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INFORMACE Z RADY MĚSTA  
 
         Budova bývalé požární zbrojnice 
v ulici Růžové patří mezi historický maje-
tek města a  byla opakovaně nabízena 
k dlouhodobému pronájmu. Prozatím však 
všechna jednání s potenciálními investory 
nevedla ke konkrétní realizaci využití 
objektu. Vedení města proto rozhodlo 
vypsat výběrové řízení na zpracování 
studie možného využití celého areálu. Do 
soutěže se přihlásily tři jindřichohradecké 
ateliéry a rada města realizací zakázky 
pověřila projekční firmu P- ateliér JH s.r.o. 
Jindřichův Hradec. 
 
   V roce 2005 dojde k realizaci výstavby 
rodinných domů na sídlišti Hvězdárna – 
jižní svah. Protože se jedná o rozsáhlé dílo 
s velkými nároky na kvalitu technologií a 
na plnění časového harmonogramu 
výstavby, rozhodla rada města najmout na 
tuto akci technický dozor investora. Tato 
forma vedení staveb obdobného 
charakteru se v minulosti již několikrát 
osvědčila. Na základě výběrového řízení 
bude pro město tuto funkci vykonávat pan 
Stanislav Janota ze Stráže nad Nežárkou.     
 
   V půlročních intervalech jsou radě 
města a následně zastupitelstvu před-
kládány podněty ke změnám územního 
plánu. Ve druhém pololetí letošního roku 
bylo podáno celkem 10 podnětů. Všechny 
se týkají požadavku na rozšíření 
zastavitelného území v katastrálním území 
Jindřichova Hradce, případně v jeho 
místních částech. Obecně lze říci, že 
neustálé zábory zemědělské půdy a 
nekoncepční rozšiřování zastavitelného 
území vedou k rozmělňování investic 
z rozpočtu města a rozvoji města spíše 
škodí. Současně rada města upozornila, že 
mnoho volných ploch ve stávajícím 
zastavitelném   území   není  využívána  a  
 

 
leží ladem. Konečné rozhodnutí o 
projednávání jednotlivých změn územního 
plánu přísluší zastupitelstvu města.   
 

    I pro letošní konec roku  povolila rada 
města umístění dřevěného prodejního 
stánku v sousedství vánočního stromu na 
náměstí Míru. V době od 29.11.04 do 
3.1.05 zde budou prodávány teplé nápoje, 
včetně alkoholických. 
 

    Místní komunikace a chodníky 
v majetku města budou v zimní sezóně 
2004-2005 uklízeny podle plánu zimní 
údržby. Ten podle rozhodnutí rady 
rozčleňuje místní komunikace a chodníky 
do tří kategorií podle  významu a 
naléhavosti jejich úklidu. Zmírňování závad 
ve schůdnosti a sjízdnosti bude 
zahajováno vždy  bezprostředně  po jejich 
zjištění. Podle kategorií jsou  limity na 
úklid stanoveny do 4, 9 a 12 hodin. 
Komunikace v prvním pořadí budou 
ošetřeny zkrápěnou posypovou solí, na 
ostatních bude používán inertní materiál 
(písek a drcené kamenivo). Za úklid 
chodníků odpovídají vlastníci přiléhajících 
nemovitostí. Tato povinnost bude i 
v letošní zimě kontrolována městskou 
policií.  Při kalamitních stavech bude 
údržba řešena podle aktuální situace. 
Místní komunikace na nichž nebude 
prováděna zimní údržba jsou stanoveny ve 
vyhlášce města a budou označeny 
informační tabulí, že tato komunikace se 
v zimním období neudržuje. Zimní údržbu 
komunikací v majetku města provádí firma 
TESCO s.r.o. Jindřichův Hradec.     

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 

Zasedání Zastupitelstva  
města Jindřichův Hradec se koná             
22. prosince 2004 v 16.00 hodin 

v sále KD Střelnice 
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Výběr z událostí městské policie J. Hradec od 1. 10. - 30. 10. 2004 
 

to snad ne... 2.10.2004 až z Lišova vážil 
cestu za zábavou 21-ti letý  muž. Když 20 
minut po půlnoci dorazil se svým vozem na 
parkoviště před Discocentrum Jitka, zapar-
koval,  vystoupil z vozu, a aby zábavu 
zahájil přiměřeně své důstojnosti, začal 
uprostřed parkoviště močit. Strážníci pro 
tento druh zábavy neměli pochopení a 
požadovali na něm zaplacení pokuty za 
přestupek proti veřejnému pořádku, což se 
sebevědomému mladíkovi nelíbilo a pokutu 
odmítl zaplatit. Přestupek byl předán 
správnímu orgánu MěÚ J. Hradec. 
 

