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na Balbínově náměstí vernisáž výstavy Obrázky 
z pouti.
Na 3. srpna jsou přichystány hned dvě akce, a to: 
zábavné odpoledne v jindřichohradeckém aqua-
parku Vodnický karneval aneb Hastrmani, to jsou 
páni!, a rovněž večerní Koncert mistrů v prostorách 
Státního hradu a zámku, na kterém se svými hosty 
vystoupí violista Petr Přibyl. 
V sobotu 4. srpna vyrazí po úzkorozchodné trati 
z Jindřichova Hradce do Albeře oblíbený parní vlá-
ček, vypravovaný městem Jindřichův Hradec. I tato 
akce bude mít vodnický podtext. Nebudou chybět 
soutěže pro děti a hudební vystoupení v hostinci 
U Bobase.

A konečně: neděle 5. srpna bude podle tradice pat-
řit zábavné pouti s atrakcemi Porcinkule, o duchov-
ní smysl této tradice se postará Chrámový sbor Ada-
ma Michny se svou Slavnostní zpívanou mši svatou 
v kostele sv. Kateřiny. Pouťovou atmosféru rovněž 
navodí promenádní koncerty v centru města.
Po celý víkend, resp. od pátku 3. do neděle 5. srp-
na, přivítáme v prostorách bývalé jezuitské kole-
je všechny zájemce o pořízení snímků v dobových 
kostýmech. Změna programu vyhrazena.
Informace o TOP Týdnu v Jindřichově Hradci 
budou pravidelně aktualizovány na internetových 
stránkách www.jh.cz a prostřednictvím lokálních 
médií.
Na zajištění pestrého programu turistického TOP 
týdne se městu Jindřichův Hradec podařilo získat 
dotaci ve výši 7000 EUR. Projekt je spolufi nanco-
ván Evropskou unií z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj.

 Marcela Kozlová

Po loňském úspěšném prvním ročníku TOP Týd-
ne v Jindřichově Hradci se do města nad Vajgarem 
vrací zhruba týdenní kulturní projekt „Putování po 
historických městech Čech, Moravy a Slezska“.
Zatímco v roce 2011 nesl TOP Týden podtitul Por-
cinkule a Bílá paní v Jindřichově Hradci, letos se 
obyvatelé a návštěvníci mohou těšit na akce s vod-
nickou tématikou. 
Celý projekt startuje v sobotu 28. července osla-
vami 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Jin-
dřichově Hradci. Přichystán je průvod nejen histo-
rické, ale i moderní hasičské techniky, a to na trase 
od základny v Jarošovské ulici, přes Masarykovo 
náměstí, Panskou ulici až na náměstí Míru. A prá-
vě tady se bude odehrávat drtivá většina programu, 
zahrnujícího např. vystoupení dechové hasičské 
kapely z Nové Bystřice a přislíbeno je i vystoupe-
ní kapely z partnerského města Zwettl, přehlídka 
požární techniky, diskotéka DJ Michala Arnošta, 
soutěže a hry pro děti a také jedno velké překvapení 
organizátorů. Odehraje se zde opravdová hasičská 
svatba pod širým nebem.
Součástí celodenního programu bude také pokus 
o vytvoření rekordu s názvem „Zlatá růže v poli 
modrém, vzpomeň na Jindřichův Hradec v dobrém“. 
Snahou pořadatelů je vytvořit za pomoci návštěv-
níků oděných do triček v patřičných barvách znak 
pánů z Hradce a symbol města – zlatou pětilistou 
růži v modrém poli. Triko získá každý zájemce 
od organizátorů při registraci těsně před konáním 
rekordu a zůstane mu na památku.
Pořadatelský tým i tentokrát sází na smysl pro 
humor a nadsázku, které Hradečáci a nejen oni 
prokázali již v loňském roce, kdy se jich na nádvoří 
Státního hradu a zámku sešlo v převleku Bílé paní 
celkem 351 a překonali tak rekord, který do té doby 
drželo město Telč. 
Na neděli 29. července je připraven promenád-
ní koncert v centru města, o den později, tedy 
v pondělí 30. července, se mohou návštěvníci těšit 
na divadelní představení v atriu Langrova domu 
s názvem Hastrmaní princeznička a jiné pohádky.
První srpnový den se bude konat promítání fi lmů 
s vodnickou tématikou nazvané Vodníci na plátně. 
2. srpna proběhne v Muzeu Jindřichohradecka 

červen 2012

více na straně 13

16. června budou Jindřichohradečáci a návštěv-

níci města slavit. Od 10.00 do 22.00 hodin je 

pro ně připraven bohatý zábavný program. 

TALENTOVANÍ HUDEBNÍCI
V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Město nad Vajgarem hostí závěrečný koncert 

44. ročníku Jihočeského festivalu CONCERTINO 

PRAGA. Koná se 22. června od 19.00 hodin 

v prostorách Státního hradu a zámku.

více na straně 5

více na straně 14

Od konce června musí mít děti svůj vlastní pas. 

Platit bude po dobu pěti let. 

Turistický TOP Týden 2012 

v Jindřichově Hradci

DEN MĚSTA
JINDŘICHŮV HRADEC

NOVINKA V CESTOVÁNÍ 
S DĚTMI
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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 pohoto-
vostí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00) 
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost 
(MVDr. Pavel Jelínek): 777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150 

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

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

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

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

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

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

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

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

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

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

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

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

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

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na červenec

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zdá se to být těžko uvěřitelné, ale obnovené 
vydání Jindřichohradeckého zpravodaje slaví 
právě v těchto dnech své první narozeniny. Jako 
malý dárek k tomuto výročí jsme pro vás nachys-
tali navýšení počtu stran z původních šestnácti 
na dvacet, novou rubriku „Pohledy do historie“, 
kterou budete pravidelně nacházet za „Spole-
čenskou kronikou“ a také informace Policie ČR, 
Územního odboru J. Hradec. Zároveň jsme cíti-
li potřebu v mnoha ohledech vylepšit rubriku 
Sport. Doufáme, že vám její nová podoba při-
nese vše podstatné ze sportovní oblasti v Jindři-
chově Hradci a nejbližším okolí. 
V souvislosti se všemi uskutečněnými novinkami 
v JH Zpravodaji nám dovolte vyjádřit poděková-
ní za spolupráci a vstřícný přístup PhDr. Štěpán-
ce Běhalové, Ph.D. z Muzea Jindřichohradecka, 
por. Mgr. Bc. Haně Millerové - tiskové mluvčí 
Policie ČR, Územní odbor J. Hradec a Roma-
novi Pišnému, čestnému předsedovi TJ HBC 
Olymp Jindřichův Hradec.
Stejně tak putují slova díků i vám všem, věr-
ným čtenářkám a čtenářům JH Zpravodaje, 
kteří toto periodikum přijali za své a měsíc 
co měsíc jeho prostřednictvím čerpají infor-
mace o dění ve městě nad Vajgarem. I nadá-
le uvítáme jakékoliv vaše připomínky a návr-

hy, které v konečné fázi povedou ke zvyšování 
úrovně a obohacování informačního servisu 
JH Zpravodaje.
Na závěr mi dovolte poděkovat za pomoc, 
podporu, čas, entuziasmus, dobrou vůli a pře-
devším skvěle odvedenou práci všem kolegy-
ním a kolegům z redakční rady.
Mnoho příjemných chvil a nevšedních zážitků 
při listování dalšími čísly Jindřichohradeckého 
zpravodaje přeje 

Marcela Kozlová (šéfredaktorka)
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Setkání českých partnerů 
projektu Města v rozletu
V pátek 27. dubna se v Telči v areálu Univer-
zitního centra Telč Masarykovy univerzity Brno 
uskutečnilo další setkání českých partnerů 
přeshraničního projektu Města v rozletu. Part-
neři společně diskutovali o stěžejních bodech 
projektu a navzájem si vyměňovali informace 
z kontrolních orgánů.V rámci setkání se kona-
la vzdělávací akce pro české partnery projektu 

„Města v rozletu“. Byli pozváni zástupci měst, 
působící v dobrovolném svazku obcí Česká 
Inspirace, kteří hovořili o fungování destinač-
ního managamentu ve svých městech, o typech 
zákazníka ve městech, o propagaci a fungování 
města ve vztahu s podnikateli. 

 Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
Den vítězství
V úterý 8. května 2012 jsme si připomně-
li 67. výročí ukončení druhé světové vál-
ky. Vzpomínkové akty začaly v Panské ulici 
proslovem starosty města Stanislava Mrvky 
a zavěšením kytic u pamětní desky, pokračo-
valy na Nábřeží Ladislava Stehny u památní-
ku letců, kde se proslovu ujal Vladislav Burian 
a u pamětní desky na rodném domku četa-
ře Františka Peltána ve Zbuzanech vzpomín-
kou, kterou vyslovil Petr Pokovba. Hlavní piet-

ní akty se uskutečnily u památníku prvního, 
druhého a třetího odboje v Jakubských sadech 
za zpěvu jindřichohradeckého Pěveckého sbo-
ru Smetana a u hrobu Rudoarmějců na měst-
ském hřbitově. Tyto pietní akty jsou výrazem 
vděčnosti a úcty všem, kdo sebe i nás bránili. 
Akce byla pořádána: Městem Jindřichův Hra-
dec ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným 
praporem, Československou obcí legionářskou 
– Jednotou bratra Stanislava Berana a Klubem 
historie letectví Jindřichův Hradec.

Ohlédnutí za akcí 
Pomoz Pomoct
Za krásného svátečního počasí se 8. května na 
Tyršově stadionu v Jindřichově Hradci usku-
tečnila akce POMOZ POMOCT, která je vždy 
pořádána u příležitosti Světového dne Červe-
ného kříže. Letošní ročník byl zahájen staros-
tou města Stanislavem Mrvkou a byl zaměřen 
na bezpečný pohyb chodců v silniční dopravě. 
Při simulované autonehodě, která byla přená-

šena na velkoplošnou obrazovku, byl zraněn 
chodec a přihlížející měli možnost vidět sehra-
nost celého integrovaného záchranného sys-
tému, tedy jak složky záchranářské, hasičské, 

Úvodník
Vážení spoluobčané, 

při pohledu do svého diáře na měsíc 
červen musím konstatovat, že se oby-
vatelé a návštěvníci našeho města mají 
opravdu nač těšit. Kulturními, společen-
skými i sportovními akcemi je kalen-
dář na tento měsíc téměř přeplněný. 
Ač to pro mě znamená opět o něco 
méně osobního volna, velmi se na tyto 
akce těším.  Vím totiž, že lidé, co je při-
pravují a jsou s nimi svázáni, je pro nás 
připravují s nadšením a ochotou svůj 
volný čas také obětovat. Já osobně jsem 
nejvíce zvědavý na Den města, který se 
bude konat v sobotu 16. června a bude 
jiný než v předchozích letech. V tento 
den nás čeká také velkolepé překvape-
ní, o němž se více dozvíte o několik strá-
nek dále. 

Dovolte mi, abych Vás tímto co nej-
srdečněji pozval na všechny akce, kte-

ré pro Vás připravilo jak 
město Jindřichův Hra-
dec, tak další jindři-
chohradecké orga-

nizace. Věřte mi, že je 
opravdu nač se těšit. 

Stanislav Mrvka
starosta města

tak i policejní. Každý návštěvník si mohl pro-
hlédnout techniku a vozidla, vyzkoušet si tes-
ty z pravidel silničního provozu, prohlédnout si 
učební pomůcky zdravotnické školy, ale i získat 
informace o zdravém životním stylu. Připrave-
na byla také řada naučných i zábavných soutěží 
pro nejmenší návštěvníky a samozřejmě dopro-
vodný kulturní program. Děti měly možnost 
vyhrát drobné ceny a vyzkoušet si bodyzorbing. 
Pořadatelé: Město Jindřichův Hradec, Oblastní 
spolek a 3. Místní skupina OS ČČK J. Hradec, 
Hasičský záchranný sbor, Sbor dobrovolných 
hasičů, Zdravotnická záchranná služba, Policie 
ČR, Městská policie, Vojenský útvar 6069 J. Hra-
dec, Velitelství vojenské policie Tábor, Dům dětí 
a mládeže J. Hradec, VZP, Střední zdravotnická 
škola Jindřichův Hradec.

Otevření nových prostor 
městské policie a krizového 
řízení
V pátek 11. května se slavnostně otevřely zre-
konstruované prostory sloužící jindřichohra-
decké městské policii a krizovému řízení, kte-
ré se nacházejí z druhé strany budovy Kaštánku 
(Masarykovo nám. 168). Městská policie se do 
těchto prostor přestěhovala po dvaceti letech 
ze služebny na náměstí Míru. Objekt prošel 

výraznou rekonstrukcí. Vstup do nové policejní 
budovy je bezbariérový a vnitřní prostory byly 
upraveny tak, aby strážníkům nabízely kvalitní 
a potřebné zázemí. Nové pracoviště krizového 
řízení je navrženo jako multifunkční. Zasedací 
místnost bude sloužit především jako pracoviště 
Krizového štábu obce s rozšířenou působností 
Jindřichův Hradec k řešení mimořádných udá-
lostí a krizových situací. Nové zázemí využijí 
především pracovníci oddělení krizového říze-
ní, které oblast obrany, bezpečnosti a ochrany 
musí zabezpečit.
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BYT č. 2, o velikosti 2 + 1,  67 m2 (1. podlaží), v domě čp. 723/II, 
v Nádražní ulici, Jindřichův Hradec, včetně spoluvlastnického podílu 
67/1602 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 2681, obec 
i k.ú. J. Hradec  

Podmínky prodeje:
minimální nabídková cena 780.000 Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zří-
zeným právnickým osobám a organi-
začním složkám, případně jsou závazky 
smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160 Kč za zna-
lecký posudek 
žadatel složí kauci ve výši 5.000 Kč, 
v termínu pro podání nabídek na účet 
č. 6015-0603140379/0800, VS 39, která 
bude započtena na kupní cenu. Pokud 
zájemce, který o koupi v termínu 
požádal, kupní smlouvu neuzavře, kau-
ce připadne ve prospěch města. Nevy-
branému žadateli bude kauce vrácena.

