hradec 11.10.1948 1.11.2011

Karel DVOŘÁK, J. Hradec 9.10.1949 6.11.2011

Drahomíra MAZUROVÁ, J. Hradec 1.5.1935 4.11.2011

Jaroslav KOLÁŘ, J. Hradec 16.5.1962 8.11.2011

Jaroslav RÁB, Chlum u Třeboně 30.9.1928 11.11.2011

Jaroslav BODLÁK, Studená 2.4.1939 13.11.2011

Projevujeme úctu zemřelým

Bastl, Barbora Dobešová, Veronika Mašková, Jaroslav Mert, Ayan Shila-
vanka, Vanesa Staňková, Kristýna Stašová, Adam Tržil, František Egri 
a Antonín Molzer.

Karolína Průšová

Redakční rada JH Zpravodaje dodatečně blahopřeje paní Olze Kasalové k narozeninám, které oslavila 27. listo-
padu. Z celého srdce přejeme paní Olince pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let.

Redakční rada JH Zpravodaje

Blahopřání k narozeninám
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moud-
ří lidé. Všichni dobře víme, jak důležité místo 
v životě zaujímá četba a čtenářská gramotnost. 
Čtenářem se nikdo nerodí, čte-
náři musíme ukázat cestu. Pra-
videlné čtení dětem je ta správná 
cesta. Ideální je číst denně, stačí 
na to 20 minut našeho času – to 
je poslání obecně prospěšné spo-
lečnosti Celé Česko čte dětem. 
Poprvé jsme se sešli v přátel-
ské atmosféře v úterý 8. listopa-
du v odpoledních hodinách v dětském oddělení 
našeho centrálního pracoviště. 
Návštěva okolo dvaceti zájemců nás potěšila. Prv-
ní veřejné čtení si vzala za své paní Anna Švehlo-

Městská knihovna informuje a zve …
vá, která předčítala z knih „Každý večer s kočkou 
Lindou“ a „Jak se mají včelí medvídci?“
Nebudeme dětem číst denně, ale doufáme, že 

naše investice do pravidelné-
ho měsíční ho hlasitého čtení  - 
jim a s nimi – podpoří a zaujme 
ostatní rodiče k těm 20 minu-
tám denně.
Zmeškali jste? Nevadí. Těšíme 
se na Vás v úterý 13. prosince 
v 15:30 hodin.
Dále si dovolujeme upozornit 

naše uživatele na menší úpravy výpůjční doby 
v období vánočních svátků (viz. tabulka). 

Jana Hladíková

DOSPĚLÉ DĚTSKÉ HUDEBNÍ INFO VAJGAR DOSPĚLÉ VAJGAR DĚTSKÉ

Pátek 23.12. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 ZAVŘENO 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00

Sobota 24.12. ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO

Pondělí 26.12. ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO

Úterý 27.12. 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 ZAVŘENO ZAVŘENO

Středa 28.12. 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9:30 – 11:00
12:00 – 18:00

9:30 – 11:00
12:00 – 18:00

Čtvrtek 29.12. 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 ZAVŘENO 9.00 - 18.00 ZAVŘENO ZAVŘENO

Pátek 30.12. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 ZAVŘENO 9.00 - 13.00 ZAVŘENO ZAVŘENO

Sobota 31. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO

VÁNOČNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA

3. 12. 2011 od 15.00 hodin se koná v kapli sv. Maří Mag-
daleny v Jindřichově Hradci slavnostní adventní benefi č-
ní koncert pro o. s. ROSKA Jindřichův Hradec.

Účinkují: Soubor FUERTES Martiny Kučerové
 Ilona Průšová (violoncello) a Josef Stráník  
 (saxofon) ze ZUŠ
 Hudební soubor sv. Jana Křtitele z Deštné
 HAKUNA MATATA

Uvádějí: Eva Kadlecová a Vít Zeman
Dobrovolné vstupné bude věnované na rekondiční cvičení a rehabilitaci pro postižené vážnou nemo-
cí roztroušenou sklerózou. Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte nás podpořit a potěšit se hudbou.

o. s. ROSKA v Jindřichově Hradci    

Koncert pro Rosku „TŘETÍHO VE TŘI“

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit 
spolu s Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže pořádá pro Klub aktivního stáří VÁNOČ-
NÍ BESÍDKU. Koná se 1. prosince 2011 od 15.30 
hodin v sále Kulturního domu Střelnice.

Všichni jste srdečně zváni.

Vánoční besídka

Babiččino vánoční kouzlo
MESADA, občanské sdružení opět po roce přichází 
s nabídkou originálních dárků, které tvořily šikovné 
ruce obyvatel domů s pečovatelskou službou v Jindři-
chově Hradci. Přijďte načerpat vánoční atmosféru ve 
dnech 13. – 15. 12. 2011 do našich prostor v Růžové 
ulici 30/II (dům s pečovatelskou službou naproti Jit-
řence). Otevřeno bude vždy od 10:00 do 18:00 hodin. 
Přijďte, prožijte příjemně adventní čas a podpořte 
naší činnost zhlédnutím či zakoupením výrobků, kte-
ré byly vytvořeny v rámci sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Jana Jannová

„Domov / Heimat“ je název mezinárodního 
projektu, který v letošním školním roce realizu-
je Gymnázium V. Nováka v J. Hradci (třída 6.A) 
společně s gymnáziem z rakouského Zwettlu. 
Cílem je zdokumentovat historii zaniklé vesnice 
Nové Mlýny (dnešní Peršlák) na Novobystřicku 
s důrazem na události 20. století. V rámci pro-
jektového dne 27. září 2011 se studenti vypravili 
přímo do míst zaniklé vesnice. Zde pracovali ve 
skupinách podle svého zájmu. „Archeologové“ 
se pod vedením archeologa Muzea Jindřicho-
hradecka snažili najít pozůstatky Nových Mlý-
nů, další skupina prováděla biologický průzkum 

Projekt Domov

vesnice, výtvarníci měli za úkol výtvarně zachy-
tit atmosféru zkoumané lokality a důležitým 
úkolem bylo také vše zdokumentovat a zachytit 
vzpomínky pamětníků. Účastníci projektové-
ho dne měli jedinečnou možnost setkat se zde 
s p. Adolfem Geistem, který se v Nových Mlý-
nech v roce 1923 narodil a v současné době ži-
je v Rakousku. Nyní probíhá zpracování všech 

získaných informací a materiálů. Projekt je spo-
lufi nancován Evropskou unií z Evropského pro-
gramu pro regionální rozvoj. 
Veřejnost bude mít možnost se s výsledky prá-
ce studentů seznámit na veřejné prezentaci 
a výstavě, která proběhne ve spolupráci s Muze-
em Jindřichohradecka dne 12. ledna 2012 
v konferenčním sále muzea (ul. Štítného) v 17 
hodin. Všechny srdečně zveme!  