nezaplatil...3.10.2004 přestupku proti 
majetku (podvod) se dopustil 29-ti letý muž 
z Prahy tím, že v herně Picket na 
Masarykově náměstí objednal a zkonzu-
moval 16 piv, 5 vodek, 4 rumy a jedny 
cigarety, to vše v hodnotě 530,-Kč a již při 
příchodu do provozovny věděl, že u sebe 
nemá peníze. Přestupek byl vyřízen v 
blokovém řízení, přičemž totožnost hosta 
strážníci předali obsluze pro případné 
občanskoprávní jednání. 
 

potřeboval nářadí...3.10.2004 dva kusy 
aku šroubováku a jednu gelovou svíci, vše 
v hodnotě 1.558,-Kč odcizil v Hypernově  
23-ti letý muž. Strážníkům jako důvod 
přestupkového jednání uvedl, že následu-
jícího dne nastupuje do práce jako truhlář a 
chtěl mít nějaké nářadí. Protože v posled-
ních třech letech nebyl odsouzen za trestný 
čin krádeže, jednalo se o přestupek, který 
strážníci vyřídili  blokově. 
 

neprodali, ukradl...5.10.2004 dva balíčky 
cigaret si zastrčil za pás kalhot 13-ti letý 
mladík ve vietnamské prodejně v Panské 
ulici.  Při  této  činnosti  jej  sledoval majitel  
 
 
 

prodejny, a když chtěl mladík provozovnu 
opustit vyzval jej, aby vyčkal příjezdu 
strážníků. Vzhledem k věku nelze 
přestupce trestně postihnout, proto byl 
převezen do místa trvalého bydliště a 
předán s náležitým vysvětlením rodičům a 
jeho skutek strážníci oznámili na odbor 
sociálních věcí MěÚ J. Hradec. 
 

také důvod...5.10.2004 dalšího přestup-
ku proti majetku se dopustil 19-ti letý muž 
v supermarketu Hypernova tím, že se bez 
zaplacení pokusil pronést přes pokladnu 
láhev Tequily, láhev Tuzemáku, 10-ti m 
pásmo, sadu modelářských nožů a jednu 
kojeneckou láhev, to vše v hodnotě 567,-
Kč. Zboží měl ukryté v kapsách a pod 
mikinou. U pokladny na něj upozornil 
bezpečnostní rám. Strážníkům jako důvod 
přestupkového jednání uvedl, „že nemá 
peníze a chtěl něco popít". Věc je v řešení 
městské policie. 
 

neměla peníze...5.10.2004 přestupku na 
úseku energetiky, teplárenství a plynáren-
ství se dopustila 52-ti letá nájemnice jed-
noho z domů, který je v majetku města, v 
Nežárecké ulici tím, že svůj byt napojila na 
společný rozvod elektřiny. Strážníkům 
uvedla, že to udělala proto, že nemá 
peníze. Strážníci toto jednání oznámili 
příslušnému odboru MěÚ J. Hradec. 
 
 

neviděl... 6.10.2004 brýlí se dožadoval 
svérázným způsobem 52-ti letý podnapilý 
muž na očním oddělení nemocnice 
v J.Hradci. Když mu ošetřující lékař na 
místě brýle nevydal, sebral brýle z očí 
zdravotní sestře s tím, že si alespoň nechá 
tyto. Krom toho měl s sebou psa 
německého  ovčáka,  kterého  nechal  bez  
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košíku volně pobíhat po chodbách nemoc-
nice mezi ostatními pacienty. Strážníci jej 
poučili, že se dopustil přestupků proti 
pořádku ve státní správě a územní 
samosprávě (volné pobíhání psa), proti 
veřejnému pořádku (buzení veřejného 
pohoršení), proti občanskému soužití 
(urážky personálu) a proti majetku (sebral 
brýle). Věc byla zpracována a předána na 
odbor správních agend, oddělení přestupků 
MěÚ J. Hradec. 
 

dojela... 6.10.2004 v nočních hodinách 
zastavila hlídka městské policie v Pražské 
ulici vozidlo Opel. Toto vozidlo nemělo SPZ  
a navíc je řídila 19-ti letá žena rómské 
národnosti, která nevlastní řidičský průkaz. 
Tímto se dopustila přestupku, který byl 
zaslán k vyřízení na odbor dopravy MěÚ. 
 

pod stromeček...12.10.2004 znaky majet-
kového přestupku naplnila v 17.00 hodin v 
supermarketu Hypernova 43-ti letá žena, 
která zde do nohavice tzv. „šusťáků" ukryla 
4 ks deodorantů a dvě pleťová mléka. Díky 
bezpečnostnímu rámu za pokladnou se jí 
nepodařilo nepozorovaně zmizet. Strážní-
kům, přivolaným na místo, uvedla, že 
kosmetiku brala dcerám pod stromeček. 
Přestupek byl vyřešen v blokovém řízení. 
 