•
•

•

•

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Jak asi tušíte, některé odpady jsou pro svoje 
škodlivé vlastnosti (např. jedovatost, hořlavost 
a výbušnost, rakovinotvornost, apod.) ozna-
čovány za nebezpečné a na manipulaci s nimi 
a způsoby jejich zneškodnění jsou kladeny 
přísnější nároky než na běžný odpad. Z odpa-
dů z domácností patří k nebezpečným napří-
klad zbytky barev, laků, olejů, ředidel a od-
mašťovadel, úklidových prostředků zvláště 
těch agresivních určených na velkou špínu, 
lepidla, zářivky obsahující rtuť, umělá hnojiva, 
prostředky proti hmyzu apod.  Tyto odpady 
kvůli své škodlivosti pro zdraví i životní pro-
středí do popelnice rozhodně nepatří.
Každá i malá obec musí ze zákona zajistit pro 
své občany místa pro odkládání  nebezpeč-
ného odpadu. Ve městech k tomu obvykle 
slouží sběrné dvory, v obcích potom několi-
krát ročně probíhá mobilní sběr nebezpeč-
ných odpadů.  
Nebezpečné odpady se likvidují v závislos-
ti na jejich obsahu na speciálních skládkách 

•

•

•

ODPADOVÝ SLOUPEK ...aneb Co o odpadech možná nevíte

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

Díl 9.  Nebezpečné odpady

Věra Sedláčková

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

k prodeji

NEBYTOVÉ PROSTORY (restaurace Střelnice) o výměře 481,43 m2 
v objektu čp. 107/I na části pozemku p.č. 36 zastavěná plocha a nádvo-
ří, vše obec i k.ú. J. Hradec, za účelem provozování restaurace.

Podmínky pronájmu:
obálkovou metodou za minimální nájemné 30.277 Kč/měsíc s mož-
ností jednostranného navyšování nájemného o roční míru infl ace
nájem na dobu určitou 5 let –  počátek nájmu předpoklad: srpen 
2012, konec nájmu: 30. 9. 2017
nebytový prostor je bez vnitřního vybavení
veškeré opravy a údržbu nebytových prostor provede žadatel vlast-
ním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zří-
zeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní.

•

•

•
•

•

k pronájmu

s vyšším stupněm zabezpečení nebo ve spa-
lovnách nebezpečného odpadu (například 
infekční odpady z nemocnic, prošlé léky). 
Vylijete-li nebezpečný odpad do kanalizace, 
můžete tím ohrozit chod čistírny odpadních 
vod. Nebezpečné látky mohou zabít bakterie, 
které jsou nedílnou součástí čistícího cyklu.
Některé druhy nebezpečných odpadů lze čás-
tečně využívat, oleje jsou využívány ve spa-
lovně odpadů při spalování vlhkého, či špat-
ně hořlavého odpadu, z autobaterií se získává 
olovo, ze zářivek rtuť.

•

•

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

Nabídky s uvedením konkrétní výše nájemného, s prohlášením o akcepta-
ci podmínek pronájmu a přesným označením žadatele zasílejte v uzavřené 
obálce označené: 

„NEOTVÍRAT – pronájem Střelnice“
Připomínky a nabídky doručte nejpozději do 12.6.2012 do 15.30 hodin. 
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kte-
roukoliv z došlých nabídek.

GARÁŽ na části pozemku p.č. 1493/11 zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jindřichův Hra-
dec, o výměře 18 m2.

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

•

•

•

•

Bližší informace o konkrétních podmínkách 
pronájmu mohou zájemci získat na odboru sprá-
vy majetku města, kontaktní osoba – Ladislava 
Ledvinková, tel. 384 351 164 a na www.jh.cz .  

k pronájmu
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Čas od času zazní tento dotaz na městském úřadě a na společnosti AVE.  
Následuje zjišťování skutečností, a téměř vždy se dostaneme k tomu, že 
stěžovatel, případně třetí osoba porušila některou z podmínek nutnou pro 
zdárný průběh svozu nádob. Jaké jsou tedy tyto podmínky pro bezproblé-
mové fungování tohoto vztahu?

občan použije nádobu, která mu byla přidělena městem (případně 
stejného typu a objemu)
tato nádoba je na čelní straně viditelně označena nalepenou znám-
kou bílé barvy, na které není uveden rok platnosti a která platí po 
celou dobu, pokud je známka a nádoba funkční, případně do doby 
změn, které budou občanům s předstihem oznámeny
nádoba musí být technicky funkční, tedy má neporušené dno, obal, 
víko a hlavně musí mít úchyty, za které je možné ji upevnit na pope-
lářský vůz při vysypávání
nádoba je přistavena v den svozu na hraně obrubníku a chodníku, 
není - li v místě chodník, pak co nejblíže k vozovce tak, aby netvoři-
la překážku silničního provozu (úklid na vlastní pozemek provést co 
nejdříve po svozu)
jelikož svozy jsou prováděny v ranní směně od 6:00 do 14:00 
a v odpolední směně od 14:00 do 22:00 a není stanoven časový oka-
mžik obsluhy jednotlivé nádoby a pořadí ulic v daný den, je nutné 
nádobu přistavit nejpozději v 6:00 hod pro ranní směnu a nejpozději 
v 14:00 hod pro směnu odpolední. Změny, které se občas stanou, ne-
jsou prováděny záměrně, ale jsou vyvolány nepřístupností míst svo-
zu, například z důvodu stavebních prací, nesjízdností komunikací, 
technickými závadami na svozové technice a podobně
nádobu naplnit pouze tolik, aby byla přistavena s uzavřeným víkem 
v nádobě může být pouze tzv. tuhý komunální odpad, tedy odpad, 
který se neodebírá odděleně na sběrném dvoře (viz vývěska na sběr-
ném dvoře)
před nádobami a místy na kontejnery nesmí stát vozidla a překážky 
bránící vytažení nádob k obslužnému vozidlu
svoz odpadu včetně separace probíhá i ve dnech státních svátků

Pro doplnění dané problematiky uvádíme, že poplatek 500,- Kč na oso-
bu a rok není pouze za svoz popelnic, ale je i na pokrytí nákladů svozu 
a zpracování separovaného odpadu (skla, papíru, plastů), hradí se z něj 
i nakládání s veškerým odpadem na sběrném dvoře, likvidace černých 
skládek po neukázněných občanech (tato likvidace je vždy nákladnější 
než při likvidaci přes sběrný dvůr), dále svoz velkoobjemových kontejne-
rů 2x ročně v místních částech a odpadkových košů.
Z výčtu je patrné, že tato částka na zaplacení nestačí, a Město doplácí 
téměř totožnou částku ze svého rozpočtu.
Pečujme tedy o stav popelnic (měnit nádoby je možné na základě žádanky 
vydané na městském úřadě u fi rmy AVE), dodržujme výše uvedená pravi-
dla a svoz nádob budeme mít bezproblémový.
Svoz odpadu od právnických osob, které nemají smlouvu s Městem, pro-
bíhá odlišným způsobem a je řešen přímo smlouvou s fi rmou AVE.
Na závěr podtrhujeme, že zdárný průběh svozu odpadů je vždy věcí obča-
na a dodavatele a může probíhat bez závad pouze v případě oboustranné-
ho akceptování podmínek.

František Bulíček
referent pro agendu odpadů  

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Proč nám nevyvezli popelnice, 

když sousedům ano?

Harmonogram svozových dnů 
směsného komunálního odpadu:

ranní směna: Na Točně, Kosmonautů, Hvězdná, Nušlova, sídliště Vaj-
gar, sídliště U Nádraží
odpolední směna: Nádražní, Pravdova, Miřiovského, Sládkova, 
Schwaigrova, Tovární, Třebického, Bratrská, Mládežnická, Buk, Mat-
ná, Políkno, Horní Žďár, Děbolín, Na Palici

odpolední směna: Růžová, Masarykovo náměstí, Klášterská, Jandero-
va, Na Příkopech, Gymnazijní, Schwaigrova, Sládkova, Tovární, Nádraž-
ní, Stará Cesta, Jarošovská, Kmentova, Drahýška, Dolní Radouň, Dolní 
Skrýchov, Kanclov, Olejna, U Malíře, U Stadionu, U Dolního Skrýchova

ranní směna: Václavská, Rybniční, Komenského, Svatojánská, Štítné-
ho, Panská, náměstí Míru, Kostelní, Claudiusova, Denisova, Fügnero-
va, nábřeží Ladislava Stehny, Balbínovo náměstí, Dobrovského, Lilio-
vá, Na Hradbách, Sady, Školní, Tyršova, U Plovárny, U Samotníčku, 
Za Kostelem, Zákostelecké náměstí, Bezručova
odpolední směna: Na Točně, Kosmonautů, Hvězdná, Nušlova, sídliš-
tě Vajgar, Scheinerova, Bezručova, Česká, Archiváře Teplého, Zahrad-
ní, U Cihelny, Anglická, Belgická, Francouzská, Husova, sídliště Pod 
Kasárny, U Knihovny

odpolední směna: Nová, Příčná, Elišky Krásnohorské, 9. května, Družs-
tevní, U Tratě, Novákova, Sládkův kopec, Jáchymova, Kasárenská, Dělnic-
ká, Sídliště, Řečička, Pražská, Vídeňská, Jiráskovo předměstí, Deštenská, 
K Hájovně, K Potůčku, K Řece, Ke Mlýnu, Ke Škole, Lodhéřovská, U Ryb-
níčku, Na Kopečku, Na Okraji, Novodvorská, Perleťová, Přímá, Rezkova, 
Sádecká, Skrýchovská, Spojovací, Šeříková, U Nádraží, Röschova

ranní směna: Otín, Pod vrchy, Mlýnská, Nežárecká, Nové Stavení, Pod 
Hradem, Karla Čapka, Karlov, Jakubská, Jemčinská
odpolední směna: Na Točně, Kosmonautů, Hvězdná, Nušlova, Vác-
lavská, Na Piketě, sídliště Vajgar, Bobelovka, Jitka, Sibiřská, sídliště 
U Nádraží, Čsl. legií, 28. října, K Vilkám, Francouzských legií, Italských 
legií, Kalabisova, Na Výsluní, Naxerova, Ruských legií, U Nemocni-
ce, Větrná, Zborovská, Mukova, Havlíčkova, Křižíkova, Landfrasova, 
Palackého, Bermanova, Michnova    

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ULICI RUSKÝCH LEGIÍ:

Dny Otevírací doba 
1. 4. až 30.11

Otevírací doba 
1. 12. až 31.3.

Pondělí zavřeno zavřeno
Úterý–Pátek 10:00 až 18:00 10:00 až 16:00

Neděle 8:00 až 12:00 8:00 až 12:00
Státní svátky zavřeno zavřeno

Od konce června musí mít děti svůj pas

Pokud chcete s dítětem vycestovat na dovolenou do zahraniční a máte ho 
zapsané ve svém cestovním dokladu, je nutné nechat dítěti vystavit vlast-
ní pas. Od 27. června 2012 může dítě vycestovat pouze s vlastním cestov-
ním dokladem. Fotografi e dětí se pořizují přímo na pracovišti cestovních 
dokladů Městského úřadu Jindřichův Hradec. Musíte tedy přijít s dítětem, 
kterému se doklad bude vydávat. Cestovní doklad pro dítě je vydáván 
s dobou platnosti 5 let, avšak musíte dbát na to, aby fotografi e před vyces-
továním odpovídala současné podobě dítěte. Pokud by tomu tak nebylo, 
je nutno pořídit nový cestovní doklad s fotografi í odpovídající aktuální 
podobě dítěte. 
K žádosti je nutné přiložit rodný list dítěte a rodné listy rodičů. Pokud již 
dítě bylo držitelem cestovního dokladu, předloží tento doklad. O osvěd-
čení o státním občanství se žádá pouze v případě, že nelze jednoznačně 
určit, zda je dítě občanem České republiky. 
Poplatek za cestovní doklad pro dítě je 100 Kč.

Důležité: Zákonem stanovená lhůta pro vydání cestovního pasu je 30 dnů, 
proto pokud chcete s dítětem vycestovat již na konci června a nemáte 
o doklad zažádáno, je nejvyšší čas si o vydání dokladu zažádat.
Při podání žádosti o cestovní pas u dospělých žadatelů v současné době 
k žádným změnám nedochází. Správní poplatek zůstává 600 Kč.

 Jaroslav Krafk a
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
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17. 4. 2012 v 17.40 hodin si 27letý muž v Kaufl an-
du naplnil kapsu pěti tubami zubní pasty za cel-
kem 250,-Kč s tím, že je v nejbližší hospodě prodá 
a bude mít peníze na cestu domů. Strážníci z rejs-
tříku trestů zjistili, že se nejedná o žádného sva-
touška, takže i v tomto případě bude čin kvalifi ko-
ván jako trestný a ostatní již vyřizuje Policie ČR.

19. 4. 2012 před 17. hodinou byl strážník vyko-
návající službu jako cyklohlídka atakován nej-
prve slovně a později i fyzicky 26letým mužem, 
který se chtěl pravděpodobně vytáhnout před 

svými kamarádkami a mladším bratrem. Pro-
tože se vše událo ve Vídeňské ulici přímo pod 
jedním z kamerových bodů, byla další hlídka 
strážníků na místě během okamžiku a agresív-
ní útočník byl v poutech převezen (pro pode-
zření z trestného činu „výtržnictví“) na obvodní 
oddělení Police ČR. 

2. 5. 2012 v 05.25 hodin vyjížděla hlídka k bez-
vládně ležícímu bezdomovci u čerpací stani-
ce Agip. Protože již nedýchal, strážníci zahájili 
resuscitaci a na místo přivolali vůz RZS.  Lékař 

na místě zjistil, že muži již bohužel není pomo-
ci. Věc si na místě převzala Policie ČR.

2. 5. 2012 ve 21 hodin bylo na lince 156 přijato 
oznámení o Mercedesu, který se proháněl na par-
kovišti před Billou, nezvládl řízení a narazil do zde 
parkující Toyoty. V době příjezdu strážníků na 
místo byl již podnapilý řidič Mercedesu (41 let) 
z vozidla venku, plně v moci jednoho ze svědků, 
který mu zabránil v další jízdě. O několik minut 
později ho strážníci předali hlídce Policie ČR.

Rudolf Gabriel, strážník

Výpis z událostí

Město Jindřichův Hradec recyklací starých spotřebičů 

výrazně přispělo k ochraně životního prostředí
Do zpětného odběru bylo odevzdáno 1593 ks 
televizí + 651 ks PC monitorů – tj. 46 374 kg, 
dále 13 201 kg ostatních drobných elektrozaří-
zení. Občané našeho města již několik let zod-
povědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, 
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci 
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik 
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti, která pro měs-
to zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elek-
trozařízení. Letos poprvé jsme získali certifi kát 
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru tele-
vizorů, počítačových monitorů a nově také 

drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, 
notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady 
jejich sběru, dopravy a ekologického zpracová-
ní či likvidace. Výsledky studie byly prezentová-
ny formou spotřeby energie, surovin, emisí do 
ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i těch menších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro-
středí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky 
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 
4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho note-
booku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou 
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, 
nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné 
množství je například spotřebováno při 30 cyk-
lech myčky nádobí. 

Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování 
odborné společnosti vyplývá, že občané našeho 
města v loňském roce vytřídili 59 575 kg elek-
trozařízení. Tím jsme uspořili 660,22 MWh 
elektřiny, 29 330,60 litrů ropy, 28,31 tun pri-
márních surovin, 2 980,20 m3 vody. Navíc js-
me snížili emise skleníkových plynů o 149,94 
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpa-
dů o 586,30 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní auto-
mobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skle-
níkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické 
energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, 
kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně 
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

 Karolína Průšová

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR

Dopravní inspektorát PČR  J. Hradec společně 
s městem J. Hradec a aktivem BESIP zvou cyklis-
ty všech věkových kategorií i jejich příznivce dne 
24. června 2012 od 13:00 do 18:00 hodin na Jin-
dřichohradecké cykloodpoledne, které se bude 
konat za každého počasí na letišti v J. Hradci.   
Příznivci cyklistiky i závodníci se mohou těšit 
nejen na seznámení s cyklistickou problemati-
kou či cyklistický závod, ale zhlédnou rovněž 
nové trendy v cyklistice. Po celou dobu trvá-
ní výše uvedené akce budou probíhat následu-
jící prezentace: BESIP Team, ukázky Českého 
červeného kříže, OS „Černí koně“ – handbike, 
Městská policie JH – zabezpečení jízdních kol. 
Zajímavostí bude prezentace cyklopojištění. 
Získáte cenné rady včetně bezplatného servi-

Jindřichohradecké cykloodpoledne  

su jízdních kol (drobné opravy a úpravy).  Rov-
něž bude možno spatřit videoprojekci „chování 
na pozemních komunikacích“. Každý z účast-

níků může zhlédnout a zamyslet se nad význa-
mem a smyslem refl exních prvků pod sloganem 
„vidět a být viděn“. Součástí programu bude 
exhibice Lukáše Osladila, profesionálního kul-
turisty SK POWERBULLS Třeboň, který je jed-
ním z nejlepších kulturistů světa.
Jindřichohradecké cykloodpoledne  završí 
vyhlášení výsledků nejlepších závodníků všech 
kategorií, kteří budou oceněni. Vstup na akci 
je zdarma! S sebou jízdní kolo a dobrou nála-
du. Více informací se dozvíte na plakátech a na 
internetových stránkách města: www.jh.cz
 Těšíme se na Vás!

Hana Millerová, 
tisková mluvčí PČR, Územní odbor J. Hradec
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2) Nárůst krádeží jízdních kol v letní sezóně
Mezi časté oznámení občanů policisté Obvod-
ních oddělení řadí krádeže jízdních kol.  S pří-
chodem teplého počasí každoročně roste zájem 
o tento dopravní prostředek. Ztrácí se kola po 
celém městě, kola odstavená, uzamčená na uli-
ci, ve sklepech, kolárnách obytných domů.
Předmětem zájmu zlodějů jsou kola všech zna-
ček a provedení. Ztrácí se kola hodnotná, kte-
rá podle slov policistů rozhodně v J. Hradci či 
Třeboni nekončí. 
Každý cyklista by měl pamatovat na ochranu 
svého majetku a nedat tak žádnou příležitost 
zlodějům. Měli bychom své jízdní kolo na uli-
ci vždy uzamknout bezpečnostním zámkem 
nejlépe k pevnému bodu – sloupu, stojanu 
a nevzdalovat se na příliš dlouhou dobu. Ani 
kolo uschované a uzamčené v kolárně či kočár-
kárně panelového domu není pokaždé v bez-
pečí. Obyvatelé domu by proto měli dbát na 
uzavírání vstupních dveří do domu, uzamyká-
ní společných prostor a podobně. Také častá 
kontrola těchto prostor je prevencí. Čím poz-
ději majitel zjistí krádež kola, tím se snižuje 
šance na dopadení pachatele.
Pro ochranu existují také ochranné prvky, 
například mikročipy, jejichž umístění na spor-
tovní vybavení zvýší šanci, že kolo nebude 
používat někdo jiný. Majitel si čipem označí 
své jízdní kolo, a do registru zadá své kontakt-
ní údaje pro případ vrácení nalezeného kola.
Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření 
ke krádeži vašeho kola, neprodleně ji ohlas-
te a neváhejte použít linku 158, snížíte tak 
náskok pachatele a jeho šanci, že zůstane 
nevypátrán.
 

1)Pozor na podvodníky na internetu
Podvody na internetu se bohužel stávají celo-
republikovým problémem a odhalování této 
trestné činnosti je velmi náročné. Je však třeba 
upozornit, že podvedení se často na internetu 

chovají lehkovážně, přehnaně důvěřivě a pod-
vodníkům tím nahrávají.
Jednou z legend, které podvodníci používají, je 
také vyřizování dědictví. Zkontaktovali poško-
zené s tím, že vyřizují dědictví po vzdáleném 
příbuzném v zahraničí, aby mohli v dědickém 
řízení pokračovat, žádají manipulační poplat-
ky. Po zaslání požadovaných prostředků však 
komunikace skončila!
Kriminalisté upozorňují širokou veřejnost, cho-
vejte se na internetu obezřetně! Nevěřte pře-
hnaně výhodným nabídkám a na základě pou-
ze e-mailové komunikace neposílejte fi nanční 
hotovost. Obzvlášť opatrně se chovejte v pří-
padech, kdy jsou cílové účty vedeny v zahra-
ničí. Objasňování této trestné činnosti je velmi 
náročné a kriminalisté jsou ve velké míře závislí 
na spolupráci s cizími státy, kde platí jiné práv-
ní předpisy a často se zabývají pouze podvody 
s vysokou škodou!Nenahrávejte podvodníkům!
 

Prevence
3) Poslední školní den
Tak jako každoročně budou i letos poslední 
školní den policisté ve zvýšené míře dbát na bez-
pečnost v silničním provozu. Budou dohlížet na 
děti u přechodů pro chodce v blízkosti základ-
ních škol,  na správné přecházení a na bezpeč-
nou jízdu řidičů. Děti se na ně budou moci 
s důvěrou obrátit v případě pomoci. Důležité 
však je soustředěnost a pozornost. Děti jsou 
již myšlenkami na prázdninách, plny očekává-
ní a mohou tak při přecházení udělat zásadní 
chybu a stát se účastníkem nehody. Důležité 
jsou i jiná připomenutí. Statistiky dopravních 
nehod dokládají, že v letních měsících, v době 
letních prázdnin, je každoročně zaznamenáno 
více nehod než v jiných ročních měsících. Řidič 

by měli být ohleduplnější  a uvědomit si, že na 
ulicích a silnicích je daleko  vyšší pohyb než 
ve dnech školního vyučování. Jezděte opatrně, 
dodržujte zákon, ať máte příjemně strávenou, 
ničím nerušenou dovolenou.  

Hana Millerová, 
tisková mluvčí PČR, Územní odbor J. Hradec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V pátek 4. května jsme přivítali nové občánky
V letošním roce se již páté vítání občánků uskutečnilo v pátek 4. května v refektáři Národního muzea fotografi e. Nově narozené děti byly přivítány sta-
rostou města Stanislavem Mrvkou. Slavnostního aktu se zúčastnily tyto děti: Chovan Michael, Harman Tarik, Harman Rézzan Sila, Blábolil Šimon, 
Hemberová Klára, Humhalová Anežka, Lexová Valerie, Mainclová Eva Anna, Martínková Barbora, Mrkvička Daniel, Muzikářová Michaela, Nosil Filip 
Josef, Sochorová Tereza, Trachta Václav, Valek Štěpán, Vondrus Václav.

Karolína Průšová
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Od 12. 4. 2012 do 6. 5. 2012 nás opustili:

Projevujeme úctu zemřelým

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

Jméno, příjmení, bydliště Datum 
narození

Datum
 úmrtí

Jiřina TESAŘOVÁ, Nová Bystřice 1.4.1946 12.4.2012
Pavel ŠKODA, Nová Bystřice 14.3.1949 13.4.2012
Ludmila FIKEISOVÁ, Albeř 8.3.1942 26.4.2012
Antonín SLABÝ, Jindř. Hradec 15.4.1946 25.4.2012
Zdeněk POTYŠ, Lásenice 19.4.1943 28.4.2012
Viera HERCJUKOVÁ, Nový Vojířov 30.10.1946 30.4.2012
Věra SUCHÁ, Jindř. Hradec 24.5.1930 1.5.2012
Karel FRNKA, Otín 6.7.1939 2.5.2012
Marie VRCHOTOVÁ, Suchdol nad Luž. 7.3.1919 3.5.2012
Anna KOVÁCSOVÁ, Horní Žďár 3.7.1920 6.5.2012

POHLEDY DO HISTORIE

7. června 1912 
Jubilejní schůze
jindřichohradecké spořitelny dne 29. květ-
na 1912. Pan předseda, Dr. Ant. Decker, ředi-
tel c.k. gymnázia, zahájil v přítomnosti země-
panského komisaře Viktora Číšky, jakož i pánů 
členů výboru a úřednictva výborovou schůzi 
o 5. hodině odpolední a poukázal na to, že tato 
schůze jest jubilejní na oslavu 50 letého trvání 
spořitelny. 

Koncert
Rodák jindřichohradecký Jaroslav Vacek kon-
certoval dne 27. května v modrém sále tepel-
ského kláštera v dobročinném koncertu před 
nesčetnými hosty z Vídně a Mariánských Lázní: 
jakkoliv Vacek jest znám ve zdejší krajině jako 
rozhodný Čech a vlastenec, přece psal o něm 
kritik Marienbader Badeblattu pochvalně. … 

Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Jindřichův Hradec se může pyšnit zajímavým 
historickým prvenstvím. Od roku 1871 do roku 
1942 zde totiž nepřetržitě vycházel regionální 
týdeník Ohlas od Nežárky. Celkem 72 vyda-
ných ročníků jej řadí mezi nejdéle vycházející 
regionální časopisy vůbec. K jeho násilnému 
ukončení došlo právě před 70 lety po atentátu 
na Reinharda Heydricha 5. června 1942. 
Obsah časopisu se vždy snažil svým 
obsahem dostát svému podtitulu - 
týdeník pro poučení a zábavu, pro 
zájmy obecné, společenské a politic-
ké. Kromě aktuálních zpráv o každo-
denním dění z regionu, z Čech i celé-

Tak velkému úspěchu uměleckému Čecha  - 
vlastence – v kraji nám nepřátelském srdečně 
gratulujeme.
 
Květinová slavnost 
s převezením základního kamene pro stavbu 
„Sokolovny a spolkového domu“ v Naxerově tří-
dě, koná se již jak známo, tuto neděli. Co se tý-

če květinového korsa, možno již dnes prozradi-
ti, že bude v rozměrech imposantních, v našem 
městě dosud nevídaných. V průvodu bude více 
než 15 kočárů úplně květinami vyzdobených 
a několik alegorických vozů. 

Aviatikové Kašpar a Čihák 
vzlétnou v J. Hradci dne 16 t.m. Bližší plakáty.

Ze hřbitova
Poslední dobou docházejí nás časté stížnosti, že 
na hřbitově sv. Trojice neznámí darebáci kra-
dou s rovů květiny v nádobách na tyto pozůsta-
lými postavené. V častých případech nespokojil 
se uličník jen s květinami, ale vzal i nádobu. … 
Na hřbitov se květiny donášejí, nikoli ze hřbito-
va odnášejí a proto při zostřeném dozoru bude 

pokračování na další straně

ho světa se zde objevovalo značné množství 
osobních zpráv a oznámení, především sva-
tebních, úmrtních, o změnách zaměstná-
ní a bydliště. V místních informacích to byly 
především oznámení různých spolků, kultur-
ních a dalších společenských akcí jako byly 
pozvánky na divadelní představení, výroční 
schůze, koncerty, později také program zdej-

šího kina nebo sportovní zprávy. Roli klasické-
ho oznamovatele hrál Ohlas při uveřejňování 
vyhlášek obecní správy a informací o blížících 
se trzích. Jednoduchou zábavu a odreagová-
ní přinášely v Ohlase poměrně vtipné fejetony. 
Nedílnou součást tvořila inzerce, která býva-
la na posledních dvou až čtyřech stranách 
každého čísla. Navíc Ohlas otiskoval histo-

rické, biografi cké a vlastivědné příspěv-
ky, převážně související s jindřichohra-
deckým regionem. Připravili jsme pro Vás 
výběr zajímavých zpráv, prostřednictvím 
nichž si každý měsíc přiblížíme život v Jin-
dřichově Hradci v roce 1912.
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censtva těší. Po provedené modlitbě na náměstí 
odebralo se studentstvo s praporem do gymná-
sia, kdež zahrána národní hymna Kde domov 
můj, načež nastal rozchod. Vivat sequens!

Všechny originální výtisky Ohlasu od Nežárky 
jsou uloženy v knihovně Muzea Jindřichohradec-
ka. V badatelně muzea je veřejnosti zpřístupněna 
digitální kopie celého Ohlasu od Nežárky, v níž je 
možné fulltextově vyhledávat. Badatelna je umís-
těna v budově minoritského kláštera vedle koste-
la sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

velice snadné takového ničemu polapiti a k řád-
nému potrestání odevzdati. Smutný to obrázek. 

14. června 1912
Starosta města
a zem. poslanec pan Karel Mert nastoupil toto 
pondělí dovolenou. Zastupuje jej starostův 
náměstek p. Ign. Solpera. 

21. června 1912
Rybářský sport
Nastává naléhavá potřeba dáti do vzorného 
pořádku vadné a zvetšelé části rybářské armatury 
– důkladně vše opraviti a na příští období rybaření 
opatřiti se tím nejlepším, co ku zdaru lovu přispě-
ti může. Nejlepší pokyny o tom všem skýtá vám 

právě vydaný příruční spis Rybářský sport aneb 
chytání ryb na udici. Na skladě v knihkupectví 
A. Landfrasa syna v Jindřichově Hradci. Žádejte 
ale jen výhradně „Buckův rybářský sport“.

pokračování z předchozí strany 28. června 1912
Osobní
Její excelence paní Josefi na hraběnka Černíno-
vá přibyla dnes týden na zámek Jemčinský ku 
letnímu bytu.