J. Burianová, I. Pečtová
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Náš sbor dobrovolných hasičů města Jindřichův 
Hradec dostal velmi milé pozvání od našich 
kamarádů, dětí z jindřichohradeckého Klo-
kánku, abychom je navštívili v jejich domově 
a jak sami jistě uznáte, taková nabídka se pro-
stě nedala odmítnout. A tak jsme se za nimi do 
Klokánku velice rádi vypravili, a to v den, kdy 
kalendář psal datum 28. září. Děti pro nás při-
pravily na zahradě svého domova malou opé-
kací párty a my pevně věříme, že se z těch-
to setkání stane každoroční tradice. Za náš 
sbor můžeme slíbit, že pro to uděláme maxi-
mum. Děti z Klokánku nám opravdu přirostly 
k srdíčku a všichni je máme moc rádi a bude-
me se snažit jim pomáhat, dokud nám síly 
budou stačit. Víte, nikdo z nás nemůže pomá-
hat a rozdávat radost a štěstí všem lidem na 
celém světě, ale kdyby každý z nás (vás) obda-
rovával a pomáhal byť jen jedinému „človíčku“, 
určitě by nám bylo na tomto světě všem lépe, 
co myslíte? Pro nás se tímto „človíčkem“ stali 
naši kamarádi z jindřichohradeckého Klokán-
ku, těm patří náš úsměv a naše otevřená náruč. 
Počasí nám všem přálo, sluníčko se na nás 
usmívalo už od rána a tak jsme se dětí nemoh-
li dočkat. Naši členové sboru měli možnost se 
s dětmi poznat a prohlédnout si jejich krásný 
domov. Nicméně i tak nás vedli naši nejmenší 

Návštěva našich kamarádů, dětí v jindřichohradeckém Klokánku
hasiči Klokánku a jak jistě uznáte, nemohli js-
me na návštěvu přijet s prázdnou. Přivezli jsme 
s sebou plnou bednu překvapení – omalován-
ky, pastelky, pexesa, hračky atd... . My jsme pak 
dětem nakoupili sladkosti a hlavně domácí klo-
básky na opékání, jinak by této párty něco chy-
bělo. Děti z Klokánku už na nás čekaly na své 
krásné zahradě, která prošla mnoha změnami, 
rozkvetla ještě více do krásy. Přibyly zde nové 
hračky a prolézačky, dokončeno bylo nové pís-

koviště se skluzavkou. Nicméně největší atrakcí 
byla velká skákací trampolína uprostřed zahra-
dy. Tety pro nás napekly výborné koláčky. Všem 
nám moc chutnaly. Malá Nela Svobodová se 
zapojila jako správná kapitánka do hraní hlav-
ně s „mužským“ osazenstvem domova a s dětmi 

DOBROVOLNÍK  = DOBRO – VOLIT  
„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev 
občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, 
kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovol-
níkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových 
zkušeností a dovedností a obohacením v mezilid-
ských vztazích.“

Petr Pithart

Rok 2011 byl v zemích Evropského společenství 
vyhlášen „ROKEM DOBROVOLNICTVÍ“. Snad 
tím vrcholní politici chtěli evropským národům 
něco naznačit – snad ti, kteří se touto myšlen-
kou zabývají, vědí, že lidské štěstí je mnohem 
hlubší kvalitou, než nabízí konzum, krátkodobý 
úspěch, pocit moci… Co vlastně znamená ono 
slovo „DOBROVOLNÍK“? Člověk, který zvo-
lil jako náplň části svého času konání něčeho, co 
mu nepřináší ekonomický úspěch a v našich čes-
kých podmínkách mu nemusí přinést ani úspěch 
společenský? (Průměrná česká povaha si řekne 
„Copak z toho má, že dělá to a to? Určitě se za tím 
něco skrývá.) Samozřejmě, že se za každým lid-
ským rozhodnutím a činem něco skrývá. Neexis-
tuje člověk, který by dělal věci jen tak bez motivu. 
Rozdíl je právě v oněch motivech – dobře pro-
žít čas, vytvořit pěkný vztah, povznést své myš-

lení nad všednost, někomu prospět…. V dobro-
volnictví je obrovská síla. Možná jej nevnímáme, 
ale ono se pohybuje v nás i kolem nás na každém 
kroku. Nevěříte? Pojďme se tedy porozhlédnout 
po našem městě.
 Podívejme se třeba mezi muzikanty – které měs-
to se může pochlubit amatérským symfonickým 
orchestrem? Myslím, že jde o naprostý unikát. 
Občas mne na jeho koncertech napadá, že jsem 
svědkem neuvěřitelné události – kolik je za tím 
výsledkem práce individuální i skupinové, kolik 
je za tím hodin zkoušek, sebekázně při cviče-
ní…. A další hudební uskupení – pěvecké sbory 
Smetana, Jakoubek, Zanoty, Chrámový pěvec-
ký sbor Adama Michny z Otradovic – kolik li-
dí tyto sbory sdružují, kolik hezkých prožitků 
svým posluchačům přinesli. A když se zabývá-
me kulturou, připočtěme k ní také ochotníky – 
Divadelní soubor Jablonský, Baráčníky s jejich 
tematickými výstavami a další.
Nejinak tomu bude ve sportech – aniž bychom 
si to uvědomili, v Jindřichově Hradci je celá řa-
da výborných amatérských sportovních usku-
pení – od volejbalu přes hokejbal, orientační 
běh a další uskupení. Ani dětské a mládežnické 
organizace (Skaut, YMCA) nezůstávají v nabíd-

ce zajímavých projektů pozadu. Pokud s nimi 
děti a dospívající tráví svůj čas, určitě je nena-
jdeme bezcílně bloumat a ničit vše, co jim při-
jde pod ruku. 
Když se podíváme do sociální oblasti, setká-
me se s Červeným křížem, Adrou, Okny…. Ti 
všichni věnují desítky hodin dětem i dospě-
lým, kteří to nemají v životě úplně snadné. 
Kdybychom tuto obrovskou energii chtěli 
přenést do čísel, možná bychom byli překva-
peni cifrou, ke které bychom se dostali. Kolik 
je ve skutečnosti dobrovolníků v Jindřicho-
vě Hradci, se dá těžko zjistit. A jak obrovské 
sumy bychom se dopočítali, kdybychom hod-
notu jejich práce chtěli vyčíslit.  Každopádně  
- díky za ně i za každou hezkou chvíli, kterou 
nám svým nadšením dávají. Není to samo-
zřejmé a je to vynikající lék proti všem „blbým 
náladám“. A právě v čase adventním a vánoč-
ním je dobré si uvědomit, že jsme těmito lid-
mi obdarováváni po celý rok – bez reklamní-
ho humbuku – tiše a stále. Možná právě tito 
lidé nesou ve svých postojích světélko vánoč-
ní zvěsti – onoho dobrovolného, neokázalého 
a nejdůležitějšího daru v životě…

 Drahomíra Blažková

se vydováděla při hře na malého hasiče. Prostě 
všichni jsme se náramně bavili a užívali jsme si 
společnosti lidí a dětí, se kterými je nám dobře.  
Toto středeční odpoledne uteklo strašně rychle, 
ještě bychom si mohli s dětmi dlouze a dlouze 
povídat a dovádět na jejich zahradě, jenže čas 
nezastavíš. Domů se nám vůbec nechtělo a děti 
nás také nechtěly pustit, ale určitě si zase najde-
me brzy příležitost, abychom si mohli společ-
ně zadovádět. Takže, milí klokánci, děkujeme 
za vaše pozvání, za milé přijetí a za krásné stře-
deční odpoledne, které jsme s vámi mohli pro-
žít. Máme vás moc rádi. Se všemi jsme se pěkně 
rozloučili a děti nám pak ještě dlouze mávaly na 
rozloučenou. 
Domů jsme se všichni vrátili s velkou rados-
tí na duši a s velkým povzbuzením do dal-
ší práce ve prospěch těchto dětí a s poznáním, 
že tato naše aktivita má svůj smysl a hlav-
ně dělá radost těm, kterým je směřována – 
dětem. Myslím, že všichni se shodneme na 
tom, že není nic krásnějšího na světě, než šťast-
né a spokojené dětské tváře, které jsou tou 
největší radostí a odměnou pro nás dospělé. 
Další takovéto setkání naplánovali dobrovolní 
hasiči dne 5. 12. 2011, kdy si pro své kamarády 
připravili mikulášskou nadílku. 