vyhrožoval Patriotem...12.10.2004 své-
rázným způsobem se dožadoval daňového 
dokladu na útratu v baru na čerpací stanici 
Agip 31-ti letý, silně podnapilý muž.  
Obsluhu verbálně hrubě napadal, a když se 
na místo dostavili strážníci, tak chtěl hlídce 
„udělat velkej problém a dát je do 
Patriotu".  Strážníci jej vyzvali, aby upustil 
od protiprávního jednání, čehož muž upos-
lechl. Protože se dopustil přestupku proti 
občanskému soužití, věc byla oznámena 
odboru správních agend MěÚ J. Hradec. 

cizinci...21.10.2004  až ze Slovenské re-
publiky přijela povedená trojice (2 muži - 
54 a 42 let a jedna žena 30 let) 
„nakupovat" do místní Hypernovy. Aby si 
situaci nekomplikovali, tak v jednom z 
regálů si vybrali batoh, který otevřeli a 
postavili do nákupního košíku. No a pak už 
zboží ukládali pouze do tohoto batohu. 
Plný batoh uzavřeli a jeden z mužů si jej 
dal na záda. U pokladny zaplatili pouze 
hroznové víno a rohlíky. Toto počínání 
bylo ovšem zachyceno na průmyslových 
kamerách,  takže za pokladnou se jich ujal 
člen ostrahy a na místo přivolal strážníky 
městské policie, kteří po provedení 
nezbytných úkonů přestupek proti 
majetku vyřešili v blokovém řízení. 
 

nelíbil se mu... 30.10.2004 přestupku 
proti občanskému soužití se dopustil 29-ti 
letý muž z Prahy, když s kamarádem 
procházeli značně podroušeni Panskou 
ulicí v 8.00 hodin a jemu se znelíbil majitel 
Asijského bistra. Vstoupil do provozovny, 
kde majitele vietnamské národnosti 
fyzicky napadl, přičemž došlo i k poškození 
zařízení bistra. Věc je v řešení městské 
policie. 
 

alkohol za volantem... také tento měsíc 
předali strážníci Policii ČR několik 
podnapilých řidičů 
-  2.9.2004 v 03.50 hod. Škoda 100  
                    na nám. Míru, řidič 29 let 
-  8.10.2004 v 23.50 hod. Ford  
                   v Jáchymově ul., řidič 24 let 
-  9.10.2004 v 23.05 hod. Alfa Romeo  
                      v Kostelní ul., řidič 24 let 
-15.10.2004 v 23.45 hod. Škoda 120 
                      Jitka Otín, řidič 23 let 
-22.10.2004 v 05.40 hod. BMW  
                        na Nábřeží, řidič 28 let 
                               str. Gabriel Rudolf

 

strana   4                        Jindřichohradecký zpravodaj                            12/2004 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA               Závěr roku v knihovně 
 

     Pokud milí čtenáři příliš nepropadáte předvánočnímu shonu a dáváte přednost spíše 
klidnějšímu prožití svátečních dnů, tak především vám je určena informace o provozu 
městské knihovny v závěru roku. Letošní kalendář nám naše rozhodování hodně ulehčil, 
protože převážná většina volna připadá na víkendy. Proto i provoz knihovny bude omezen 
opravdu jen minimálně. 
     Tradiční dvoutýdenní přestávka na pobočce Vajgar se letos zkracuje. Zavřeno tedy 
bude pouze v týdnu od 27.12. do 31.12.  
     Na pracovišti v ulici U Knihovny  bylo rozhodnuto o těchto minimálních úpravách : 
ve čtvrtek 23.12. bude běžný provoz zkrácen do 15 hodin a v pátek 31.12. 
budou všechna oddělení uzavřena. 
     Při návštěvě knihovny si můžete prohlédnout na chodbě u hudebního oddělení 
novou expozici fotografií pana Antonína Špáta nazvanou Zrození muzea. 
Tentokrát svým objektivem zachytil prvopočátek přeměny zdejší Jezuitské koleje na 
Národní muzeum fotografie. Nová výstava fotografií je i ve vstupním prostoru 
infocentra. Své zajímavé náladové snímky pod prostým názvem Fotografie tu 
vystavuje Eva Hrubá.  
     Hodně pohody o svátcích a hodně chuti navštěvovat naši knihovnu i v novém roce 
jménem celého kolektivu přeje  

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 
SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA 

    

 

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly 
slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 12. listopadu 2004  

 

Nováková Rozálie Fiala Michal Šlechta Vladislav Schrutz David 
Bočková Kateřina Chvála Ondřej Kadlasová Eliška Soukup Adam 
Palánová Eliška Janků Zuzana  Přibylová Magdaléna Mischniková Monika 

Bočková Eliška 
 

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,  kteří nás opustili v říjnu 2004 
 

  3. 10. Josef Slavík, J. Hradec 17. 10. Jaroslav Homolka, Staňkov 
  4. 10. Jaroslava Tůmová, J. Hradec 
  5. 10. Oldřich Kytler, Otín 

18. 10. Věra Baštová, Novosedly nad Než. 
20. 10. Terezie Tesařová, Dvorce 

  7. 10. Josef Branný, N. Bystřice 
  8. 10. Marie Pilecká, Radouňka 
  9. 10. Anna Springerová, J. Hradec 
12. 10. Jiří Černoch, Mnich u K. Řečice 
16. 10. Jiří Vaněk, Albeř 