Vyhláška
Představenstvo města Jindř. Hradce vydává 
zákaz stavěti jakékoli povozy v ulici Komenské-
ho podél zdi domu čp. 82/I (t.z. Masných krá-
mů). Nešetření tohoto zákazu trestáno bude dle 
ustanovení §§ 62. a 35. obecního zřízení. Staros-
tův náměstek Ign. Solpera.

Studentský výlet
V sobotu 22. t.m. odpoledne uspořádal sbor 
profesorský c.k. vyšš. gymnasia studentský výlet 
na oblíbené tábořiště u Malíře, kam již tolikrát 

ubíraly se řady studentů se svým pra-
porem a dechovou hudbou ke družné 
a přátelské zábavě. Zlověstné mraky, 
které před výletem a ještě při východu 
z města na obloze se ukazovaly, bohu-
díky zaplašeny byly vítěznou září slun-
ka. Studentstvu přišly vstříc celé davy 

obecenstva, jež vyprovázely je pak až 
na náměstí. Četné bengálské ohně, při nichž 
rozléhalo se ohlušující volání slávy, na novo 
svědčily o oblibě, jaké se studentstvo u obe-

Pamětní deska na domě č. p. 115 na rohu ulic 
Štítného a Panské oznamuje, že se zde 28. 6. 
1854 narodil malíř Hanuš Schwaiger. 
Sám vzpomíná: „Narozen v roce 1854 v Jin-
dřichově Hradci v Čechách měl jsem jako syn 
kupecké rodiny od svého nejútlejšího mládí pří-
ležitost poznat všechny slabosti bosácké hono-
race venkovského města, což ve mně vzbudilo 
odpor ke všem strojeně lezoucím lidským červí-
kům. To způsobilo můj obrat, takže… proti vůli 
slušné rodiny stal jsem se neslušným malířem, 
a to s celou oddaností a odhodlán k nejkrajněj-
šímu boji. Rodina odňala mi dědický podíl, kte-
rým bych mohl zaplatit své dluhy.“

…abychom nezapomněli | Hanuš Schwaiger
Malířův vztah s otcem byl napjatý, přesto na 
jednom z prvních obrazů z období svých umě-
leckých studií ve Vídni zachytil právě svého 
otce Johanna, místního obchodníka se železem. 
Je možné, že se Schwaiger zvoleným tématem 
snažil přesvědčit rodiče, že jeho radikální volba 
byla i přes jejich odpor správná.
Spojení se svým rodným městem nebylo pouze 
výtvarného rázu. Například Schwaigerův spo-
lužák z gymnázia A. Rezek se přičinil prostřed-
nictvím básníka J. S. Machara a T. G. Masary-
ka, že malíř přijal místo profesora kreslení na 
vzniklém brněnském technickém učení. Brzy se 
ovšem ozvali věřitelé a žádali na něm značnou 

sumu 21 000 zlatých 
za dluhy ze studijních 
let. Naštěstí zasáhl J. S. 
Machar, který kon-
taktoval jindřicho-
hradeckého advoká-
ta Dr. J. Slavíka. Ten, 
znalý malíře a jeho 
díla, nakonec celou 
sumu věřitelům uhra-
dil sám a Schwaiger 
splácel do konce živo-
ta částku jemu. Část 
se mu povedlo vyrov-
nat penězi a zbytek 
doplatil obrazy, které 
pro Slavíka namaloval. 
Patřil mezi ně i rodin-
ný oltářík s jindři-

chohradeckým pano-

Podobizna otce (detail), lakovaná kresba uhlem, 1875 
(Sbírka Muzea Jindřichohradecka)

Slavíkův rodinný oltářík (triptych), akvarel, 1900-02; uprostřed klečící Hanuš 
Schwaiger, vlevo Jan Slavík, vpravo jeho manželka Berta (originál nezvěstný)

Pamětní deska na rodném domě Hanuše Schwaigera 
v Panské ulici

ramatem v pozadí, vystiženým podle skutečné 
předlohy, snad malované z loďky na Vajgaru, 
jak se zmiňuje v navštívence Dr. Slavíkovi.
Pamětní desku, kterou vytvořil sochař J. Kru-
la, pořídil a na rodný dům umístil v roce 1937 
spolek Přátelé starého J. Hradce u příležitosti 
25. výročí malířova úmrtí. 

 Jakub Valášek
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Od začátku letošního roku se jednotka zúčast-
nila několika brigád, kde si vydělala na odbor-
ný celodenní zájezd na akci „Doteky historie 
2012“ do hasičského muzea – Expozice požární 
ochrany ve Zbirohu.  Zájezd se uskutečnil dne 
5. 5. 2012 u příležitosti zahájení sezóny a svátku 
svatého Floriána, patrona hasičů, který každo-
ročně připadá na 4. 5. K vidění zde byly ukázky 
současné i historické hasičské techniky společ-
ně s doprovodným programem. 

V úterý 15. 5. 2012 proběhlo slavnostní předá-
ní automobilové stříkačky CAS 32 TATRA 148 
od Hasičského záchranného sboru Městu Jin-
dřichův Hradec - Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů města Jindřichův Hradec. Tímto si dovo-
lujeme poděkovat Hasičskému záchrannému 
sboru a Městu Jindřichův Hradec za pořízení 
stříkačky. Toto bereme jako dárek k 140. naro-
zeninám našeho sboru. 

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Poslední den v měsíci dubnu, jak všichni víme, 
je 30. dubna. To poprvé proběhlo pálení čaro-
dějnic i v Jindřichově Hradci. Všichni už vědí, 
že se konalo v parku pod Gymnáziem Vítězsla-
va Nováka.
Pálení čarodějnic pořádalo Město Jindřichův 
Hradec - Kulturní dům Střelnice se Sborem 
dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec. Sbor 
se zhostil postavení ohně (čarodějnic), počasí 
přálo a tak jsme dětem připravili stříkání z plo-
voucího čerpadla a z naší stříkačky „Boženky“. 
Dále jsme postavili májku, která je sice malá, 
ale je postavená s láskou a patří k čarodějnicím. 
Na dětském hřišti probíhaly různé dětské sou-
těže za doprovodu dětské diskotéky DJ Micha-
la Arnošta. Věříme, že se večer veřejnosti líbil 
a pokud ano, tak se máme příští rok na co těšit.

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči informují a zvou

Rád bych pozval naše spoluobčany na sou-
těž v požárním útoku „ O pohár starosty 
města Jindřichův Hradec“, která se uskuteč-
ní dne 30. června 2012 na louce u pěší lávky 
v Dolním Skrýchově (přijďte podpořit naše 
družstvo). Dále přijměte pozvání na osla-
vy 140. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů Jindřichův Hradec, které se uskuteč-
ní dne 28. července 2012 na náměstí Míru. 
Bohatý program, občerstvení a překvapení je 
samozřejmostí. Budeme rádi, když naše naro-
zeniny oslavíte s námi, než se potkat u bolesti-
vých událostí, jako je například požár.

Naše heslo zní: BOHU KU CTI, MĚSTU KU 
PROSPĚCHU, BLIŽNÍMU KU POMOCI. 

Lubomír Beran, velitel jednotky

Studenti  jindřichohradeckého gymnázia  při prohlídce Zwettlu. 

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se studenti jindřicho-
hradeckého gymnázia vypravili do partnerského 
města Zwettlu, aby zde představili výsledky společ-
ného česko-rakouského projektu, který nese název 
Domov/Heimat. Tématem byla historie zaniklé 
vesnice Nové Mlýny na Novobystřicku (dnešní 
Peršlák). Projekt podpořila Jihočeská Silva Norti-
ca a je spolufi nancován Evropskou unií. Po něko-
lika úspěšných prezentacích v Jindřichově Hradci 
a Nové Bystřici byl celý program v němčině před-
nesen také v prostorách gymnázia ve Zwettlu. Na 
programu bylo představení průběhu a výsledků 
projekt včetně krátkého studentského dokumen-
tárního fi lmu. O své vzpomínky na zaniklou ves-
nici se podělili se studenty bratři Adolf a Franti-
šek Geistovi, kteří se v Nových Mlýnech narodili. 
Odpolední program doplnila prohlídka historic-
kého centra Zwettlu s odborným výkladem ředite-
le tamějšího gymnázia prof. Wolfganga Steinbaue-
ra. V průběhu května a června budou mít zájemci 
možnost navštívit výstavu, která vznikla na dané 
téma ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradec-
ka a je umístěna ve vestibulu jindřichohradecké-
ho kulturního domu Střelnice. Celý projekt potrvá 
do konce června letošního roku.

Jana Burianová

Studenti gymnázia představili svůj projekt ve Zwettlu
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„Škola naruby“ je celostátní projekt Klubu 
dětských knihoven SKIP v doprovodu celo-
státní kampaně „Celé Česko čte dětem“ na 
podporu dětského čtenářství. Do speciálních 
čtenářských deníčků zapisují dětem rodi-
če, prarodiče či jiní dospělí, co jim četli a jak 
dlouho. Děti je pak jako učitelé ohodnotí, 
tedy jakási „škola naruby“. 
Do projektu „Škola naruby“ se ve školním roce 
2011/2012 zapojily 3 třídy prvňáčků z jindři-
chohradeckých škol (1.A 4.ZŠ, 1.A a 1.E 2.ZŠ) 
a dětská oddělení městské knihovny . Během 
školního roku děti v doprovodu svých učitelek 

Projekt Škola naruby
Deina
kříženka border kolie, 1 rok 
Deina je mladá fenka, na vodítku i na volno 
chodí pěkně. Je učenlivá, bude vhodná na psí 
sporty. S ostatními pejsky i fenkami vychází 
skvěle. Vhodná spíše na zahradu.
Kontakt: 720 428 993 (Jindřichův Hradec)
 

Brita
střední kříženka, 4 roky, 
KASTROVANÁ
Brita je milá, mazlivá, veli-
ce přátelská fenka. S ostat-
ními pejsky vychází dobře a i doma je čistotná, 
nevhodná do bytu, jelikož v nepřítomnosti 
majitele se snaží dostat ven a tak škrábe a kou-
še dveře. 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: 777 214 680 (České Budějovice)

Bobíš
kříženec jezevčíka, 1 rok
Bobíš je z počátku nedůvěřivý, ale 
během chvilky si na cizího člově-
ka přivykne. Žádné povely nezná, 
ale je učenlivý, proto by s tím 
v budoucnu neměl být problém, jakmile si 
nový majitel získá jeho důvěru.
Kontakt: 721 878 458 (České Budějovice)

Emil
kříženec, 3,5 roku
Emil je zvyklý žít v bytě a venčit 
se na zahrádce. Chodit na vodítku 
neumí, ale je velmi učenlivý a jistě 
se vše rychle naučí. K člověku, kte-
rého zná, je velice mazlivý a neu-
stále si o hlazení říká. Raději by byl jako psí 
jedináček, je dominantnější.
Kontakt: 721 878 458 (České Budějovice)

Zora
kočička, 3-4 roky, KASTROVANÁ
Zora je hodná kočička, čistotná, 
mazlivá, zvyklá na pejsky. 
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Zmizík
kocourek, do 1 roka, KASTROVANÝ
Zmizík byl zvyklý žít dosud venku na sení-
ku ve společnosti dalších koček. 
Nyní si zvyká na pobyt v bytě,  
je mazlivý, čistotný. S ostatními 
kočičkami nekonfl iktní.
Kontakt: 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

CHCETE NÁS?

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

Klára Zdeňková

pravidelně navštěvovaly knihovnu, spolu s kni-
hovnicemi I. Pavlačíkovou a M. Kloučkovou se 
věnovaly přečteným pohádkám, poslouchaly 
jejich četbu, účastnily se besed (s autorem oblí-
bených „Pohádek do postýlky“ M.Š. Srazilem či 
ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem). 
Dne 25.5.2012 proběhlo v Městské knihovně 
J. Hradec závěrečné slavnostní setkání s dět-
mi, které se projektu zúčastnily. Dětem byly za 
jejich šikovnost předány knižní dárky a pro-
gram zpestřili také studenti gymnázia zahráním 
pohádky pro děti.

Tomáš Dosbaba

Literární soutěž jindřichohradecký Textík
V tomto čísle přinášíme dílko nejmladší vítěz-
ky literární soutěže jindřichohradecký Textík. 
Teprve desetiletá Vendula Vaňásková vyhrá-
la Textík v kategorii „próza do 14 let“. Vendul-
ka je žákyní páté třídy 3. Základní školy v Jin-
dřichově Hradci. O Textíku se dozvěděla díky 
třídnímu učiteli Josefu Vichrovi, který žáky 
na soutěž upozornil. Byl to její první pokus. 
Ráda čte a chtěla si vyzkoušet, zda dokáže i ně-
co napsat. Úplně nejraději má knížky napínavé 
a plné záhad, ale také dívčí románky a pohád-
ky. S maminkou mají krásný a inspirativní zvyk. 
Jdou-li někam na výlet, vyprávějí si pohádky, 
které si na střídačku po větách vymýšlejí. Ven-
dulčiným úspěchem byli mile překvapeni jak 
doma tak i ve škole, kde úspěšné žačce přišel 
pogratulovat i sám pan ředitel.

Texty vítězných prací otiskujeme ve Zpravo-
daji v rubrice Listárna na str. 19.

Lenka Michalcová

Foto: Josef Böhm

Neváháme jít na vážky
A vy neváhejte jít s námi. Tentokrát vás zave-
deme k zajímavému rybníku PP Luží u Lovětí-
na. Přednáška v terénu pod vedením vášnivé-
ho entomologa Ing. Petra Hesouna se uskuteční 
v sobotu 9. června. Na místo je možné se pře-
pravit lokálkou JHMD, která odjíždí v 14:44 
z Jindřichova Hradce. Všichni společně se pak 
sejdeme v 15:00 na zastávce JHMD Lovětín (ne 
Lovětín obec!), kam vlak přijíždí v 14:57. Na 

Hamerský potok o. s. pro vás 
připravuje…

místě samém se dozvíte mnoho botanických 
i zoologických informací o tomto zákoutí, ale 
hlavně budeme lovit vážky i jejich larvy, společ-
ně je obdivovat a vyprávět si o nich mnoho zají-
mavostí. Domů se vrátíme podle počasí, počtu 
účastníků a jejich zájmu buď spojem v 16:23, 
nebo v 17:50.

Revitalizace zblízka
Podruhé se v červnu setkáme v neděli 24. červ-
na u rybníka v Radouňce, který má sdružení 
v pronájmu a provádělo zde revitalizaci. 
S doc. RNDr. Janem Pokorným, CSc. si bude-
me povídat o významu revitalizací, proč se 
provádějí a jaký je v tomto případě očekáván 
efekt. Setkáme se v 18:00 u autobusové zastáv-
ky v Radouňce (na konečné), odkud společ-
ně vyrazíme k rybníku. Obě akce jsou fi nanč-
ně podpořeny v rámci GP Jihočeského kraje pro 
rok 2012.