Jaroslav Neubauer

Pan kardinál Miloslav Vlk přijal pozvání České křesťanské akademie – 
pobočky Jindřichův Hradec, aby pobesedoval se zájemci na různá zajíma-
vá témata z jeho života: 
archivnictví, osobní setkání s Janem Pavlem II., vlastní životní zkušenosti 
a odpovědi na otázky posluchačů. 

Kardinál Miloslav Vlk zavítá do Jindřichova Hradce
Setkání má proběhnout v pondělí  5. prosince 
2011 v konferenčním sále Muzea v J. Hradci ve 
Štítného ulici v 16:30 hod.  

Všichni jste srdečně zváni.
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vždy v 19 h, konec v 20.30 h. Vstupné (není-li 
uvedeno jinak): 10,- Kč; děti 5,- Kč

CHCETE NÁS?
Dara 
fena, kříženka husky či 
malamut s NO, do 1 roku
Daru pravděpodobně někdo 
zradil a trvá jí, než si získá 
důvěru. Zjistí-li však, že žád-
né nebezpečí nehrozí, je velice 
přítulná. Na vodítku i na vol-
no chodí obstojně, na přivolání přijde. Je vhod-
nější pro člověka, který už nějakého pejska měl 
a umí s nimi pracovat.
Kontakt pro zájemce: 720 428 993 (J.  Hradec)

Edí
pes, kříženec, do 1 roku. 
Edí je mladý pes, hodný, ale 
poslušnost mu zatím nic neří-
ká. Pokud mu nový majitel dá 
základní výcvik, bude z nej 
prima psí parťák. Rád utíká. 
Kontakt pro zájemce: 
720 428 993 (J.  Hradec)

Amík
pes, kříženec, do 1 roku
Amík je přátelský, hodný, má 
rád děti. S ostatními pejsky se 
snáší dobře. Na vodítku i na 
volno chodí obstojně. Je celkem poslušný.
Kontakt pro zájemce: 720 428 993 (J.  Hradec)
 

Brita
fena, střední kříženka, 2 roky, 
kastrovaná. Brita je milá, maz-
livá, velice přátelská fenka. 
S ostatními pejsky vychází 
dobře a i doma je čistotná. 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 pro zájemce - 603 219 149 (J.  Hradec)

Kator
pes, kříženec NO, 9 let
Kator je hodný, umí základní 
povely, je velice hravý a zvyk-
lý na děti. Se psy je snášenlivý, 
ale kdyby na něj nějaký zaútočil, určitě se bude 
bránit a nenechá si to líbit. Je vhodný pouze do 
domku se zahradou. 
Kontakt: 739 005 164 (Vyšší Brod)
 

Maruška
kočička, 2-3 roky, kastrovaná
Maruška je milá přátelská 
kočička. Byla zvyklá žít v dom-
ku, kde měla přístup ven, nyní 
je zvyklá v bytě, je velice čis-
totná a mazlivá. S pejsky je kamarádka.

Záchytné kotce J.  Hradec – www.psi-jh.estranky.
cz, Cibela, o. s. – www.cibela.cz

Úkazy na obloze v prosinci 2011
Hvězdárna F. Nušla a astroklub při DDM v J. Hradci

Planety Merkur a Venuše zůstanou nepozorova-
telné, Mars vyjde nad obzor ve druhé polovině 
noci. Jupiter v listopadu uvidíme po celou noc a 
Saturn se začne objevovat nízko nad východem 
ráno. Uran a Neptun spatříme už jen v první 
polovině noci. 
Měsíc, nejlépe kolem první čtvrti, je velice 
působivý. V tento čas je Sluncem osvětlován 
z pravého boku, a tak výškově rozdílné útva-
ry a členitosti na povrchu vrhají stíny. Měsíc si 
tak můžeme lépe prostorově představit a obraz 
jeho krajiny je velmi působivý. V době kolem 

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvez-
darnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207;
Na stránkách www.ddmjh.cz najdete ke stažení 
vždy aktuální východy a západy Slunce a Měsíce, 
úkazy, plánované akce, leták a další…

Jana Jirků
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Vážení čtenáři,
dovolte mi seznámit vás s předvánoční kampa-
ní obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni 
s názvem „Skutečný dárek“. Jejím cílem je udě-
lat radost blízkým i sobě zakoupením dárkové-
ho certifi kátu v našem e-shopu. 
100 % hodnoty Skutečného dárku jde do veřej-
né sbírky www.skutecnapomoc.cz. Váš dar 
bude použit  v rámci projektů organizace Člo-
věk v tísni, kde se sledují čtyři hlavní priority 
pomoci: VODA, ŠKOLY, OBŽIVA a ZDRAVÍ.
Princip je velmi jednoduchý. Například náku-
pem kozy přispějete do programu OBŽIVA. 
Za Váš dar bude koupena koza. Pokud bude 
ale v dané chvíli prodáno příliš mnoho koz 
a bude potřebnější nakoupit jiné prvky pro-
gramu OBŽIVA, jako například ovce, zeměděl-
ské nářadí nebo sazenice stromů, místo kozy 
nakoupíme je. Za Váš dar tedy vždy nakoupí-
me to nejpotřebnější v programu OBŽIVA, kte-
rý dává lidem práci. Podobně je tomu s progra-
my ŠKOLY, ZDRAVÍ A VODA.
Předem děkujeme za Váš čas a ochotu pomáhat 
dobré věci.

Alena Průšová

Skutečný dárek

Průběh zatmění 10. 12. 2011 SEČ (h,min) střed zatmění (maximální fáze) 15.31
vstup Měsíce do polostínu 12.33 konec úplného zatmění 15.57
začátek částečného zatmění 13.45 konec částečného zatmění 17.18
začátek úplného zatmění 15.06 výstup Měsíce z polostínu 18.30

Hvězdárna bude otevřena od 16.30 do 19.00h.

úplňku Slunce osvětluje Měsíc ze směru naše-
ho pohledu. Stíny a prostorovost tak zcela chy-
bí a obraz je plochý a přesvětlený. Také objekty 
oblohy, jindy dobře pozorovatelné dalekohledy, 
v měsíčním svitu zcela zaniknou.  Měsíc pro-
jde 2. prosince první čtvrtí, 10. prosince úplň-
kem, kdy budeme moci z večera pozorovat úpl-
né zatmění Měsíce, pro naši zeměpisnou polohu 
však pouze částečné, protože velká část úkazu se 
bohužel odehraje pod naším obzorem. 18. pro-
since nastane poslední čtvrť a na Štědrý den, 24. 
prosince, nov.