21. 10. Julie Václavíková, Deštná u J.H. 
24. 10. Marie Kolmanová, Domašín 
26. 10. Eva Cepková, J. Hradec 
27. 10. Vlasta Ratzková, N. Bystřice 
27. 10. Jarmila Sýkorová, Otín 
 
 

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

Od roku 1999 si Česká republika znovu 
připomíná Mezinárodní den veteránů, 
který připadá na 11. listopad.  Na půdě 
153. záchranného praporu v J.Hradci se 
sešli váleční veteráni společně se zástupci 
města, Klubu historie letectví, Českého 
červeného kříže a Svazu bojovníků za 
svobodu. Připomínková akce vyvrcholila 
na městském hřbitově. 11. listopad se 
v anglosaských zemích oslavuje jako 
takzvaný Armystice Day – tedy Den 
příměří. Není jen připomínkou dne, kdy 
utichly zbraně v první světové válce, ale 
zároveň je věnován také vzpomínce na 
všechny oběti válek. 11. listopad je 
rovněž příležitostí k setkání dosud žijících 
účastníků bojů II. světové války, 
válečného konfliktu v Perském zálivu a 
misí UNPROFOR, IFOR, SFOR a KFOR na 
území bývalé Jugoslávie. „Vojáci 
z povolání v činné službě, kteří se 
účastnili válek na území bývalé Jugoslávie 
nebo i všech ostatních konfliktů, jsou hrdí 
na to, že se na tento den nezapomíná. 
Válka je totiž něco, co člověk žijící v míru 
nikdy nepochopí“ zmínila při slavnostním 
aktu tisková mluvčí 153. záchranného 
praporu v J.Hradci  por. Hana Přerovská.  
Ta byla na přelomu let 1999/2000 
členkou mise SFOR v bývalé Jugoslávii. 
Na útvaru v J. Hradci působí v současné 
době řada účastníků zahraničních misí. 
„Při mírové misi na území bývalé 
Jugoslávie jsem si uvědomila spoustu 
životních zkušeností a okolností, které mě 
životem provázejí. Dá se říci, že jsem si 
přehodnotila svůj žebříček hodnot“ 
podělila se o své dojmy Hana Přerovská. 
J. Hradec má k připomínání válečných 
konfliktů a jejich obětí mnoho důvodů. 
Koneckonců armáda je s městem spjata 
již od roku 1860, kdy tu začal působit 75.  
 

 
 
 
pěší pluk. Během první světové války 
zahynulo 2 328 hradeckých vojáků, chod 
města výrazně ovlivnil i druhý světový 
válečný konflikt.  Mezinárodní den veteránů 
válek, jehož symbolem je červený vlčí mák, 
si J. Hradec stejně jako celá Česká republika 
znovu pravidelně připomíná od roku 1999. 
 

Na Střelnici se pilo z Hrnku dobré 
nálady 
 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
Modrý zvonek ve spolupráci s Ústavy 
sociální péče v J. Hradci byli hlavními 
pořadateli listopadového festivalu zájmové 
činnosti na Střelnici. Akce nesla název Hrnek 
dobré nálady. Do festivalu se zapojily 
jindřichohradecké školy společně s ústavy 
sociální péče. Na pódiu se zpívalo, hrálo 
divadlo a tančilo. „Smyslem je se vzájemně 
dobře poznat a pobavit. Máme tady různé 
účinkující různého věku. Jedná se o děti a 
dospělé s mentálním postižením, děti 
z mateřské, speciální, základní a základní 
umělecké školy a nechybějí ani děvčata 
z obchodní akademie“ upřesnila jedna 
z organizátorek akce Radka Štěbetáková. 
Zábavného dopoledne, jehož průvodcem byl 
oblíbený moderátor dětských akcí Václav 
Staněk, se zúčastnilo zhruba 500 dětí i 
dospělých převážně z J.Hradce a nejbližšího 
okolí. Organizátorům tak vyšel záměr oslovit 
projektem co možná největší počet lidí. A 
ten byl s ohledem na vůbec první ročník 
Hrnku dobré nálady opravdu úcty-
hodný.“Jedná se o nultý ročník a my jsme 
se nechali inspirovat Festivalem zájmové 
činnosti v Mladé Boleslavi, kde probíhá 
přehlídka, ale pouze za účasti lidí 
s mentálním postižením. My jsme chtěli do 
projektu zapojit co nejvíce lidí“ dodala 
Radka Štěbetáková. Hrnek dobré nálady se 
u dětí setkal s obrovským ohlasem. Tento 
fakt možná pozmění rozhodnutí pořadatelů, 
kteří kvůli organizační náročnosti chtěli další 
ročník této akce uspořádat až napřesrok. 
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Bubnový jez na Nežárce příliš hlučí  
a vibruje 
 