  Jana Dvořáková
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Úkazy na obloze v červnu
Hvězdárna F. Nušla a astroklub při DDM v J. Hradci
Merkur najdeme koncem měsíce večer nízko 
nad západem, Venuše je nepozorovatelná. Mars 
je na obloze v první polovině noci, Jupiter se za-
čne objevovat koncem měsíce ráno, nízko nad 
východním obzorem. Saturn již je vidět větši-
nu noci, kromě jitra. Uran najdeme podobně 
jako Jupiter ráno nad východem, Neptun rov-
něž ráno, a to na jihovýchodě.
Nejhezčí pozorování Měsíce je v období kolem 
jeho první čtvrti, kdy je Sluncem osvětlen z pra-
vé strany a vidíme pouze polovinu jeho osvětlené 
polokoule. Povrchové útvary, výškově rozdílné, 
do měsíční krajiny vrhají stíny, obraz v dalekohle-
du je hezky prostorový a velmi působivý. V době 
kolem úplňku je obraz Měsíce plochý a přesvětle-
ný.  Ostatní objekty na obloze, jindy dobře pozo-
rovatelné, Měsíc přesvítí tak, že jsou pozorova-
telné špatně nebo dokonce vůbec.  Měsíc projde 
4. června úplňkem, 11. června poslední čtvr-

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

Na stránkách www.ddmjh.cz najdete ke stažení 
v sekcích „Novinky“ a „Dokumenty“ vždy aktu-
ální východy a západy Slunce a Měsíce, úkazy, 
plánované akce, leták a další.

Jana Jirků

tí, 19. června novem a 27. června nastane první 
čtvrť. 3. června v 14 hod projde Měsíc přízemím, 
jeho vzdálenost v tento den bude 358 492 km. 
16. června ve 3 hod. nastane odzemí, vzdálenost 
Měsíce bude v tomto okamžiku 405 762 km.
 
Slunce vstoupí do znamení Raka dne 
21. 6. 2012 v 0 hod. 9 min SEČ – letní sluno-
vrat, začátek astronomického léta.

V měsíci květnu potěšila Občanské sdružení 
OKNA v Jindřichově Hradci fi nanční část-
ka, darovaná pivovarem Bernard v prodej-
ně jindřichohradeckého Fruka Schulz. Část-
ka 1696 Kč je složená z výtěžků prodeje 
piva zmíněné značky v této prodejně. Část-
ka bude využita k nákupu vybavení do nově 
vznikající Prodejní galerie Okénko, kte-
rá bude nabízet  výrobky chráněných dílen 
(Prodejní pasáž U sv. Floriana, Růžová 41).

Drahomíra Blažková

Když pivo pomáhá…

Po roční odmlce jsou tu opět Večerní toulky báj-
ným Hradcem. V červnu a červenci se Jindřichův 
Hradec zaplní historickými postavami a bytost-
mi, které svého času působily, pomáhaly či ško-
dily na Hradci. Pokud vás zajímá tajemná a méně 
známá minulost Jindřichova Hradce, určitě si 
nenecháte ujít zcela nový program Večerních 
toulek. Prostřednictvím hraných kostýmovaných 
prohlídek města se od 23. června do 14. července 
můžete přenést do méně známé historie; historie 
tvořené legendami a zajímavými lidmi.
Zatoulat se spolu s dvojicí jezuitských zvědavců, 
Vilémem Slavatou, Bohuslavem Balbínem, Jiřím 
Josefem Kamelem, svéráznou trojicí kuchařů 
a dalšími lidmi, nahlédnout pod pokličku 17. sto-
letí a projít si zajímavé exteriéry i interiéry, bude-
te moci ve vybrané dny vždy od 21:00 hodin. 
Vzhledem k omezenému počtu míst i představe-
ní však bude třeba rezervovat si vstupenky pře-
dem, a to v Informačním středisku města.
V atmosféře večerního města, kde se sklou-
bí mystično s realitou, se letos během čtyř scé-
nek např. podíváte na utajenou pitvu inspirova-
nou malbou v auditoriu bývalé jezuitské koleje, 

Večerní toulky bájným Hradcem 2012
dozvíte se, jakými zásluhami se mohou pyš-
nit Vilém Slavata, Bohuslav Balbín, Kateřina 
z Montfortu či Jiří Josef Kamel. Zjistíte, co dob-
rého by si mohl při své návštěvě Hradce dopřát 
císař Leopold I. a nakonec zavítáte do neradost-
ných válečných let 17. a 18. století pohledem do 
dobového špitálu. Navštívíte při tom refektář 
bývalé jezuitské koleje, gotickou kapli minorit-
ského kláštera a kostel sv. Jana Křtitele.
Bližší informace najdete vždy na internetových 
stránkách http://ca.novadomus.cz/vecernitoul-
ky, na plakátech a samozřejmě také v Infor-
mačním středisku. Přijměte tedy pozvání na 
nové toulky večerním městem. Nabídnou vám 
zajímavý pohled do historie města, kterou jste 
dosud možná neznali. Těšíme se na vás!

Informace: 
Cena za osobu je 100,- Kč.
http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky
Objednávky (od 4. června): Informační středis-
ko, tel.: 384 363 546, e-mail: info@jh.cz

Martin Musil

Dne 6. června budeme moci pozorovat při východu Slun-
ce a další přibližně hodinu přechod Venuše přes sluneční 
disk. Hvězdárna bude pro pozorování tohoto úkazu otevře-
na od  5.45 do 7 hod. Ačkoli se toto nebeské divadlo odehraje 
v poměrně dost nepohodlnou hodinu, stojí jistě zato si přivstat, 
neboť další tento úkaz, pozorovatelný z naší zeměpisné polohy, 
se odehraje až za dlouhých 113 let.
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ZMÝLENÁ PLATÍ

KULTURNÍ SERVIS

Zmýlená platí je veselá komedie, kterou uvádí KD Střelnice dne 13. 6. 2012 od 19.00 hodin.
Předplatné skupiny A.

DEN MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 
se koná v sobotu 16. 6. 2012 od 10.00 do 22.00 hod.

náměstí Míru:
10,00 - 11,00 -  S/W/INGING SAXOPHONES, AKORDEONOVÝ SOUBOR (ZUŠ J. Hradec)
11,00 - 12,00 - dětské pěvecké sbory: KOŤATA, LYRA, NOVA DOMUS,
                          vokální skupina FUERTES
12,00 - 13,00 - hudební uskupení UKRUTANKA
13,00 - 14,00 - taneční orchestr GLOBUS 2

Státní hrad a zámek:
14,00 – 14,30 – Historický průvod - III. zámecké nádvoří – náměstí Míru a zpět
II. nádvoří
14,30 – 19,30  - Vojenské ležení plné her a soutěží nejen pro děti (střelba z kuše, vrh sekerou, střel-
ba z luku, historické kuželky a mnohé jiné. Budou postaveny 4 historické vojenské stany jako kulisa 
a zázemí pro hry a soutěže. Součástí ležení bude i dobový jarmark oživený hraním Krumlovských 
pištců a hraním na loutnu v podání skupiny Ventus.
Černá kuchyně
15,00 – 16,00 – Ochutnávka sladké kaše
III. nádvoří
14,30 – 14,50 – Slavnostní zahájení + výstřel z kanónu + historický výjev
14,50 – 15,10 – Krumlovští pištci – „V zámku i podzámčí“
15,10 – 15,30 – Skupina hist. tanců – Animata – „Gotica nobile“ + výuka tanců
15,30 – 16,00 – Skupina historického šermu Fedrfechtýři – „Žoldnéřské mustrování“
16,00 – 16,20 – Krumlovští pištci – „V zámku i podzámčí“ – druhá část
16,20 – 16,30 – Kejkle vážné i nevážné
16,30 – 17,30 – Pohádka o Šípkové Růžence v podání Studia Dell-arte.
17,30 – 18,00 – Praporová a bubenická show v podání skupiny Fedrfechtýři
18,00 – 18,30 – Ventus – písně středověku první část
18,30 – 18,50 – Skupina hist. tanců – Animata – „Tržiště úsměvů“ + výuka tanců
18,50 – 19,00 – Žonglérské vystoupení na mnoho způsobů
19,00 – 19,25 – Ventus – písně středověku druhá část
19,25 – 19,45 – Infl amenus – fakírská show, lehání na hřeby i střepy, had
19,45 – 20,05 – Ventus – písně středověku – třetí část
20,05 – 20,25 – Infl amenus – ukázka práce s bičem
20,25 – 21,45 – Lakomá Barka – folková skupina „Písně dob minulých“
21,45 – 22,00 – Ohňová show skupiny Infl amenus

LETNÍ KONCERTY   
JF Kolektiv a Eva Emingerová

TOP JAZZ VOCAL - 
zpěvačka s neobyčej-
ně poutavým hlasem 
a mimořádným žánro-
vým přesahem. S jejím 
hlasem se nemusíte bát 
proplout všemi zátokami 
jazzové hudby v celé šíři 
jejího vývoje od dixielan-
du a swingu až po moder-
ní kompozice. Z jejího 

vystoupení čiší energie, umí navodit velmi 
pohodovou atmosféru a získat si publikum.

Hrají ve složení: 

Eva Emingerová - zpěv, 
Vladimír Strnad - piano, 
Jiří Fryč - kytara, 
Jan Greifoner - kontrabas, 
Branko Krížek – bicí

Náměstí Míru, 15. 6. 2012 v 19.00 hodin

Ponožky pana Semtamťuka  

je těžké napasovat do nějaké hudební šablo-
ny, od začátku své existence kráčí bez zábran 
napříč hudebními styly a s nějakým žánro-
vým zařazením si hlavu ani nic jiného nelá-
mou. A tak na procházce s nimi můžete 
uslyšet jazz, folk, hospodský šraml, ozvěny 
world-music, westernu, skáčka i rocku, to vše 
dodáno v jednom originálním balení. 

Hrají ve složení:

Tomáš Suchý - banjo, kytara, zpěv, 
Vladimír Franta Mužík - akordeon, zpěv,
 Jakub Schmid - trubka, kytara, sb., 
Jirka Hudec - bicí, sb., 
Robert Škarda – tuba

Náměstí Míru, 29. 6. 2012 v 19.00 hodin

 Ivana Bačáková

Veselá komedie o dvou dějstvích a … mnoha 
zmýlených. V této komedii plné slovních hří-
ček, lakonických poznámek, úsměvných dialogů 
se můžeme bavit situacemi téměř detektivními. 
Kdo je kdo? Kdo chce co a po kom to chce? Kdo 
nebo co je v kufru?

Do malého domku na samotě u lesa kdesi nad 
Karlovými Vary, kde žije čerstvě rozvedená 
výtvarnice Lena, vtrhnou tři lidé a nikdo z nich 
nemá chuť hned prozradit majitelce, proč tu jsou 
a jak se věci mají. Francouzská fi lmová hvězda 
českého původu Nel Vevér, její doprovod, krás-
ný, mladý muž, asi “gigolo” metrosexuál Eda 

a podivný pan Evžen. A všem jim zamotají hla-
vu různá nedorozumění, lži, směšné a absurdní 
zmýlené

Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, 
Ivan Vyskočil, Miroslav Šimůnek

 Ivana Bačáková

Den města vyvrcholí v cca 22.00 hodin velkým překvapením pro návštěvníky videomappingem (ži-
vé obrazy na fasádě zámku) na III. nádvoří, který bude v J. Hradci uveden poprvé.

Yvetta Papežová
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Jiří Sopko
Narozen 20. února. 1942 v Dubovém (Podkar-
patská Rus).
Člen: 1987 volného sdružení 12/15 Pozdě, ale 
přece, 1992 Umělecká beseda 
Studia: 
1956-60 Střední výtvarná škola v Praze
1960-66 AVU v Praze (prof. Jiří Horník a Anto-
nín Pelc)
1969-71 odborný asistent na AVU v Praze v ate-
liéru prof. Jana Smetany
od 1990 vedoucí ateliéru malířství AVU v Praze
1991 jmenován profesorem
2002 - 2010 rektorem Akademie výtvarných 
umění v Praze a předsedou umělecké rady 
tamtéž

HRADEC KRÁLOVÉ - 21. - 30. 6. 2012 – Mezinárodní divadelní fes-
tival Divadlo evropských regionů - XVIII. ročník. A Open air program 
2012. Hraje se na všech scénách Klicperova divadla a Divadla Drak a při 
venkovní produkci Open Air dokonce i v parcích, uličkách starého města 
a jeho zákoutích. www.klicperovodivadlo.cz, www.divadlodrak.cz , www.
pocoapoco.cz

CHEB – 28. 6. – 1. 7. - FIJO Cheb – Festival mládežnických dechových 
orchestrů. Kulturní centrum Svoboda, www.kcsvoboda.cz

KUTNÁ HORA – 23. - 24. 6.  - Královské stříbření Kutné Hory. 21. roč-
ník jedinečné historické slavnosti, kdy stříbrné město uvítá krále Václava IV. 
s celým dvorem.

LITOMYŠL – 14. 6. - 8. 7. 2012 - Mezinárodní operní festival Smeta-
nova Litomyšl, doprovozený Smetanovou výtvarnou Litomyšlí,  v sobotu 
23. června Starodávným jarmarkem a ve dnech 21. - 24. června pravou slo-
venskou gastronomií na Smetanově náměstí v Salaši u Franka.
 
POLIČKA – Výstava Adolf Born – Nejen Mach a Šebestová – 
do 2. 9.2012. Milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky i trochu poťouch-
lého humoru jistě potěší výstava oblíbeného grafi ka a ilustrátora Adolfa Bor-
na. www.cbmpolicka.cz

TELČ – 14. 6. – 16. 6. - Arts&fi lm 2012 - VIII. Evropský fi lmový festival 
o umění. 16. 6. - v rámci festivalu proběhne i vyhlášení vítězů soutěže s Českou 
inspirací. Gastronomická ochutnávka Kateřinina koláče a Zachariášova guláše, 
Toulavá kamera s Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem, 13. komnata bývalé 
televizní hlasatelky Jaroslavy Panýrkové, beseda o seriálu ČT Komici na jednič-
ku s režisérkou Alenou Činčerovou, herečka Iva Janžurová, setkání s legendou 
českého fi lmu režisérem Vojtěchem Jasným. www.arts-fi lm.com

TŘEBOŇ – 15. 6. 2012 - Laco Deczi v Třeboni 
Vystoupení trumpetisty, skladatele a kapelníka Laca Decziho. Do třeboň-
ského divadla J. K. Tyla přiveze i vlastní kapelu Celula New York

Inspirace z České inspirace
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje 
města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Při-
jměte pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí 
kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

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

Státní hrad a zámek v J. Hradci bude v zámecké galerii na II. nádvoří od 8. června hostit výstavu českého malíře Jiřího Sopka. 
Výstava potrvá do 30. září.  Otevírací doba v červnu – srpnu: 9:00 – 16:30 hod. Pondělky jsou zavíracími dny. 