Na Slunci, za pěkného počasí, můžeme pozoro-
vat místa s rozdílnou teplotou, tmavší a chlad-
nější sluneční skvrny a teplejší a světlejší faku-
lová pole. Noční obloha na přelomu podzimu 
a zimy je stejně krásná jako kdykoli jindy. Uvi-
díme mnoho různých objektů, neviditelných 
okem neozbrojeným dalekohledem, jako jsou 
například hvězdokupy, planetární mlhovi-
ny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, 
dvojhvězdy a četné další objekty.
Slunce vstoupí do znamení Střelce dne 22. 12. 
2011 v 06h 29min SEČ.
Pro veřejnost je v prosinci 2011 Hvězdárna 
otevřena: odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek od 
13.00 do 15.00 h; večer: úterý a pátek od 19.00 
do 21.00 h. 
V případě nepřízně počasí v projekčním sále 
nabízíme náhradní program – přednášku s pro-
jekcí na různá astronomická témata. Začátek 

Jak bude na Hvězdárně F. Nušla 
otevřeno o Vánocích 2011:

23. 12. (pátek) – od 18.00 do 20.00 h; 26. 12. 
(pondělí, druhý svátek vánoční) – VÁNOČNÍ DEN 

ASTRONOMIE (podrobnosti budou k dispozici 
během prosince na webu Hvězdárny i DDM); 

27. 12. (úterý) – od 14 do 18 h; 
29. 12. (čtvrtek) – zavřeno; 

30. 12. (pátek) od 19 do 21 h. 
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KULTURNÍ SERVIS

Vratislav Blažek / Zdeněk Podskal-
ský / Evžen Illín, Vlastimil Hála
Světáci (hudební komedie)
Divadelní agentura HÁTA
Hrají: Viktor Limr - Lumír Olšov-
ský - Filip Tomsa, Dalibor Gondík 
- Zbyšek Pantůček, Aleš Háma - 
Martin Zounar a další.

A. Ayckbourn, J. Saunders, D. Cam-
pton, M. Frayn
Smíšené dvouhry
Divadelní spolek Kašpar
Hrají: Matouš Ruml, Eva Elsnerová, 
Marcela Holubcová, Jakub Špalek

Jára Beneš
Růže z Argentiny (opereta)
Agentura „Migra“ Praha
Nastudovali: Jan Přeučil, Jiří Štěd-
roň alt. Ernesto Čekan a další.

Molière
Zdravý nemocný
Městské divadlo Kladno
Hrají: Luděk Sobota, Alena Štréblo-
vá, Šárka Opršálová a další

JARNÍ PŘEDPLATNÉ 2012 – hezký vánoční dárek
KULTURNÍ DŮM STŘELNICE Jindřichův Hradec

Felix Slováček, Boris Krajný
Felix Slováček je český klarinetis-
ta, saxofonista, hudební skladatel a 
dirigent
Boris Krajný je nejúspěšnější český 
klavírista

Brněnské kytarové kvarteto
Brněnské kytarové kvarteto vzniklo 
v roce 2005 na brněnské konzerva-
toři – Michal Hrubý, Michal Huryta, 
Martin Lindtner, Martin Wiesner

Petr Přibyl, Martin Fila
Petr Přibyl je nevýznamnější repre-
zentant střední generace českých 
violistů
Martin Fila je klavírista

PŘEDPLATNÉ KPH  2012 (leden – prosinec 2012)

Komorní trio Budvicense
Komorní soubor ve složení Markéta 
Týmlová – klavír, Lenka Týmlová – 
violoncello a Martin Týml – housle

Jan Kvapil, Jan Čižmár
Jan Kvapil je hráč na zobcovou 
fl étnu
Jan Čižmár je všestranný umělec 
zabývající se hrou na loutnu a další 
historické drnkací nástroj

Metropol Quartett
Smyčcový komorní soubor založený 
v roce 1994 – Zdeněk Pechoušek – 
housle, Jiří Klika - housle Karolí-
na Strašidlová – Růžková – viola,          
Tomáš  Vodňanský – violoncello

Prodej předplatenek začíná dne 1.12.2011 v pokladně KD Střelnice 
a potrvá do 30.12.2011. 

Výhody předplatného
Předplatným Vám poskytujeme slevu až 30% dle druhu divadelního před-
stavení nebo koncertu a druhu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek je 
přenosný (můžete ho darovat nebo zapůjčit). Datum každého divadelní-
ho představení nebo koncertu s označením předplatitelské skupiny ozna-
mujeme měsíčně plakátem „Přehled kulturních pořadů“ a na Vaši adre-
su (nebude-li na přihlášce uvedena přesně, neručíme za jeho dodání) ho 
budeme zasílat včetně programu kina Střelnice. Případnou změnu adresy 
ohlaste v kanceláři Kulturního domu Střelnice. Na stejnou adresu se obrať-
te i v případě, že by Vám materiály nebyly doručeny.

PŘEDPLATNÉ JARO  2012 (leden – červen 2012)

Nikolaj Vasiljevič Gogol
Hráči
Divadlo Rokoko
Hrají: Michal Dlouhý, Vasil Frid-
rich, Aleš Procházka a další

Zora Kostková - Procházková
Zmýlená platí
Fanny agentura
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana 
Homolová, I. Vyskočil, Otto Kallus

SKUPINA B
Pete Murphy
Moucha na zdi
Agentura MR Praha
Hrají: Dagmar Bláhová, Vladimír 
Kratina, Alice Stodůlková a další.
Willy Russell

Shirley Valentine
Divadelní a fi lmová agentura Praha
Hraje: Simona Stašová

Noelle Chatelet
Žena Vlčí mák
Umělecká agentura Jaroslava Svo-
bodová. Hraje: Hana Maciuchová

SKUPINA A

Změna programu vyhrazena

Prodej předplatenek na divadelní představení začíná dne 20. 12. 2011 v 
pokladně KD Střelnice a potrvá do 30. 12. 2011 (neplatí pro majitele před-
platného „podzim 2011“). Prodej předplatného KPH - abonentní koncerty 
klasické hudby začíná dne 1. 12. 2011 v pokladně KD Střelnice a potrvá 
do 30. 12. 2011.

Ivana Bačáková

Adventní dny a vánoční trhy 

v Jindřichově Hradci
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, Státní hrad a zámek 
v Jindřichově Hradci a město Jindřichův Hradec si Vás dovolují pozvat 
na tradiční Adventní dny, které se letos budou konat 10. a 11. prosince. 
K programu obou dnů patří ukázka provozu Černé kuchyně, živá zvířát-
ka, tradiční tržiště s nabídkou sladkých a slaných specialit na III. nádvo-
ří, sokolnictví, lukostřelba, malé adventní divadlo, pěvecká a hudební 
vystoupení, renesanční tance v hudebním pavilonu Rondelu, tvůrčí díl-
na nebo ekumenická bohoslužba v hradební Kapli sv. Ducha.
Více informací na www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Tomáš Krajník

Vánoční trhy proběhnou letos tradičně 
v centru Jindřichova Hradce, tj. na Masa-
rykově náměstí i náměstí Míru. K vidění 
budou jak stánky se širokým sortimen-
tem vánočního zboží, dárků, pochutin 
a pamlsků, tak i ukázky tradičních řeme-
sel včetně těch dávno zapomenutých.
Více informací na www.trhyvjh.cz

Lucie Bláhová

UPOZORNĚNÍ!
Dovolujeme si vás informovat o nových telefonních číslech:

KULTURNÍ DŮM STŘELNICE – KANCELÁŘ – 384 497 473
                                                             POKLADNA -  384 497 474

Dne 18. 12. si česká kulturní i odborná veřejnost připomene 140. výročí nar-
ození zakladatelské osobnosti české moderní architektury světového význa-
mu JANA KOTĚRY (18. prosince 1871 Brno -  17. dubna 1923 Praha). Ten-
to architekt, ale také teoretik architektury, návrhář nábytku a malíř, zanechal 
několika svými stavbami výraznou stopu i v našem městě a takzvaný Kotě-
rův sál ve staré radnici je ceněným příkladem stylově čistého interiéru. Svůj 
otisk zanechal v Jindřichově Hradci i Kotěrův žák Otakar Novotný.  