Nový klapkový jez u Devíti mlýnů 
přesahuje stanovené limity hluku i vibrací. 
Problémy tak mají obyvatelé v sousedství 
stojících domů, kteří se společně 
s vedením Města a Povodí Vltavy snaží 
v současné době najít schůdné řešení. 
V roce 2002 se Povodí Vltavy rozhodlo 
využít snížené hladiny řeky Nežárky 
k výměně bubnového jezu, který byl 
v havarijním stavu, za jez klapkový. 
Realizace projektu byla zahájena 
souběžně s přestavbou kanalizačního 
sběrače „B“. Započaté dílo však zhatily 
povodně a stavební práce tak byly 
ukončeny až začátkem letošního roku. 
Zkušební provoz nového jezu nedopadl 
nejlépe, měření prokázala zvýšený hluk i 
vibrace. „Město v tom zase až tolik kroků 
udělat nemůže. Pouze organizujeme 
setkání a patřičná řízení s Povodím 
Vltavy, s výzkumnými ústavy a vysokými 
školami, protože se ukázalo, že se jedná 
o skutečně velmi složitý technický 
problém. Ty klapky při určitém průtoku, 
rychlosti a výšce sloupce vibrují. Nejde 
ani tak o hluk, protože ten se podařilo 
rozražeči snížit a nyní překračují 
stanovené limity asi o 10 decibelů, což 
není tak dramatické. Jde hlavně o zvláštní 
efekt, kdy při vibracích vzniká vlnění buď 
padající vodou nebo rozkmitáním 
soustavy a to je asi na 16-ti Hz., což jsou 
poměrně dlouhé vlny, které se velmi 
obtížně utlumují“ nastínil problém 
místostarosta Jindřichova Hradce Alfred 
Němec. Domy stojící v blízkosti 
klapkového jezu rezonují a jejich 
obyvatelé si museli zvyknout na zvláštní 
dunivý zvuk. Nepříjemnou situaci se 
majitelé domů společně s Povodím Vltavy 
i jindřichohradeckou radnicí snaží řešit. 
Na veřejnost prosákly informace, že by 
Nežárka dokonce mohla být brzy znovu 
bez vody. „Nežárka bez vody v tuto dobu 
rozhodně nemůže být. Vodoprávní úřad 
povolil zkušební provoz na rok. Po měsíci 

byla provedena analýza, v zimním období 
není možné spouštět vodu, protože 
regulační řád, který platí pro rybník Vajgar a 
také pro Nežárku je velmi přísný. Zejména 
když je řeka pokrytá ledem. Jakmile vstupují 
lidé na led a manipulovali bychom 
s hladinou pod ním, bylo by to velmi 
nebezpečné. V zimním období musí nutně 
být řeka napuštěna i kvůli tomu, aby 
nepromrzal kanalizační sběrač v korytě 
řeky“ uvedl dále Alfred Němec.  
Zatím poslední jednání zainteresovaných 
stran proběhlo před několika týdny. 
Účastníci se dohodli, že se pokusí zajistit 
ještě jednu nezávislou odbornou expertízu, 
která by měla nabídnout možnosti řešení 
celého problému s nadměrným hlukem i 
vibracemi klapkového jezu u Devíti mlýnů.  
                                        