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci zve na zajímavou výstavu

Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga je sou-
těž, kterou již tradičně pořádá Český rozhlas pod záštitou ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky a pod patronací Evropské vysílací Unie 
(EBU). Concertino Praga je členem Evropské unie hudebních soutěží pro mlá-
dež (EMCY), kde má také zastoupení ve vedení. Vedoucí soutěže Tomáš Mann 
byl v dubnu 2012 zvolen viceprezidentem této organizace.
Z 30 nahrávek zaslaných z celkem devíti zemí světa (Bulharsko, Česká repub-
lika, Lotyšsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko a Ukrajina) 
vybírali porotci v lednu tohoto roku nejlepší interprety v komorních soubo-
rech od dvou do pěti hráčů (duo, trio, kvarteto, kvinteto). V souladu s pravidly 
soutěže byly nahrávky posuzovány anonymně, teprve po udělení cen získa-
la porota jmenné seznamy interpretů. Předsedou poroty byl Jiří Bárta (Čes-
ká republika), jejími členy pak Milan Šetena (Česká republika), Miloš Jurko-
vič (Slovenská republika), Justas Dvarionas (Litva), Wenzel Fuchs (Rakousko),  
Alina Velea (Rumunsko – zástupce EBU) a Andrea Zschunke (Německo – 
zástupce EBU). Absolutním vítězem (nositelem Ceny Heleny Karáskové) se 
stalo bulharské „Trio Appasionato“ (Rossen Gamev – housle, Penka Petkova – 
violoncello, Yoana Lambreva – klavír). Český rozhlas již tradičně tomuto sou-
boru natočí a vydá vlastní profi lové CD. Cenu Heleny Karáskové předá minis-
tr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nositelé prvních a druhých 
cen získávají titul „Laureát soutěže Concertino Praga 2012“. 
V neděli 17. 6. 2012 začíná koncertní turné vítězů 46. ročníku Mezinárodní rozhla-
sové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2012. Turné začíná Koncertem 
vítězů, který je připraven právě na neděli 17. 6. a bude se konat ve Dvořákově síni 
pražského Rudolfi na. Zbylé čtyři koncerty se již tradičně uskuteční v rámci Jihočes-
kého festivalu, který je o dva roky mladší než samotná soutěž Concertino Praga a je 
její neodmyslitelnou součástí. Letos tedy půjde o jeho 44. ročník.
V pondělí 18. 6. vítězové vystoupí od 17.00 hodin v Maškarním sále na zámku 
v Českém Krumlově, hned o den později, v úterý 19. 6., od 17.00 hodin ve Vokově 
sále zámku Bechyně. Ve čtvrtek 21. 6. bude nejúspěšnější mladé hudebníky letošní-
ho ročníku od 17.00 hodin hostit Městské divadlo Josefa Kajetána Tyla v Třeboni 
a Jihočeský festival bude završen hned následujícího dne, v pátek 22. 6., a to koncer-
tem v Rytířském sále zámku v Jindřichově Hradci, který začíná v 19.00 hodin. 
Slavnostní vystoupení v Rudolfi nu a závěrečný koncert v Jindřichově Hradci 
budou vysílány přímým přenosem na stanici Český rozhlas 3 – Vltava. Ostatní 
koncerty se odvysílají ze záznamu na stejné stanici v následujících termínech:  30. 
6. od 16.30 hod., 1. 7. a 1. 8. shodně od 14.15 hod. Slavnostní koncert v Rudolfi nu, 
který se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy, budou navíc vysílat v zahraničí 
partnerské rozhlasové stanice - členové Evropské vysílací unie.

Podrobnější informace, programy jednotlivých koncertů, profi ly účinkujících 
či kontakty na předprodejní místa naleznete na www.concertino.rozhlas.cz. 

 Yvetta Papežová

Concertino Praga 2012

Jiří Sopko je malíř neodmyslitelně spjatý s barvami. Již za svých studií se 
v rámci stipendia dostal na půlroční pobyt na Kypru, kde ho ohromila 
tamější pro něj zcela nová barevnost a světlo. Vyrůstal totiž v průmyslem 
zatíženém Kladně, a jak sám říká, dlouhá léta si myslel, že vrabec je černý 
pták. Dojmy z Kypru vyústily v krátkou epochu abstraktních děl, avšak záhy 
se Sopko přiklonil k nové fi guraci. O jeho obrazech plných fi gur s výraz-
nými mimickými gesty, jako je křik, vyplazování jazyka etc. se soudí, že 
jsou reakcí na tehdejší dobu, vyjádřením nespokojenosti nad tehdejším 
režimem. On sám mi k tomu jednou řekl, že tomu tak sice je, ale hlavně že 
jsou výrazem nespokojenosti jeho samého se sebou. Od konce osmdesátých 
let se ale Sopkova malba uvolňuje, zjednodušuje a monumentalizuje. Figury 
jsou převedeny na jednoduché schéma, veškeré napětí obrazů se soustřeďu-
je do intenzivní barevnosti. Sopkův malířský projev je stále elementárněj-
ší, koncentrovanější a introvertnější. S tímto klidem souvisí i jeho zájem o 
minimalismus a snaha nalézt nějaký úplně jasný extrakt v malbě: „Vždycky 
mě zajímaly vztahy mezi barvami – co to udělá s barvou, když vedle ní se 
objeví jiná barva a pak se tam objeví další barva, jakým způsobem ovlivní 
umístění velikost plochy a vlastně celý obraz.“ Od roku 1990 působí Sopko 
jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze. Linda Sedláková

Zuzana Bedrnová
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Muzejní noc, kterou pořádá Muzeum Jindři-
chohradecka v pátek 8. června 2012, bude opět 
ve velkém stylu. Dovolují to prostředky, kte-
ré poskytl zřizovatel muzea – Jihočeský kraj-
ský úřad v rámci projektu Porta Cultura, který 
zahrnuje tři české kraje – Jihočeský, Vysočinu, 
Jihomoravský a jejich zahraničního partnera 
Dolní Rakousko. 
Letos má MUZEJNÍ NOC podtitul OŽIV-
LÉ PROSTORY, protože velkoryse otevřeme 
všechny muzejní objekty – jezuitský seminář, 
městskou vyhlídkovou věž i kostel sv. Jana Křti-
tele a minoritský klášter. K naší muzejní noci 
se připojuje také Dům gobelínů, kde má Muze-
um Jindřichohradecka expozici Marie Hoppe 
- Teinitzerové a Město Jindřichův Hradec, kte-
ré v rámci slavnosti otevře a předá komedian-
tům k užívání nově vybudovanou letní scénu 
na Parkánech.
Samotná akce začne již v 17.00 hodin velkým 
hodinovým průvodem městem, který dove-
de návštěvníky k jezuitskému semináři, kde 
budou od 18.00 do 20.00 hodin připraveny 
programy a soutěže pro děti i dospělé. Letos 

Při Muzejní noci ožijí prostory muzejních objektů
budou zaměřené na nové muzejní expozi-
ce, které oživí herci a hudebníci z divadelní-
ho spolku Jablonský a CA Nova Domus, kte-
rá pořádá každoročně v letním období noční 
Toulky historií J. Hradce. 
Od 18.00 do 23.00 hodin bude 
otevřen i Dům gobelínů, kde 
budou připraveny další úkoly 
pro děti.  Městská vyhlídková 
věž bude otevřena od 19.00 do 
23.00 hodin a v její blízkosti se 
budou pohybovat Páni z Hrad-
ce, kteří naučí zájemce šermovat 
s cvičnými meči a střílet z kuše 
a také se objeví jindřichohra-
dečtí kejklíři společnosti Chů-
dadlo se zbrusu novými chůdo-
vými převleky. 
Od 20.00 hodin vyjde druhý 
průvod od jezuitského semináře 
směrem k Parkánům, kde zhru-
ba ve 20.20 předá starosta Měs-
ta J. Hradec pan Ing. Stanislav 
Mrvka novou scénu kejklířům 

V červnu 2012 uplyne deset let od založení 
Národního muzea fotografi e v Jindřichově 
Hradci. Instituce sídlící ve velkoryse zrekon-
struované místní jezuitské koleji z konce 16. 
století představila publiku za svého působení 

10 let od založení Muzea fotografi e v Jindřichově Hradci
POZVÁNÍ NA LETNÍ VÝSTAVNÍ PROGRAM

již řadu fotografi ckých výstav českých i zahra-
ničních autorů, uspořádala množství fotografi c-
kých workshopů a akcí a stala se důležitým kul-
turně  -společenským centrem nejen na úrovni 
zdejšího regionu. 

Spektrem svých činností, kon-
takty s obdobnými tuzemskými 
a zahraničními zařízeními i pre-
zentací svých výstupů rozšíři-
la povědomí nejen o sobě samé, 
ale i o městu Jindřichovu Hradci 
doma i v cizině. V současné době 
prochází instituce transforma-
cí při zachování a rozšíření své-
ho hlavního zaměření; v té sou-
vislosti se veřejnost nyní setká 
též s názvem Muzeum fotografi e 
a moderních obrazových médií. 
K desátému výročí založení, kte-
ré připadá na 21. června, připra-
vilo muzeum pro návštěvníky 
kolekci deseti výstav – jmenujme 
„Moc médií“, jež vznikla v zapo-
čaté spolupráci s Národním tech-
nickým muzeem v Praze a jež 
položí základ budoucí muzejní 
expozice, dále výstavy „Tomáš 
G. Masaryk v objektivu Rudolfa 
Brunnera-Dvořáka“, „Lidé, kte-
rých si vážím /česká společnost 
ve fotografi ích Oldřicha Škáchy“, 
„Osobnosti dějin české fotogra-
fi e“, „Langhans, Šechtl, Seidel a ti 
druzí/ fotoateliéry na jihu Čech“. 
K vidění bude mimo jiné i výběr 

�erven 2012 
 8. 6. MUZEJNÍ NOC

/pátek, 18.00-23.00 hodin, v prostorách Domu gobelín�/

D�m gobelín� vás zve do svých prostor v rámci Muzejní noci na 
nevšední no�ní program, p�i kterém „ožijí“ stará �emesla. 

18.00 – 23.00 hodin dílny pro d�ti i dosp�lé: 

- plst�ní
- p�edení 

        - pe�ení staro�eského pe�iva 
    - motání provaz�
    - tkaní 
    - pali�kování 
    - ukázka patchworku 
    - prodej výrobk� „Okénka“ 
    - ob�erstvení 
            

Vstupné dobrovolné! 

 23. 6. RUDOLF MEJSNAR – SETKÁNÍ S P�ÁTELI
/sobota, 15.00 hodin, kinosál Domu gobelín�/

Textilní výtvarník Rudolf Mejsnar p�iblíží videosnímkem stálou 
expozici jeho tapisérií v bavorském Ottobeürenu. Zárove� p�edstaví 
snímek nato�ený na vernisáži obraz� a tapisérií ve francouzském 
Saint Donat (Provence). 

D�m gobelín�, kulturních tradic a �emesel, o. p. s, Dobrovského 202/I, 377 01 J. Hradec 
tel. 384 370 880, 384 370 881, mail: info@dumgobelinu.cz, web: www.dumgobelinu.cz 

z vlastního výstavního projektu „Stories“, jehož 
další díl vystavuje muzeum po dubnové jindři-
chohradecké premiéře tohoto času v metropo-
li Vídni, snímky členů jihočeských fotoklubů, 
fotografi e z archivu klubu fotoreportérů Syn-
dikátu novinářů ČR či výběr ze „Zlatého fondu 
NMF“, vůbec první sbírky, která v muzeu foto-
grafi e vznikla. 
Společná vernisáž kolekce proběhne v sobotu 
23. června 2012 v 17 hodin. Večer se poté na 
nádvoří muzea uskuteční jazzový koncert zná-
mé skupiny OLD STEAMBOAT.  

  Eva Florová

Výstavy potrvají do 30. září 2012. 
Otevírací doba letní sezony: 

červen, červenec, srpen
úterý až neděle 10.00–17.00 hodin

září 
úterý až neděle 12.00–17.00 hodin. 

a po té se klášterními zahradami dostane prů-
vod do areálu kláštera, kde bude muzejní noc 
probíhat až do konce. 
Těšit se můžete na středověkou hudbu, tance, 
šermířské půtky ostrostřelce s kanónem, kejklí-

ře a naše oživené skřety z nástěn-
ných maleb i na staročeské spe-
ciality paní Marušky, čerstvé 
koláče z pekárny U chlebnice. 
Postaráno bude také o přísun 
nápojů.
Završením letošní muzejní noci 
bude ve 23.15 hodin velkole-
pá OHŇOVÁ SHOW v podání 
Pánů z Hradce a Chůdadla Vítka 
Procházky, která bude situována 
do terasovité klášterní zahrady 
pod kostelem sv. Jana Křtitele. 
Město Jindřichův Hradec připra-
vilo na úplný závěr Muzejní noci 
malé Nocturno na Parkánech 
v podání kapely Pansy&4P.

Pavla Míchalová
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Vybrané červnové premiéry v kině Střelnice
SNĚHURKA A LOVEC  
Dobrodružný / USA / Bontonfi lm / 2D
Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, 
jejímuž líbeznému zpěvu v legendární dis-
neyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi 
křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na 
zlou macechu vyrazit s mečem v ruce. Sněhur-
ka a lovec je výpravnou dobrodružnou fanta-
sy, která možná paradoxně odpovídá původní 
verzi bratří Grimmů víc než Disneyho fi lm.

Hrají:  Charlize Theron, Kristen Stewart, Chris 
Hemsworth, Sam Clafl in, Ian McShane a další.
Režie:  Rupert Sanders
Hrajeme:  2.-3. 6. 2012 od 17.00 a 20.00

PROMETHEUS    
Drama / USA /  Bontonfi lm / 3D
Ridley Scott se vrací s žánrem, ke kterému 
pomáhal psát pravidla. V Prometheovi stvo-
řil další výjimečný svět, v němž napínavé 
pátrání po kořenech naší civilizace na plane-
tě Zemi zavede skupinu průzkumníků až do 
neprobádaných koutů vesmíru. Právě tady 
budou muset svést děsivou bitvu za záchranu 
a budoucnost lidské rasy.