Sabina Langerová  

Rok architekta Jana Kotěry
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Vybrané prosincové premiéry v kině Střelnice
KOCOUR V BOTÁCH  
animovaný /USA / Bontonfi lm / 3D
DreamWorks přináší další příběh ze Země za 
sedmero horami. Tentokrát se dozvíme něco 
více o Kocourovi v botách a také o tom, jaké 
příhody předcházely jeho setkání se Shrekem 
a Oslíkem. Kocour se vydává na hrdinskou ces-

tu, aby ukořistil slavnou husu, která snáší zla-
tá vejce. Na svých toulkách se setkává s vejcem 
Humpty Dumpty a prohnanou kočkou Kitty 
Soft pawns. Režie:  Chris Miller
Hrajeme:  3. - 4. 12. 2011 pouze od 17.00

TŘI MUŠKETÝŘI
dobrodružný / Německo,Francie, UK / Hol-
lywood C.E. / 3D
Nové moderní zpracování nadčasového romá-
nu Alexandra Dumase Tři mušketýři natočené 
ve 3D slibuje skvělou podívanou. Akčně poja-
tý velkofi lm plný propracovaných scén je již ny-
ní přirovnáván k nebývale úspěšným Pirátům 
z Karibiku. Roli D‘Artagnana ztvárnil mladičký 
Logan Lerman, v dalších rolích uvidíme hvěz-
dy stříbrného plátna jako Millu Jovovich (Mila-
dy de Winter), Orlanda Blooma (vévoda z Buc-
kinghamu)...
V českém znění: David Matásek, Tatiana Vilhel-
mová, Petr Lněnička, Filip Čapka, D. Gondík, J. 
Dolanský, L. Vaculík, K. Hádek, Jan Vondráček. 
Režie:  Paul W. S. Anderson
Hrajeme:  8. - 9. 12. 2011

MISSION: IMPOSSIBLE–GHOST PROTOCOL
akční / USA / Bontonfi lm / 2D
Není to jen další mise. IMF je uzavřena kvůli 
podezření, že byla zapojena v bombovém útoku 
na Kreml. Je iniciován Ghost Protocol a Ethan 
Hunt se svým novým týmem musí očistit jmé-
no organizace. Bez pomoci, kontaktů a podpo-
ry. Nikdy jste neviděli drsnější a intenzivnější 
misi, než je tahle.

Hrají:  Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, 
Paula Patton a další. Režie:  Brad Bird
Hrajeme:  15. - 16. 12. 2011 

HRANAŘI    
akční thriller / ČR / Falcon / 2D
Temný thriller se odehrává v české současnos-
ti, kterou pokrývá dokonalá pavučina vzájem-

ně propojených kšeft ů a kšeft íků. Mnohem jem-
nější a nenápadnější, než byla ta v éře Mrázků 
a Krejčířů. Samozřejmý systém vratek, resp. 
skrytých provizí, automaticky funguje na všech 
úrovních. Kdo v něm nejede, je mimo hru. Čím 
větší hra, tím ostřejší jízda. Je to balanc na hra-
ně útesu. Dá se na ní udržet? Jak dlouho ještě? 
A kdo to všechno vlastně řídí? Filmové drama se 
rozehraje kolem jedné velké zakázky, z níž měly 
podle zaběhnutých pravidel putovat vratky na 
zaběhnutá vyšší místa. Jeden z hráčů se ovšem 
rozhodne pro sólový postup, načež se prudce 
roztočí kolotoč sledovaček, kompromitujících 
materiálů, tajných nahrávek, mediálních intrik, 

výhrůžek, vydírání a zabíjení. Systém se zadrh-
ne a hrozí kolaps. Protihráči volí krajní řešení.                                                                                   
Hrají:  Miroslav Etzler, Saša Rašilov, Jan Tříska, 
Jiří Langmajer, M. Dejdar, M. Kňažko, Micha-
el Kňažko, Václav Postránecký, V. Cibulková, K. 
Brožová, M. Dlouhý, N. Lichý, R. Fiala a další.
Režie:  Tomáš Zelenka 
Hrajeme:  17. - 18. 12. 201

VENDETA
thriller / ČR/ Bontonfi lm / 2D
Na opuštěné mýtině najde lesní správce ležet 
bezvládné tělo muže. Podaří se mu ho vzkří-
sit, muž si ale nic nepamatuje. Neví, jak se do 
lesa dostal, ani proč je celý od krve a namís-
to odpovědí z místa uteče. Správce se vydá-
vá za ním a postupně zjišťuje, že muž je zaple-
tený do krvavé msty, kterou možná sám 

inicioval a v níž důležitou roli hraje jeho čtr-
náctiletá dcera. Kromě toho jsou ve hře čtyři 
miliony korun, dva uplacení policajti a trojice 
mladíků, která rozhodně nemá čisté svědomí. 
V jednom dni, během několika hodin, tak jeden 
zločin spojí osudy několika lidí. Nic ale není tak 
jednoduché, jak by se mohlo zdát, protože hra-
nice mezi pomstou a zločinem je velmi tenká. 
Hrají:  Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser, Igor 
Chmela, Marek Taclík, Lucie Štefl ová, Ondřej 
Havel, Václav Vostárek, Daniel Novák, Václav 
Neužil, Leoš Noha a další.
Režie:  Miroslav Ondruš
Hrajeme:  27. 12. 2011

Zdroj:  www.bontonfi lm.cz; www.falcon.cz; 
www.csfd.cz; www.hce.cz; PŘ
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1.–2. 12. 17.00, 20.00

OCELOVÁ PĚST
USA / akční

3.–4. 12. 17.00

KOCOUR V BOTÁCH
(3D) USA / animovaný

3.–4. 12.  20.00

VYMĚŘENÝ ČAS
USA / Sci-Fi thriller

8.–9. 12. 17.00, 20.00

TŘI MUŠKETÝŘI
(3D) Francie,USA,V.Británie,Německo/ 
dobrodružný

10.–11. 12.  17.30

ŽRALOCI NA S(O)UŠI
Malajsie/ animovaný

10.–11. 12. 20.00

NECHÁPU, JAK TO DOKÁŽE
USA / komedie

14. 12. 19.00

LOLLIPOP MONSTER
(ART) Německo / drama 

15.–16. 12. 17.00, 20.00

MISSIOIN: IMPOSSIBLE 
– GHOST PROTOCOL
USA / akční

17.–18. 12. 17.30, 20.00

HRANAŘI
ČR / akční thriller

22.–23. 12. 17.00

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
(3D) V.Británie, USA / animovaný

22.–23. 12. 20.00

RUMOVÝ DENÍK
USA / dobrodružný

27.12. 17.30, 20.00

VENDETA
ČR / thriller

28.–29. 12. 17.30, 20.00

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
USA / komedie

4. 12. 15.00

DVANÁCT MĚSÍČKŮ
ČR / pásmo pohádek

11. 12. 15.00

KRTEK O VÁNOCÍCH
ČR / pásmo pohádek

18. 12. 15.00

HVĚZDA BETLÉMSKÁ III
ČR / pásmo pohádek
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HRADEC KRÁLOVÉ
5. 12. 2011, 19.00 hod. 
BAROCCO SEMPRE GIOVANE – vánoční
Poslední koncert z podzimního cyklu barokní hud-
by, ve kterém zazní skladby od A. Corelliho, J. S. 
Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. J. Ryby. 