Strážník městské policie střílel na 
opilého řidiče 
 

V Jindřichově Hradci se koncem října 
střílelo. Událost nemá v novodobých 
dějinách města obdoby. Celý případ začal 
před budovou bývalého okresního úřadu. 
V pátek 22. října večer sem hlídka městské 
policie přijela sundat botičku z vozu, který 
tu parkoval od 15-ti hodin. „Po příjezdu 
hlídky na místo se u vozidla nacházela 
pouze spolujezdkyně a řidič stál opodál. Na 
veřejném prostranství močil poblíž 
parkovacího automatu. Strážníci vyřešili 
přestupek v blokovém řízení – nejen ten 
dopravní, ale i proti veřejnému pořádku. 
Vzhledem k tomu, že byl z řidičova dechu 
cítit alkohol a muž měl i vážné problémy 
s udržením rovnováhy, důrazně jej strážníci 
poučili o tom, aby v tomto stavu nesedal za 
volant vozidla“ uvedl vrchní strážník Městské 
policie v J.Hradci Luboš Müller. Muž, kterého 
měla v řízení vystřídat spolujezdkyně, přesto 
usedl za volant a z místa odjel. Strážníci se 
za citroenem vydali, první pokus auto 
zastavit proběhl mimo město, 20 km dlouhá 
stíhací jízda skončila na křižovatce na 
Zbuzanech zákrokem druhé hlídky městské 
policie. „Policajti byli zhruba tady a zelené 
auto bylo na přechodu. Policajt vyběhnul 
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z auta, řidič se snažil rozjet, ale nešlo mu 
to. Policajt vytáhnul bouchačku a začal to 
tam sázet. Řidič se rozjížděl, policajt běžel 
vedle něho a sázel to tam“ řekl přímo na 
místě jeden ze svědků. Řidiče zasáhla 
jedna střela do zad a druhá do stehna. 
Takto zraněn a s prostřelenou pneu-
matikou auta ujel ještě 2 km, než 
definitivně zastavil. Po incidentu jej 
sanitka převezla do jindřichohradecké 
nemocnice. „Pacient je v současné době 
již ve stabilizovaném stavu, přeložen byl 
z jednotky ARO na jednotku intenzivní 
péče a ty prognózy vypadají velice dobře. 
Znamená to, že když se nepřidruží žádné 
další komplikace, mohl by být brzy 
propuštěn“ komentoval zdravotní stav 
zraněného muže několik dnů po incidentu 
ředitel Okresní nemocnice v Jindřichově 
Hradci ing. Jan Mlčák.  
Kolik výstřelů během zákroku na 
Zbuzanech padlo, zda strážník jednal 
v mezích zákona, a nebo zda šlo celou 
situaci vyřešit bez použití zbraně – to 
musejí posoudit odborníci, kteří případ 
vyšetřují. Páteční událost mimo jiné 
znovu poukázala na alarmující situaci na 
českých silnicích. Dopravních nehod 
přibývá a úměrně tomu i zmařených 
lidských životů. Zvyšuje se bohužel i 
počet řidičů, kteří za volant usedají opilí. 
„Tady bohužel musím konstatovat, že 
situace se rok od roku zhoršuje. Jen od 1. 
do 22. října letošního roku jsme kolegům 
od Policie ČR předávali 6 řidičů, kteří 
požili alkohol přímo před jízdou. A to už 
vůbec nemluvím o řidičích, kteří jezdí bez 
jakéhokoliv řidičského oprávnění nebo 
porušují soudem nebo správním orgánem 
vyslovený zákaz řízení motorových 
vozidel“ podělil se o smutnou statistiku 
vrchní strážník městské policie Luboš 
Müller. Strážníkovi, který při zákroku na 
Zbuzanech použil služební zbraň, bylo 
sděleno obvinění z trestných činů zneužití 
pravomoci veřejného činitele a ublížení na 
zdraví. S největší pravděpodobností 
skončí celý případ před soudem, v úvahu 

však přichází i varianta, že bude případ 
odložen. 
 

Jezdecká sezóna ve Dvorečku skončila 
 

Tradiční Hubertovou jízdou zakončil svou 
uplynulou sezónu jezdecký klub ve Dvorečku 
na Jindřichohradecku. Příznivci jezdeckého 
sportu si dali dostaveníčko 30. října. Poslední 
jízda sezóny se pravidelně koná na počest 
patrona všech lovců – svatého Huberta. 
Zúčastnit se jí může prakticky kdokoli, mezi 
nejmladším a nejstarším účastníkem ve 
Dvorečku byl takřka 60-ti letý věkový rozdíl. 
Jízda symbolizuje hon na lišku, kterou 
představuje nejúspěšnější jezdec dané 
sezóny. V případě Dvorečku si liščí ohon 
připnula na rukáv Veronika Mavercová na 
koni Thália. Ostatní jezdci ji pak na vyjížďce 
přírodou následovali. „Po absolvování 
projížďky, která je pojata velmi poeticky, 
následuje návrat do areálu a tady se ta liška 
honí. Znamená to, že ten kdo strhne 
jezdkyni liščí ocas z rukávu, se stává králem 
lovu. Večer pak při country zábavě probíhá 
hubertský soud, kde jsou souzeny všechny 
prohřešky a hodnotí se, co se udělalo a nebo 
naopak nestihlo udělat“ vysvětlil význam 
Hubertovy jízdy Stanislav Šamal.  Zástupci 
jezdeckého klubu si nedávno skončenou 
sezónu nemohou vynachválit. Kromě 
úspěchů v seriálu Zlatá podkova stihli 
například vybudovat zcela novou trať pro 
poníky. „Dále jsme pro military závody 
vybudovali nové vodní jezírko, které jsme 
museli znova vybagrovat, udělat nové 
podloží a tak dále. Roky ubíhají a překážky 
se musejí neustále obnovovat. Ve Dvorečku 
startuje druhý největší počet koní po 
Pardubicích a to svědčí o určité úrovni této 
jezdecké stáje“ pochlubil se Stanislav Šamal.  
Již na podzim letošního roku se ve Dvorečku 
mělo začít i s výstavbou kryté haly pro 
hyppoterapeutické centrum. Úřední proces 
se ale poněkud protáhl, a tak by měl být 
projekt, na němž se finančně bude podílet i 
Evropská unie, realizován až během příštího 
roku.                                

 Marcela Nejtková, 
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Jindřichohradecká televize
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OKÉNKO ŠESTÉ 
tentokrát adventní 
Motto: Daruj to nejdražší, daruj svůj čas. 
 