Hrají:  Noomi Rapace, Charlize Theron, Patrick 
Wilson, Michael Fassbender a další
Režie:  Ridley Scott
Hrajeme:  9.-10. 6. 2012 od 17.00 a 20.00

VĚRA 68     
Dokument / ČR / CinemArt / 2D
Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých 
a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gym-
nastku Věru Čáslavskou na nejúspěšněj-
ší československou sportovkyni všech dob. 
Po strhujícím vítězství na olympiádě v Mexi-
ku v roce 1968 byla vyhlášena nejlep-
ší sportovkyní světa, stala se druhou nej-
populárnější ženou planety po Jacqueline 
Kennedyové a celý svět jí ležel u nohou. 
Ve stejném roce podepsala manifest Dva tisí-
ce slov a svůj podpis nikdy neodvolala. Vrchol 
její kariéry tak vystřídal na počátku normali-
zace společenský pád a o dvacet let pozdě-
ji opětovný let na vrchol, když si ji jako svou 
poradkyni vybral prezident Václav Havel. 
Pár let nato však jednu z nejúspěšnějších žen 

světa, držitelku nejvyššího japonského vyzna-
menání, vyřadila ze společnosti rodinná tragé-
die. Trvalo šestnáct let, než se vrátila do veřej-
ného života. Letos oslavila sedmdesátiny.

Vystupují:  Věra Čáslavská, Václav Havel, Rad-
ka Čápová, Radka Čáslavská, Marie Ježková, 
Bohumil Planka a další. 
Režie:  Olga Sommerová
Hrajeme:  Představení ART kina 13. 6. 2012 
pouze od 19.00

TADY HLÍDÁM JÁ         
Rodinný / ČR / Bioscop / 2D
Film Tady hlídám já navazuje na tradičně 
žánrově úspěšné české komedie. Ukazuje i to, 
jak se dítě může cítit ve společnosti osamoce-
ně. Hlavní postavou je osmiletá Kačenka a je-
jí psí kamarád jezevčík Hugo. Hugo je jejím 
ochráncem, kamarádem a v neposlední řadě 
i rozdmýchávačem komických situací, o které 
v jejich rodině není nouze.

Hrají:  Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladi-
mír Javorský, Lukáš Vaculík a další.
Režie:  Juraj Šajmovič
Hrajeme:  23.-24. 6. 2012 pouze od 17.30 

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU  
Animovaný / USA / Bontonfi lm / 3D
Pokračování slavného snímku Doba ledová 
zavádí diváka přibližně do doby před 200 mili-
ony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, 
kterému se říkalo Pangea. Tento superkonti-
net, který existoval v paleozoiku a mezozoiku, 
se právě přibližně v té době rozdělil na menší 
kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. 
Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za 
všechno může chamtivá veverka, která neu-
stále sbírá své oříšky.

Režie:  Steve Martino, Mike Thurmeier
Hrajeme:  30. 6.-1. 7. 2012 pouze od 17.30

Zdroj: www.bontonfi lm.cz   www.cinemart.cz    www.csfd.cz   www.bioscop.cz   

1. 6.  17.00, 20.00
DIKTÁTOR
USA / komedie / 2D

2. - 3. 6.   17.00,20.00
SNĚHURKA A LOVEC  
USA / dobrodružný / 2D

7. - 8. 6.  17.00, 20.00
MUŽI V ČERNÉM
USA / akční sci-fi  / 3D

9. - 10. 6.  17.00, 20.00
PROMETHEUS
USA / drama / 3D

13. 6.  19.00
VĚRA 68  (ART)
ČR / dokument / 2D

14. - 15. 6. 17.30, 20.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR / komedie / 2D

16. - 17. 6. 17.30
MADAGASKAR 3
USA / animovaný / 3D

16. - 17. 6.  20.00
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA / komedie / 2D

21. - 22. 6. 17.30, 20.00
2 DNY V NEW YORKU
Francie / romantická komedie / 2D

23. - 24. 6. 17.30
TADY HLÍDÁM JÁ
ČR / rodinná komedie / 2D

23. - 24. 6.  20.00
NEDOTKNUTELNÍ
Francie / komedie / 2D

28. - 29. 6. 17.30, 20.00
JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE
USA / komedie / 2D

30. 6. - 1. 7. 17.30
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA / animovaný / 3D

30. 6. - 1. 7.  20.00
PAŘMENI
Austrálie, V.Británie / komedie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
SE OD ČERVNA 

DO SRPNA NEKONAJÍ!   
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Kulturní kalendář – ČERVEN 2012
1. června, 18.00 hod.
NOC KOSTELŮ
Prohlídka čtyř kostelů: římskokatolického koste-
la Nanebevzetí Panny Marie a klášterního kostela sv. 
Kateřiny, evangelického kostela pod Jakubem a Huso-
va sboru Československé církve v Kostelní ulici.

1. června, 18.00 hod.
LITERÁRNĚ–HUDEBNÍ PODVEČER 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
Moderuje Pavla Míchalová, kytarový doprovod Petr 
Hromádka, přednes tvorby  Jitka Hadačová a Dana 
Lejtnarová. Městská knihovna

2. června, 10.00 - 12.00 hod.
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
náměstí Míru

7. června, 17.00 hod.
KONCERT CHVÁLA ZPĚVU
Koncert dětských pěveckých sborů - Nova Domus, 
Lyra, Koťata, Fuertes. Kostel sv. Jana Křtitele

8. června
VÝSTAVA - JIŘÍ SOPKO
Výstava potrvá do 30. 9. 2012. 
Státní hrad a zámek - II. nádvoří

8. června, 17.00 hod.
MUZEJNÍ NOC - OŽIVLÉ PROSTORY
Připraven bohatý program se soutěžemi a hrami 
pro děti i dospělé ve všech objektech. Od 17.00 
hod. průvod městem. Muzeum Jindřichohradecka

9. června 
JINDŘICHOHRADECKÉ OTEVŘENÉ NEBE
Letecký den u příležitosti oslav 75 let aviatiky v Jin-
dřichově Hradci. Areál letiště J. Hradec

9. června, 15.00 hod.
NEVÁHÁME JÍT NA VÁŽKY
Vycházka do terénu na vážky s Ing. Petrem Hezou-
nem. Rybník PP Luží u Lovětína

10. června, 17.00 hod. 
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. K tanci a posle-
chu hraje MTO V. Kriso, Host: Retro Band. KD Střelnice

10. června, 18.00 hod.
KONCERT PS SMETANA A HOSTÉ
Koncert ke 150. výročí sborového zpěvu - Ym-
ca Jakoubek a Chrámový sbor A. V. Michny. Kostel 
sv. Jana Křtitele

11. června, 19.00 hod.
ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU 
PO ROCE 1945
Přednáška spolku Přátelé starého J. Hradce - Paed-
Dr. František Fürbach a Mgr. Libor Svoboda, PhD. 
Muzeum Jindřichohradecka - konferenční sál

13. června, 19.00 hod.
Zora Kostková - Procházková: „ZMÝLENÁ PLATÍ“
Předplatné skupiny A. V režii Roberta Bellana hrají: 
Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vysko-
čil, Miroslav Šimůnek. KD Střelnice

14. června, 16.00 hod.
PAPÍROVÁ MÁNIE VLADIMÍRA HOLUBA
Vernisáž výstavy - koláže, grafi ky a kresby jindřicho-
hradeckého rodáka. Výstava potrvá do 29. 7. 2012
Muzeum Jindřichohradecka - jezuitský seminář

15. června, 9.00 - 16.00 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY – Masarykovo náměstí

15. června, 19.00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje: JF Kolektiv a Eva Emingerová. nám. Míru. 

16. června, 10.00 hod.
DEN MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 2012
Program: 10.00 - 14.00 hod. - místní hudební spolky 
vystoupí na nám. Míru, 14.00 – 22.00 hod. – historický 
program v prostorách Státního hradu a zámku, 22. 00 
hod. - videomapping. Nám. Míru, Státní hrad a zámek 

16. června, 10.00 - 12.00 hod.
„BUDU KNIHOVNÍKEM“
Hravé sobotní dopoledne - mnoho dětských čte-
nářů může pomáhat s balením, zařazováním a půj-
čováním knih nebo tvorbou plakátků a pozvánek. 
Městská knihovna

16. června, 16.00 hod.
FRANTIŠEK LÍBAL, MALÍŘ JIŽNÍCH ČECH
Vernisáž výstavy obrazů. Výstava potrvá do 19. 7. 
Langrův dům 

17. června, 19.00 hod.
LETNÍ KONCERT Jindřichohradeckého 
komorního orchestru
Host: Chrudimská komorní fi lharmonie. Státní hrad 
a zámek - Rytířský sál

18. června, 19.19 hod.
LYŽE Z JASANU
Divadelní představení jednoho herce - účinkuje 
Josef Nechutný, člen činohry Divadla J. K.Tyla v Plz-
ni za klavírního doprovodu Ivo Pavelky. 
Langrův dům.

21. června, 16.00 hod.
LESNÍ ZÁTIŠÍ – OBJEKTY TOMÁŠE HLAVEN-
KY A OBRAZY TOMÁŠE LAHODY
Výstava potrvá do 31. 8.  Kostel sv. Jana Křtitele - 
křížová chodba

22. června, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: Jan tak tak, skupina Pocity z Brna. 
GVN J. Hradec

22. června, 19.00 hod.
44. ROČNÍK JIHOČESKÉHO FESTIVALU 
CONCERTINO PRAGA  
Účinkují vítězové a laureáti 46. ročníku Mezinárod-
ní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Státní hrad 
a zámek - Rytířský sál

23. června, 08.00 - 12.00 hod.
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
náměstí Míru

23. června, 19.00 hod.
JAZZOVÝ KONCERT
Účinkuje Old Steamboat Jazz Band, vernisáž kolek-
ce 10. výstav v 17.00 hod. Výstavy potrvají do 30. 9. 
Národní muzeu fotografi e

24. června, 18.00 hod.
REVITALIZACE ZBLÍZKA
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. V 18.00 hod. u autobu-
sové zastávky v Radouňce.

25. června, 19.00 hod.
Smoljak, Cimrman, Svěrák „BLANÍK“
Účinkuje: Divadelní soubor Divadla Járy Cimrmana. 
Mimo předplatné. KD Střelnice

26. června, 18.00 hod.
ZA HROBY SE LVY (II. díl) 
aneb Z Jindřichova Hradce po britských ostrovech
Slavnostní křest knihy o expedicích KHL dokumen-
tujících osudy a hroby čs. válečných letců. 
Muzeum Jindřichohradecka - konferenční sál

29. června, 19.00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje: Ponožky pana Semtamťuka. Náměstí Míru

V pátek 8. června od 19 hodin bude kaple sv. 
Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci patřit 
gospelu ve všech jeho podobách. Pěvecký sbor 
OLEE z německého Siegburgu zde přednese 
gospelové mše Roberta Raye, patřící k intimní 
duchovní hudební literatuře, zároveň však zazní 
i jednotlivé písně známé spíše z muzikálů. Hud-
bu, která vznikla v prostředí amerických čer-
nošských kostelů, uslyšíme v podání smíšeného 
sboru doprovázeného malým combem, ale také 

Gospel in Concert
v komorním provedení s vybroušeným stylem. 
Vstup je dobrovolný a vítáni jsou všichni, kdo se 
chtějí podělit o radost z dobré hudby. A protože 
hned po koncertě přichází muzejní noc, je tento 
večer na co se těšit.

Ladislav Vokatý

KROJAČKY MALÉ I VELKÉ 
– do 30. 12. 2012. Muzeum Jindřichohradecka - 
minoritský klášter

ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU
– do 30. 12. 2012. Muzeum Jindřichohradecka - 
minoritský klášter

JINDŘICHOHRADECKO – MOJE NÁHLÁ 
PŘÍHODA KARDIÁLNÍ 
– do 14. 6. 2012. Langrův dům 

Marcela Lazurková: ZAJÍMAVÝ SVĚT
do 29. 6. 2012. Městská knihovna

JAK TVOŘÍME, JAK SI HRAJEME, JAK 
HRAJEME Divadlo  
– do 30. 6. 2012. Městská knihovna

Tomáš Červený: JIHOČEŠTÍ SPISOVATELÉ
 – do 24. 8. 2012. Městská knihovna

Probíhající výstavy:
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SPORT

                              Jind�ich�v Hradec
                                     po�ádá

V d�tském aerobiku – 4. závod - záv�re�ný
Fitcentrum Merkur –  sídl.Vajgar (parkovišt� u Jednoty a.s.)

17. �ERVNA 2012
�asový harmonogram sout�že – 4. závod

 9 00  -  9 10 zahájení sout�že 
1. kategorie 5 – 7 let , startovné 60,- K�   2. kategorie  8 – 10 let , startovné 70,- 
K�
  830 - 855 hod. prezence       830 - 855  hod. prezence 
  910 - 925 hod. základní kolo sál A                            910 - 9 30 hod. základní kolo sál B 
  950 - 1010 hod. finále                   955 - 1020 hod. finále

1035 - 1055 hod. vyhlášení výsledk� - sál A, 1. -2. kat. - Masopustní koblížky   

3. kategorie 11 – 13 let, startovné 80,- K� 4. kategorie 14 – 17 let, start. 90,-K�
                                                    5. kateg. ZA, 18 a více, startovné 90,-K�
1015-  10 40  hod. prezence A                                                  1015 - 1040   hod prezence B. 
1100 - 11 20 hod. základní kolo     1100 - 1125 hod. základní kolo 
1140 - 12 05 hod. finále      1140 - 1210 hod. finále 

1230 -  1300 hod. vyhlášení výsledk� – sál A, 3. - 4. – 5. kat., ukon�ení sout�že. 
Diváci - vstupné 25,- K�

Hlavní rozhod�í závod�: Lenka Pr�chová
Porota: technická – lekto�i aerobiku + laická – sponzo�i sout�že a týmu AET Leny
Seriálová sout�ž pro závodnice rekrea�ního aerobiku (p�i malé ú�asti v kategorii ZA bude 5. kategorie 
zrušena)!
V kategorii ZA sout�ží závodní aerobik a ú�astnice M�R, (dle v�kové kategorie), dále - kte�í se na postupovém 
M�R 2010/11 umístili do 15. místa – postupují automaticky do vyšší v�kové kategorie! 
Závodníci rekrea�ního aerobiku startují v kategorii dle v�ku, kterého dosáhnou v roce 2012! 
Po�ádající: Aerobik team LENA Jind�ich�v Hradec (Lenka Pr�chová)
(mob: 777 950 925,  e-mail: lpruchova@centrum.cz) /www.lenateam.jex.cz/ 
Hodnocení sout�že: provedení, výraz, schopnost zachycení p�edvedeného, vzhled, síla, flexibilita 
Prosíme ú�astníky sout�že o vhodnou sálovou obuv!!!  
Ze základního kola postupuje 10 – 20 nejlepších závodník� do finále, vyhlašuje a odm��uje se 10 nejlepších v každé 
kategorii.  Zm�na je pouze u 5. kat. ZA, kde bude 5 nejlepších vyhlášeno a odm�n�no. Tato sout�ž je první �ást 
v seriálu  4 - závod�, kde se budou sout�žícím body z této sout�že s�ítat a v poslední 4. sout�ži bude celkové 
vyhodnocení a vyhlášení totálního vít�ze v dané kategorii!!!! 