CHEB
10. 12. 2011, 19.00 hod 
Vánoční koncert AVE MARIA
Západočeské divadlo v Chebu

KUTNÁ HORA
15. 12. 2011 – 19.00 hod 
Rybova Česká mše vánoční
Tradiční Rybova Česká mše vánoční v podání 
pěveckých sborů ze Středočeského kraje v pro-
storech jedinečného chrámu sv. Barbory. 

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.

LITOMYŠL
Prosinec 2011 - Galerie Miroslava Kubíka
Bohdan Kopecký: Zrození fauna
Výstava ke vzpomínce na litomyšlského rodá-
ka a malíře Bohdana Kopeckého. Expozice při-
bližuje klíčová období autorova životního díla. 
Expozice bude přístupná do neděle 8. 1. 2012, 
otevřeno Čt - Ne: 10:00-17:00 hod.

POLIČKA
19. 11. 2011 – 8. 12. 2012 
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
„Vánoce v proměnách času“
Výstava o tom, jak lidé v minulosti slavili vánoč-
ní svátky. 

TELČ
2. 12. 2011, 13.00 – 17.00 hod.

Mikuláš v Telči
Po setmění přichází Mikuláš s čertovskou 
družinou i do města Telč.
Bohatý program je připraven na náměstí Zacha-
riáše z Hradce.

TŘEBOŇ
10. 12. 2011
Vánoční trhy a „Vánoční troubení z věže“
Tradiční trhy se uskuteční od 9.00 hod. Vánoč-
ní koledy v podání Malé dechové kapely zazní 
z Radniční věže na Masarykově náměstí v Tře-
boni v 17.00 hod. 

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

Zuzana Bedrnová

Národní muzeum fotografi e přichystalo i letos pro zájemce z řad veřejnos-
ti adventní fotografování v historických kostýmech. 
Již tradiční akce, která je určená jak jednotlivcům, tak rodinám, proběhne 
v pořádajícím muzeu (Národní muzeum fotografi e, Kostelní 20/I /býva-
lá jezuitská kolej/, Jindřichův Hradec) v sobotu 10. prosince od 10 do 17 
hodin a v neděli 11. prosince od 10 do 15 hodin. Kostýmy budou k zapůj-
čení na místě, lze si přinést i vlastní. Rezervace termínů přijímá NMF od 
1. do 8. prosince od 9 do 12 hodin na tel. 384 362 459 a 384 361 832 či 
v kanceláři muzea. 
Další informace včetně ceníku fotografi í jsou k nalezení na webových 
stránkách NMF www.nmf.cz v sekci „Výstavy a události“.

Eva Florová  

Národní muzeum fotografi e v Jindřichově Hradci, Waldviertel Akademie ve 
Waidhofenu an der Th aya a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích si Vás 
dovolují pozvat na vernisáž derniéry putovní výstavy „Stories / Příběhy lidí 
na hranici“ v úterý 20. prosince 2011 od 17 hod. v refektáři Národního muzea 
fotografi e v Jindřichově Hradci, Kostelní 20/I, bývalá jezuitská kolej. 
Výstava potrvá do 6. ledna 2012. 
Otevřeno o sobotách, nedělích a vánočních svátcích 12–17 hod. Mimo 
otevírací dobu si lze výstavu prohlédnout pondělí – pátek od 10 do 15 
hodin po předchozí domluvě v kanceláři muzea nebo na tel. 384 362 459 
či 384 361 832. Na Štědrý den a na silvestra zavřeno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Eva Florová

Unikátní výstava o Bohumilu 
Hrabalovi, již připravilo Národní 
muzeum fotografi e v Jindřichově 
Hradci v roce 2007 u příležitosti 10. 
výročí úmrtí slavného spisovatele, 
vyjela po řadě prezentací v tuzem-
sku a představení se v Maďarsku 
a Polsku opět do ciziny. 
Od 15. listopadu 2011 je výběr 
z „Ostře sledovaného Hrabala“ 
k vidění v Paříži ve výstavních pro-
storách kina pro náročné divá-
ky „Cinéma Accattone“ v Latinské 
čtvrti u Sorbonny, kde 
setrvá až do poloviny 
ledna příštího roku.
Je-li kolekce v plném 
rozsahu, čítá na 160 
černobílých a barev-
ných fotografi í, včet-
ně velkoformátových. 
Seznamuje s Hrabalo-
vým životem, literár-
ním dílem, fi lmovými 
a divadelními adap-

Adventní fotografování 
v Národním muzeu fotografi e

Národní muzeum fotografi e vyjelo 

s Hrabalem do Paříže

Pozvání na vernisáž výstavy Stories

tacemi z jeho tvorby, avšak v nepo-
slední řadě i s umělcovými osvícen-
skými myšlenkami. 
Do výstavy zapůjčili svá díla čeští 
profesionální a amatérští fotogra-
fové, jako Jiří Jírů, Michal Tůma, 
Jiří Michálek, Karel Kestner, Miloň 
Novotný, Milan Jankovič, Tomáš 
Mazal či Hana Hamplová, kte-
rá je nadto kurátorkou výstavy 
i pařížského výběru.

Eva Florová
Foto: Tomáš Mazal

Muzeum Jindřichohradecka

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky)
otevřeno denně mimo pondělí do 
31. prosince 2011. Od 12. prosince 
denně 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Výstavní prostory v minorit-
ském klášteru: otevřeno denně 

NA ŠTĚDRÝ DEN A NA SILVESTRA OTEVŘENO POUZE DOPOLEDNE!

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve do svých expozic na Balbí-
nově náměstí, kde je přístupná i výstava fotografi í Otakara Gawlika 50 
LET S FOTOAPARÁTEM. V objektech muzea ve Štítného ulici jsou pří-
stupny tyto výstavy: v kostele sv. Jana Křtitele je 2. výstava z cyklu Váno-
ce u sv. Jána nazvaná JAN RODA, BETLÉMY - SOCHY - SOUSOŠÍ, ve 
výstavním sále jsou k vidění HRAČKY, OBRÁZKY A FOTOGRAFIE 
J. MASAŘÍKOVÉ, D. DOKLÁDALOVÉ A L. MALINOVÉ a v konfe-
renčním sále je umístěna výstava archeologických nálezů Z KRYPTY 
AŽ NA DNO SVĚTA a výstava 90 LET KLUBU FILATELISTŮ V J. 
HRADCI. Otevírací dobu naleznete výše.

 Pavla Míchalová

do 30. prosince 2011, 9.00 – 12.00 
a 13.00 – 16.00 hodin

Kostel sv. Jana Křtitele pro veřej-
nost uzavřen
Městská vyhlídková věž pro veřej-
nost uzavřena

VÁNOCE V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA



str. 13

PROSINEC 2011

www.jh.cz

Kulturní kalendář – PROSINEC 2011
Pokračování výstavy 1. – 31.12
Galerie Inspirace vás zve na výstavu
JOSEF KREMLÁČEK: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
Langrův dům (malá výstavní síň), nám. Míru 138/I. 