      Ležím si tak ve vaně a medituji nad blahem teplé vody.  Jak se tak raduji nad chvílí 
ticha a pohody, vrazí do koupelny dcera s telefonem (do háje s přenosnými sluchátky…) a 
pronese: „Mami, pro tebe!“  A k mému zděšení se do sluchátka ozve školený arogantní 
hlas: „Mohu Vás požádat o chvíli času?“ „O co jde?“ Nabízím luxusní prádlo zn……, 
opravdu kvalita, vynikající vánoční akce, poštou zašleme vzorky až do domu….“ „Promiňte, 
nemám zájem!“ bráním se zřejmě chabě, neb hlas přidává na intenzitě a oponuje: „A proč 
ne? Je to přece kvalitní materiál, skvělá nabídka……bla, bla, bla…“ „Nechci vám věnovat 
svůj čas, ani vaší reklamě!“ …pravím už ostře. Asi dost ostře, neb hlas vymodeluje slova  
“tak promiňte“ a zavěšuje. Hurá, jeden je z krku. Jiný se jindy vyptává na to, jaké 
používám prášky a jiný zase na šampony. Všichni mají společné jedno – nezváni lezou do 
mého soukromí, nezajímám je jako člověk, zajímá je snad moje peněženka a spotřební 
zboží v mé domácnosti, ale vesele a drze mne okrádají o čas, který chci darovat úplně 
jiným lidem a jiným dimenzím vztahů. 
      Přemýšlím, komu a čemu chci svůj čas věnovat. Logicky – nejvíc rodině (s rukou na  
tlukoucím srdci – mělo by ho být víc), dost hodně práci (přes všechny drobné svízele mne 
to pořád ještě bere), pak jsou tam kamarádi, muzika a v posledním roce v mém čase 
často pobývají velmi pozoruhodní lidé – studenti – dobrovolníci. Toto je zcela zvláštní 
přírodní úkaz v krajinách českých. Studenti, kteří se věnují dětem – pravidelně, rádi, 
tvořivě a zdarma. S radostí tuto skutečnost sděluji jednomu dávnému kamarádovi, který 
už je trochu v letech a trochu odřený životem. „No neříkej, studenti managementu? Oni 
jenom nechlastaj? No to je dobrý! A ještě chvíli kroutí hlavou. Na důkaz a podporu mých 
slov podstrkuji známému výroční zprávu programu Pět P v Jindřichově Hradci. Jména, 
fotky, věcné údaje. Svědectví o tom, co jsme společně v uplynulém roce prožili. Nebylo 
toho málo. Třináctičlenný tým realizátorů prošel odborným výcvikem, bylo sestaveno 10 
dvojic malých a velkých kamarádů, kteří se scházeli každý týden na 2 – 3 hodiny.  „Velcí“ 
kamarádi kromě toho uspořádali pro ty malé mikulášskou besídku, Popelčin ples, tábor a 
vedle toho všeho chodili na pravidelné supervize (supervize znamená nadhled – 
doprovázení těch, kteří jsou v nějakém vztahu, je to vlastně pomoc pomáhajícím). Ten, 
kdo pracoval poctivě, věnoval programu Pět P cca 15 hodin měsíčně. Studenti po výcviku 
(cca 15 hodin) podepsali dobrovolnickou smlouvu na poskytování „POMOCI, PÉČE, 
PŘÁTELSTVÍ, PODPORY a PREVENCE“ malému kamarádovi. Pokud se s kamarádem 
scházeli 10 měsíců 1x v týdnu, docházeli na supervize a společné programy, věnovali cca 
170 hodin svého času dětem se zdravotním handicapem, které byly do programu 
zařazeny. To opravdu není málo. Jakou cenu má hodina času? Asi jak která. Některá 50, 
jiná 100, jiná 500…. Jakou cenu má hodina strávená v přátelském vztahu? Neumím, ani 
netroufám si to vyčíslit. Protože vztah, který není účelový ani manipulativní, vztah, který je 
inspirující a podpůrný, se dá těžko penězi ohodnotit. A co ten rok práce v programu Pět P 
přinesl studentům? S jejich souhlasem zde napíšu “zpětnou vazbu“ z poslední supervize 
prvního ročníku „Pět P“ v Jindřichově Hradci. 
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- Pět P mi dalo jiný, nový pohled na svět: Pozměnil se mi žebříček hodnot. Vidím 

podstatu věcí někde jinde. Pochopila jsem reakce lidí, které jsem dříve 
nechápala. Mám pocit částečného naplnění, i když jsem pohnula sotva nitkou. 

- Úplně jinak se dívám na postižené děti. Dříve mi bylo smutno a úzko, když 
jsem se s nimi setkala a teď se v jejich blízkosti cítím dobře a vesele. 
Pochopila jsem, že mají opravdu velká srdíčka. Snad jsem alespoň trochu 
pochopila dětský svět. 