                                                                                                                                                             Lenka Pr�chová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vá k rychlému jednání jeden ze dvou hlavních 
pořadatelů pohárové soutěže Milan Majerik 
(777 874 378, free-kick@seznam.cz). Přihláš-
ky přijímá a informace podá též Martin Marko 
(777 041 704, fermax@seznam.cz). 
Hodně podrobností ohledně „Městské ligy“ 
nabízí i její web http://www.ml-jh.ic.cz

TURISTIKA
Jindřichohradečtí turisté zvou k vyjížďce na kolech

Klub českých turistů v Jindřichově Hradci sice 
neoplývá velkou členskou základnou, ale přes-
to je velmi aktivní. Týden, co týden jeho členo-
vé pořádají výšlapy, různé túry, výjimkou nejsou 
ani vyjížďky na kolech. Jednu takovou pořáda-
jí v sobotu 2. června, přičemž zvou zájemce ke 
společné účasti.
Na vyjížďku, která měří okolo 45 kilometrů, 
se vyrazí v 8 hodin ráno od jindřichohradec-
ké plovárny v Denisově ulici. Pojede se smě-
rem ke Strmilovu, přes Palupín, Popelín, Jarošov 
nad Nežárkou zpět do J. Hradce. Více infor-
mací o nenáročné akci sdělí organizační pra-
covník KČT pan Zdeněk Konopiský – mobil 
602 159 566.

RICOCHET
RC Oliver pořádá nábor dětí

Každou středu pořádá nábor dětí všeho věku 
klub RC Oliver, který sídlí na sídlišti Vajgar v J. 
Hradci. Vždy od 17 hodin se mohou zájemci hlá-
sit u trenérky Hany Rusové, která podá i bližší 
informace prostřednictvím mobilu 606 645 630, 
či e-mailu ricochetjh@seznam.cz 

KARATE
Karatisté budou cvičit, bavit se a prohlubovat vztahy

Tábor Bílá Skála u Číměře se nachází v krásné 
přírodě, blízko je les, malebný malý rybník. Pro 
sportování vně místo přímo vyzývající. Karatisté 
TJ Slovan Okinawan karate-do si to plně uvědo-
mují, proto tam na závěr sezóny tradičně pořáda-
jí cvičební seminář, který tentokrát bude probíhat 
od pátku 22. do neděle 24. června.
Jedná se o každoroční hojně vyhledávanou akci.
Není to úplně klasický seminář charakterem 
zaměřený pouze výukově, ale setkání bude mít 
odlehčenou formu, kdy v programu jsou zařaze-
né různé hry, posezení u táboráku, společenský 
večírek nebo ukázka manipulace se zbraněmi. 
Do tábora přijedou členové všech členských klu-
bů ČAOGK – České asociace Okinawan goju-
ryu karate-do se svými kamarády a rodinnými 
příslušníky, ale zváni jsou i jejich přátelé a širo-

pokračování na další straně

Rádi bychom pozvali všechny děti, mamin-
ky, tatínky, babičky, dědečky a ostatní občany 
města na zábavné odpoledne konané k pří-
ležitosti dne dětí. V sobotu 2. 6. 2012, v ča-
se 14.00 – 17.00 hodin se v areálu jindřicho-
hradeckého zimního stadionu bude konat 
Den dětí se Standou Hložkem. Na děti čeká 
diskotéka s jeho největšími hity, vystoupení 
klauna Huga, čtyřproudá autodráha, soutěže 
o lákavé ceny, dovádění na skákacích hra-
dech a velká tombola o 50 cen. Dětský den se 
koná za každého počasí, občerstvení zajiště-
no, vstup zdarma. Těšíme se na Vás.

Petra Blábolilová

Den dětí se 

Standou Hložkem
HOKEJBAL

Hokejbalisté budou hrát pošestnácté o Pohár 
J. Hradce

Již pošestnácté se uskuteční tradiční „Městská 
liga – Pohár Města J. Hradce“. Oblíbený turnaj 
pro hobby mužstva, který se obvykle hraje po 
dva týdny, má pravděpodobný zahajovací den 
16. června, ale organizátoři toto datum považují 
spíše za orientační.
„Kdoví, zda nebudeme muset začít o víkend, 
či dva dříve, protože podle předběžného zájmu 
to vypadá, že letos se přihlásí více týmů, než 
v posledních předchozích ročnících, s podáním 
přihlášky by proto neměl nikdo otálet,“ vyzý-
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Daleko a ještě dál
Byla jednou jedna zem, byla to zem fantazie 
a jmenovala se Daleko a ještě dál. Bydlely tam 
nadpřirozené bytosti: draci, jednorožci a byl tam 
i potok nejtajnějších přání a jiné divy. 
Ahoj, já jsem jednorožec Fanda a právě o jed-
nom z nás vám budu vyprávět.
To bylo tenkrát, když se narodil malý jednorožec, 
ale byl zvláštní, měl totiž na rohu dva zelené 
proužky. Rodiče mu proto dali jméno Proužek. 
To ještě nevěděl, že ty proužky jsou začarované. 
Jak možná už víte, jednorožci rostou velmi rych-
le, a jestli to nevíte, tak jste se to právě dozvěděli. 
Když náš malý jednorožec začal chodit do školy, 
mimochodem i s těmi proužky, jak jsme o nich 
mluvili, všude zakopával, Proužek byl zkrátka 
nešika. A takovou přezdívku mu dali i ve škole. 
Čas plynul a Nešika, vlastně chci říct Proužek, 
už školu vychodil, ale nešika byl pořád. 
„To bude v těch proužkách. Ale co s nimi? Uříz-
nout si roh? Nene, to by bolelo! Mám nápad, 
poradím se se starým jednorožcem Fandou.“  
„Víš, Nešiko, promiň Proužku, myslím, že by ses 
měl poradit s člověkem,“ řekl Fanda.
„Ale jak se dostanu na zem?“
„No, přece po duze!“ A tak Proužek čekal, až se 
udělá duha. Čekal asi dva dny… a pak se po ní 
sklouznul až sem k nám na zem. První, koho uvi-
děl, byl kůň, ale moc si ho nevšímal. Až za nějakou 

dobu spatřil malé dítě. Mohlo by mu pomoci.
„Ahoj, já jsem Proužek.“
„Jé, ty mluvíš?“
„Ano,“ řekl Proužek trochu překvapeně, že to 
holčička neví.
„Tak to ahoj, já jsem Hanka.“
„Víš, potřeboval bych poradit, jsem nešika a vidíš 
ty proužky? Jsou začarované, proto pořád zako-
pávám. Musíš mi poradit!“
„Já?“ divila se Hanka, „no a odkud vlastně jsi?“
„Ze země Daleko a ještě dál, je to krásná země,“ 
řekl Proužek.
„Počkej, o tom jsem četla knížku. Roh si musíš 
posypat práškem zlata, které najdeš na konci 
duhy. Proužky nezmizí, ale nebudou začarova-
né,“ sebejistě prohlásila Hanka.
„Pomůžeš mi to zlato vykopat, Hanko?“ zeptal 
se Proužek.
„Ano! Ale kde je duha?“ dívala se kolem sebe 
Hanka.
„Přece támhle, sklouzl jsem se po ní až sem.“ 
Tak kopali a kopali… Najednou vyskočil z díry lev, 
nebyl jen tak obyčejný, byl celý ze zlata. Chránil 
zlato před loupežníky, kteří ho chtěli ukrást. Řekl 
jim proto: „Jděte pryč, toto zlato není pro vás.“
Proužek a Hanka mu chtěli vysvětlit, proč při-
šli, ale lev byl neoblomný. A najednou Proužek 
zase zakopl. Lvovi to bylo divné, ale byl na pod-

vodníky zvyklý. Skočil po Hance a nechtěl ji pus-
tit, dokud Proužek neodejde. Proužek ji chtěl 
zachránit, ale jak víme, byl to nešika. Hance se 
už špatně dýchalo, Proužek se k ní snažil dostat, 
ale stále zakopával a také lev mu nedovolil při-
blížit se. Lvovi však začalo být všechno jasné, 
tohle je opravdu nešika. Pustil Hanku, omlu-
vil se jí a pak i Proužkovi. Pustil je k díře, aby 
mohli kopat, a také jim pomohl. A tak zas kopali 
a kopali… Bylo tam mnoho hrud zlata, ale prá-
šek zlata byl až úplně na dně. Hanka Proužkovi 
posypala roh a on najednou přestal zakopávat. 
Proužek se tak zbavil prokletí. To bylo radosti!
„Děkuji ti, Hanko a lvíčku! Až se zas udělá duhu, 
přijdu vás moc rád navštívit.“ Proužek se nato 
vrátil domů, kde ještě poděkoval Fandovi za 
dobrou radu, a když byla duha, tak se za Han-
kou a lvem sklouznul.
Jednou tak přišel s malou jednorožičkou Hvěz-
dičkou. Jmenovala se tak, protože měla na rohu 
růžovou hvězdu. Hanka tam zas přišla s malým 
kloučkem Martinem. A to je konec vyprávění. 
Zdraví vás Fanda, Proužek (Nešika), Hanka, lev, 
Hvězdička a Martin. A mimochodem ta růžová 
hvězdička, ta naštěstí nebyla zakletá!  

Vítězka kategorie Próza do 14 - ti let v literární 
soutěži jindřichohradecký Textík

Vendula Vaňásková, 10 let (ZŠ Jindřichův Hradec III)  

ká necvičící veřejnost. „Akce nabídne například 
naučení nových metodických postupů, avšak pů-
jde též o navazování a prohlubování přátelských 
vazeb mezi členy jednotlivých klubů, a to nejen 
při cvičení, ale též zábavnou formou. Bílá Ská-
la je ideálním místem pro uskutečňování tako-
výchto akcí, vždyť i v případě nepřízně poča-
sí, bychom měli k dispozici několik kluboven,“ 
vysvětluje předseda ČAOGK Jaroslav Kulik, jenž 
je držitelem 3. danu a při setkání povede trénin-
ky, proč je tábor u Číměře karatisty vyhledáván.
Program v pátek od 18 hodin započne zahajova-
cím – seznamovacím tréninkem. Sobotu i neděli 
odstartuje v 7:30 hod. snídaně, přičemž v sobo-
tu program bude hodně pestrý a dlouhý, poté 
v neděli se ve 12 hod. táborníci rozloučí trénin-
kem pro všechny technické stupně. Pořadatelé 
upozorňují, že děti do 15 let se mohou stát samo-

pokračování z předchozí strany
statnými účastníky pouze za doprovodu rodičů, 
případně s jejich zvláštním povolením. Ubyto-
vání je zajištěno v táborových chatkách, nebo po 
domluvě v hlavní budově. Spací pytle s sebou! 
Přihlášky je vhodné podat nejpozději v pondě-
lí 18. června. Více informací podají organizá-
toři Vlastislav Běhoun (775 921 701, behou-
ni@seznam.cz) a  Robert Nerad (607 736 601, 
nerad.r@seznam.cz).

Roman Pišný

Příspěvky do rubriky SPORT zasílejte, prosím, 
na níže uvedené kontakty. 
Adresa: Roman Pišný, Kosmonautů 15 – B17, 
377 05 Jindřichův Hradec V. 
Mobil: 602 934 467. Byt: 384 320 939. 
E-mail: RomanPisny@seznam.cz, 
Web: http://www.ventilator.websnadno.cz

V pátek dne 1. června 2012 u příležitos-
ti Dne dětí se v Jindřichově Hradci konají 
HRY A SOUTĚŽE V BAZÉNU.
Akce bude probíhat od 14 do 16 hodin za polo-
viční vstupné. Soutěžit se bude v dětském a v pla-
veckém bazénu. Soutěže jsou určeny pro děti 
zhruba ve věku 3 až 13 let. V dětském bazénu si 
nejmenší zasoutěží v lovení míčků síťkou na ryb-
ky, v nalepování obrázků na domeček, vyzkouší 
si i opičí dráhu. V plaveckém bazénu pro zdat-
nější plavce jsou připraveny soutěže v potápě-
ní – lovení předmětů ze dna bazénu, skoky do 
vody, překážková dráha atd. Na každého sou-
těžícího bude čekat v hale bazénu za nasbírané 
stužky odměna. V čase od 14 do 16 hodin bude 
pro veřejnost k dispozici relaxační část bazénu. 
Děti do 10 let musí mít doprovod rodičů.

Ivana Stephan

HRY A SOUTĚŽE V BAZÉNU



POZVÁNKY NA ČERVENEC
Městské akce:

6. 7. – 7. 7. 2012   
JH ČINOHRA – LUCERNA
13. 7. 2012   
FARMÁŘSKĚ TRHY
13. 7. - 14. 7. 2012
FOLKOVÁ RŮŽE 2012   
16. 7. 2012   
IYASA – INKULULEKO YABATSHA 
28. 7. – 5. 8. 2012
TOP TÝDEN 2012

•

•

•

•

•

Ostatní akce:

5. 7. 2012  
SVÁTEČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
6. 7. 2012  
KLARINETOVÝ FESTIVAL – ZÁVĚREČNÝ KONCERT
20. 7. 2012  
NOC FILMOVÉ HUDBY
21. 7. 2012  
FOLKLORNÍ FESTIVAL
23. 7. 2012  
MAGICKÁ VIOLA PETRA PŘIBYLA
26. 7. 2012  
OHLAS PÍSNÍ KELTSKÝCH 
27. 7. 2012  
JAZZOVÝ KONCERT

•

•

•

•

•

•

•
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