1. prosince, 17.00 hodin
Mirek Vojáček: SPLŇTE SI SVÉ SNY aneb Zís-
kejte do svého života všechno, co si přejete.
Přednáška Mirka Vojáčka ze série „Život, zdraví ...“. 
Městská knihovna

3. prosince, 15.00 hod.
„TŘETÍHO VE TŘI“ 
benefi ční koncert pro o.s. ROSKA
Účinkují: soubor FUERTES Martiny Kučerové, Ilona 
Průšová (violoncello) a Josef Stráník (saxofon) ZUŠ 
J. Hradec, hudební soubor sv. Jana Křtitele z Deštné, 
Hakuna Matata. Uvádějí: Eva Kadlecová a Vít Zeman
Kaple sv. M. Magdaleny

4. prosince, 15.00 - 19.00 hod.
PEKELNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Program: DJ Michal Arnošt, soutěže a hry, pekelné 
překvapení - Mikuláš, čerti a andělé, ohňová show
náměstí Míru

4. prosince, 16.00 hod.
PEKELNÁ POHÁDKA
Umělecká agentura HP Praha. Divadelní pohádka v 
cyklu „Děti s rodiči do divadla“. KD Střelnice

4. prosince, 17.00 a 19.30 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují: Jindřichohradecký symfonický orchestr, 
YMCA - pěvecký sbor Jakoubek. Kaple sv. M. Mag-
daleny

5. prosince, 16.30 hod.
BESEDA S KARDINÁLEM MILOSLAVEM VLKEM
Na téma: „Archivářem v Jižních Čechách“, „Setkání s 
Janem Pavlem II.“ a jiné. Kongresový sál Muzea Jin-
dřichohradecka ve Štítného ulici

6. prosince, 19.00 hod. 
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: Vratislav Kříž - baryton, Alžběta Poláčková 
- soprán, Jitka Nešverová - klavír, pěvecký sbor Nova 
Domus, komorní orchestr Virtuosi Pragenses - diri-
gent Jan Chalupecký. KD Střelnice

8. prosince, 17.00 hod.
CHVÁLA ZPĚVU
Koncert dětských pěveckých sborů - Fuertes a Marti-
na Kučerová, Lyra a Nova Domus. Kostel sv. J. Křtitele

10. - 11. prosince, 10.00 hod.
ADVENTNÍ DNY
Tradiční Adventní dny na Státním hradu a zámku 
v J. Hradci. SHZ J. Hradec

10. - 11. prosince
VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční Vánoční trhy na Masarykové náměstí 
a náměstí Míru J. Hradec. 

10. - 11. prosince, 10.00 - 17.00 hod.
ADVENTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
Tradiční fotografování v historických kostýmech
NMF J. Hradec

10. a 11. prosince od 9.00 hodin
BENEFIČNÍ AKCE „VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ“ V 
PANSKÉ ULICI
pořádá již tradičně Rotary club Jindřichův Hradec 
ve prospěch Občanského sdružení OKNA.

10. prosince, 18.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje: vokální soubor X-TET. Kaple Nanebevze-
tí Panny Marie v minoritském klášteře u kostela sv. 
Jana Křtitele

10. prosince, 20.00 hod.
NEJLEPŠÍ PRACOVNÍK OKRESU J. HRADEC
KC Jitka

11. prosince, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso. KD Střelnice

11. prosince, 19.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje: TRUMPET TUNE. Host: Václav Petr - violon-
cello. Kaple sv. M. Magdaleny

12. prosince, 19.00 hod.
„Z KRYPTY AŽ NA DNO SVĚTA“
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana o nejnovějších 
arecheologických nálezech na Jindřichohradecku
Muzeum Jindřichohradecka ve Štítného ulici

13. prosince, 15.30 a 16.30 hod.
PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna

14. prosince, 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: žáci ZUŠ V. Nováka J. Hradec. Kaple sv. M. 
Magdaleny

15. prosince, 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje: pěv. sbor SMETANA. 
Kostel sv. Jana Křtitele

17. prosince, 19.00 hod.
VÁNOČNÍ VYZVÁNĚNÍ
Účinkují: Třeboňští pištci, ZANOTY. KD Střelnice

17. prosince, 20.00 hod.

KISS PÁRTY
Super show Rádia KISS. KC Jitka

18. prosince, 17.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují: Petr Přibyl - viola, Zdena Kloubová - zpěv, 
Zuzana Němečková - varhany, Petra Vlčková - akor-
deon. Kaple sv. M. Magdaleny

19. prosince, 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje: Eva Pilarová. KC Jitka

20. prosince 2011 - 6. ledna 2012
DERNIÉRA PUTOVNÍ VÝSTAVY
 „STORIES / Příběhy lidí na hranici“
NMF J. Hradec

21. 12. 2011 v 18.00 hodin
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
ve prospěch OS OKNA
kaple  sv. Maří Magdaleny. Na koncertě vystoupí žá-
ci ZUŠ J. Hradec. 
Zve Rotary club Jindřichův Hradec

23. prosince, 17.00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Zpívání koled, povídání o Betlémském světle a při-
palování světélka. náměstí Míru

25. prosince, 21.00 hod.
TLUSTÁ BERTA
Tradiční vánoční superakce. KC Jitka

26. prosince, 16.00 a 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
YMCA - pěv. sbor Jakoubek.
Kaple sv. M. Magdaleny

26. prosince, 21.00 hod.
CHRISTMAS MIX NOSTALGIA 4
Tradiční akce pro příznivce techna, tekna a dalších 
stylů. KC Jitka

4. 12. neděle 17.00 19.30 Adventní koncert
Účinkují: Jindřichohradecký symfonický orchestr, 
YMCA Jindřichův Hradec - pěvecký sbor Jakoubek. 
Předprodej v KD Střelnice od 20. 11. 
Kaple sv. Maří Magdaleny, vstupné: 100,-

6. 12. úterý 19.00 Vánoční koncert
Účinkují: Vratislav Kříž - zpěv (baryton)
Alžběta Poláčková – zpěv (soprán)
Jitka Nešverová - klavír
pěvecký sbor Nova Domus (Jindř. Hradec)
komorní orchestr Virtuosi Pragenses
dirigent Jan Chalupecký 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
Pořádá Kulturní dům Střelnice, organizační složka města Jindřichův Hradec. Více informací najdete na www.jh.cz

Předprodej v KD Střelnice od 22. 11.  
KD Střelnice, vstupné: 200,-, 190,-, 180,-
 
11. 12. neděle 19.00 Adventní koncert 
Účinkuje: Trumpet Tune 
Host: Václav Petr – violoncello
Předprodej v pokladně KD Střelnice od 27. 11. 
Kaple sv. Maří Magdaleny, vstupné: 100,-
 
17. 12. sobota 19.00 Vánoční vyzvánění
Účinkují Třeboňští pištci, ZANOTY 
Předprodej v pokladně KD Střelnice od 3. 12.
KD Střelnice, vstupné: 120,-, 110,-, 100,-

18. 12. neděle 17.00 Adventní koncert
Účinkují Petr Přibyl – viola
Zdena Kloubová – zpěv (soprán), 
Zuzana Němečková – varhany
Petra Vlčková – akordeon
Předprodej v pokladně KD Střelnice od 4. 12. 
Kaple sv. Maří Magdaleny, vstupné: 100,-

26. 12. pondělí, 16.00, 18,00 Vánoční koncert
Účinkuje: YMCA Jindřichův Hradec - pěvecký 
sbor Jakoubek
Předprodej v pokladně KD Střelnice od 13. 12. 
Kaple sv. Maří Magdaleny, vstupné: 60,- 

Ivana Bačáková
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házená

výhled na leden 

prosinec
basketbal

výhled na leden

prosinec

I. Basketbalová liga muži

BK Lions J. Hradec – Sokol pražský

2. 12. 2011 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – BK Kladno 

16. 12. 2011 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

II. liga – ženy

3.12.2011 Od 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Milevsko

II. liga – starší dorostenky

3.12.2011 Od 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – České Budějovice

I. liga mladší dorostenky

3.12.2011 Od 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Bohunice

Krajský přebor Jihočeského kraje – mini a pří-

pravky

10.12.2011 Od 8.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

Turnaj mini a přípravek

Česko - slovenská Interliga házené žen

7.1.2012 TJ Házená J. Hradec - Šala

prosinec
šachy

2. ligy – skupina A – družstva 2011/2012 

(hracími dny jsou neděle, pravidelný začátek utkání v 10 hodin)

4. kolo 4.12.2011 QCC Č. Budějovice - Slovan J.Hradec A

Plavecký bazén informuje
Dovoluji si Vás jménem Plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci obezná-
mit s novinkou množstevních vstupenek po 10 či 20 kusech, kde můžete 
kombinovat vstupenky pro dospělé, juniory a bazény či sauny. Cena je 
stejná jako u permanentky, dokonce při odběru 20 ks je ještě výhodnější.
Dále jsme zavedli možnost elektronického objednání dárkového poukazu, 
který za 2 dny  bude připraven k převzetí na pokladně bazénu.
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.bazen.jh.cz.

Ivana Stephan

I. Basketbalová liga muži

BK Lions J. Hradec – BK Prostějov „B“

13. 1. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – Sokol Vyšehrad 

27. 1. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)
výhled na leden

II. liga skupina Střed

3. 12. 2011  Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Břeclav

10. 12. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Chotěboř

17. 12. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Trutnov

28. 12. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ Sršni Kutná Hora

II. liga skupina Střed

7. 1. 2012  Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

14. 1. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

18. 1. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – VSK Technika Brno

25. 1. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – NED Hockey Nymburk

Juniorská liga

8. 1. 2012 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Rebel Havlíčkův Brod

15. 1. 2012 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

22. 1. 2012 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

I. národní hokejová liga – starší dorost

6. 1. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ Slavoj Velké Popovice

13. 1. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Hockey Club Tábor

20. 1. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

27. 1. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Znojemští orli

hokej
prosinec

Juniorská liga

2. 12. 2011 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Junior Mělník

11. 12. 2011 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – VCSE Hradec Králové

I. národní hokejová liga – starší dorost - Střed

9. 12. 2011 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Kometa Úvoz

SPORT

Zakladatel jindřichohradeckého hokejbalového klubu Olymp Roman Piš-
ný, který trpí nevyléčitelnou nemocí svalovou dystrofi í, získal za svůj pří-
nos pro tento sport cenu Mezinárodní hokejbalové federace Robert Müller 
Memorial Award 2011. Cenu přijel Romanovi předat předseda Českomo-
ravského svazu hokejbalu Josef Kozel. Předání ceny se uskutečnilo 14. lis-
topadu na sídlišti Vajgar vedle supermarketu Billa, na místě, kde Roman 
začínal hrát hokejbal. 

Karolína Průšová
Foto: Renata Kočí

Ocenění pro Romana Pišného

(začátky zápasů jsou uvedeny pouze orientačně, časy budou upřesněny na plakátech)
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

právě jste dolistovali posledním číslem JH Zpravodaje v letošním roce.  Měsíc 
prosinec se tradičně nese v duchu mikulášských rejů a zábav, adventních 
rozjímání a hlavně v duchu příprav na příchod nejkrásnějších svátků roku. 
Ačkoliv jsou Vánoce v posledních letech nespravedlivě komercializovány, chci 
věřit, že pro většinu z nás jsou především příležitostí k zamyšlení nad sebou 
samými. Příležitostí otevřít svá srdce a vnímat zdánlivé maličkosti jako obrov-
ské jmění. Těmi nejvzácnějšími dárky pod stromečkem jsou totiž ty, které se 
stejně nedají zabalit: zdraví, štěstí, úsměv a přítomnost našich nejbližších. 
Čas, kdy se město a většina domácností zahalí do svátečního hávu, kdy se 
chodbami paneláků, bytovek i domů line vůně cukroví a také jehličí z naz-
dobených stromečků, čas, kdy znějí koledy a lidé si přejí na ulicích jen to 
dobré…, to je čas, který opravdu, opravdu zbožňuji. Alespoň na pár dnů, 
možná jen na pár chvil, mám znovu pocit, že člověk člověka dokáže mít 
upřímně rád, že jsme zase citlivé lidské bytosti. 
Mám ráda tu zvláštně napjatou, ale přitom nesmírně láskyplnou atmosfé-
ru u prostřeného stolu, kdy nám dělá společnost jen tichá hudba a světla 
svící, kdy jsou slova úplně zbytečná a myšlenky odlétají ke všem blízkým 

a milovaným lidem a v očích se při vzpomínce na to, jak se jim asi v tuhle 
chvíli daří a co dělají, zalesknou slzy. Láska je všudypřítomná, je tak oprav-
dová, že by se na ni dalo sáhnout, je prostě s námi, v našem domě, pokoji 
a především v našich srdcích. 
Měsíc prosinec je však také příležitostí k ohlédnutí se za téměř skončeným 
kalendářním rokem. A jaký byl rok 2011 pro Jindřichův Hradec? Z pest-
ré škály přívlastků by nechyběl snad ani jediný. Rok 2011 přinesl události 
šťastné a radostné, přinesl každodenní starosti a bohužel i smutné zprávy 
a tragické odchody. Uplynulý rok si zaslouží bujaré i důstojné rozloučení.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vám poděkovala za přízeň a podporu, kterou jste nám 
v letošním roce věnovali. Jménem celé Redakční rady JH Zpravodaje vám 
z celého srdce přeji nádherné a pohodové Vánoce a šťastné vykročení do 
roku 2012.

 Marcela Kozlová, šéfredaktorka  

Členové Redakční rady JH Zpravodaje. Zleva stojí: Radim Staněk, Jaroslav Beran, Petr Zeman, Tomáš Krajník, Pavla Míchalová. Zleva sedí: Karolína 
Průšová, Marcela Kozlová, Jana Říhová, Sabina Langerová.
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Státní hrad a zámek v zimě - pohled z Vajgaru

Městské akce:

 1. 1. 2012 
SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
15. 1. 2012
VELRYBA LÍZINKA – DIVADELNÍ POHÁDKA
21. 1. 2012
HUDBA VESELE I VÁŽNĚ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – 
KONCERT – PETR PŘIBYL, PETRA VLČKOVÁ
24. 1. 2012 
 „SVĚTÁCI“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SK. A
25. 1. 2012 
 „MOUCHA NA ZDI“ - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SK. B
28. 1. 2012
 PLES MĚSTA
29. 1. 2012 
MICHALOVI MAZLÍČCI

•

•

•

•

•

•

•

Ostatní akce:

7. 1. 2012  

X-TET – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

9. 1. 2012 od 19:00 hod. 

BESEDA SE STAROSTOU ING. STANISLAVEM 

MRVKOU A DALŠÍMI PŘEDSTAVITELI MĚSTA 

J. HRADCE

12. 1. 2012 

MARTINA TRCHOVÁ+PATRIK HENEL+RADEK POLÍVKA 

– KONCERT

27. 1. 2012  

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 

JEN TAK TAK, ROMAN ŠPILÍNEK

 

•

•

•

•
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