- Pět P mi dalo přátelství a sílu. Možnost vidět svět dalším pěkným způsobem. 
- Zmizel strach z postižených dětí. Pět P mi nastavil žebříček hodnot a ukázal, že 

nemůžu plýtvat časem na špatné akce a lidi a posilnil mne ustát těžké situace. 
- Pět P mi umožnilo nahlédnout do světa, který na mne působí hřejivým 

dojmem, je plný lásky a přátelství. Setkala jsem se s lidmi, kterých si vážím. 
- Okrem toho, že súhlasím s tým, čo je na tomto papieri napísané, chcem 

podotknúť, že tento program mení ľudí! Umožnil mi nahliadnuť do světa, kde 
vačšina mojich problémov vyzerajú jako malichernosti a sú bezpredmetné! 

 
 

      Tolik svědectví dobrovolníků, kteří v listopadu ukončili své smlouvy. Tři z nich budou 
pokračovat dál. A nových 9 prošlo psychotesty a výcvikem. Mám radost. ČAS strávený 
s těmito lidmi měl smysl a vysokou hodnotu. Těším se na setkání příští. A všem čtenářům 
přeji hřejivý čas adventní a vánoční, naplněný tichou radostí z toho, že JSME NA SVĚTĚ! 
 
 
Dnešní poděkování pod čarou patří Mgr. Jarce Sedlákové, PhD, která koordinuje a 
odborně garantuje program Pět P v Jindřichově Hradci. Podařilo se jí zajistit finanční 
podporu pro další ročník tohoto programu. Granty poskytly nadace POMOZTE DĚTEM a 
EUROTEL. Budiž jim za to chvála a dík! 

                                                                                             Drahomíra Blažková 
 
 

Obec Baráčníků „KUNIFER“ v Jindřichově Hradci   Životní jubileum: 
 

     Dne 25. prosince 2004 se v plné svěžesti dožívá požehnaného věku 80-ti let vedoucí 
souboru KUNIFER pan Luděk Michal. Člověk plný elánu a optimismu, který rozdává radost 
v písních. Muzika je jeho velká láska. Jednou týdně zaskočí na baráčnickou rychtu učit 
zpěvu. 
     Pevné zdraví, štěstí a spokojenost mu ze srdce přeje  
 

   Obec baráčníků „KUNIFER“ 
a všichni ze souboru 

 

V předvánoční době soubor pilně nacvičuje nový program včetně koled. Bude vystupovat 
v Domově důchodců, Domě s pečovatelskou službou J. H. – Růžová ul., v Ústavu sociální 
péče – Česká ul. 11. prosince t.r. náš soubor rovněž vystoupí na Hodnotícím valném 
sezení, které se koná v restauraci Jiskra J.H. 

Jiřina Novotná, vzdělavatelka OB – J.H. 
 

Ohlédnutí za činností Občanského sdružení MESADA 
MESADA (španělsky podpora) 
     Občanské sdružení MESADA se zabývá podporovaným zaměstnáváním (pomoc při 
hledání zaměstnání pro lidi s handicapem), volnočasovými aktivitami pro seniory a 
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vytvářením sociálně-informačního centra. OS MESADA zahájila svou činnost v Domě 
s pečovatelskou službou v Růžové ulici 30/II 1. dubna 2004. 
 

    Volnočasové aktivity připravujeme nejen pro seniory z Domu s pečovatelskou službou, 
ale i pro seniory z celého Jindřichohradecka. Činnost jsme zahájili vystoupením pěveckého 
kroužku z Obce Baráčníků Kunifer. S paní Jiřinou Novotnou pořádáme besedy o zdravé 
výživě a povídání o zvycích a obyčejích. Pro zpestření programu se konají přednášky 
s historickou tématikou s Mgr. S. Novákovou ze Státního oblastního archivu J. Hradec a o 
cest po světě poutavě vyprávěla a diapozitivy dokumentovala jindřichohradecká výtvarnice 
Zdeňka Skořepová. Velmi oblíbené je povídání při čaji o bylinkách s Mgr. Milotou 
Voldánovou. 
     V dopoledních hodinách se ve společenské místnosti konají různé tvořivé kroužky 
(např. drátkování, ubrousková technika, modelování z hmoty, pletení, společenské hry…) 
Zorganizovali jsme i několik výletů např. na zámek Jemčina a do Kamenice nad Lipou. 
Dvakrát u nás vystoupila se svým programem dechová hudba Veselá čtyřka z Kardašovy 
Řečice.  
     Ve společenské místnosti je možné si zapůjčit knihy, časopisy, denní tisk, posedět při 
kávě či čaji u reprodukované hudby, popovídat si. 
     18. října jsme pro seniory z DPS Růžová, U nemocnice a Hvězdárna zorganizovali 
zájezd na vystoupení dechového souboru Moravěnka do Divadla Oskara Nedbala 
v Táboře. Tento zájezd se uskutečnil za velké podpory Města J. Hradec. Tímto velice 
děkujeme panu starostovi ing. Karlu Matouškovi i vedoucímu sociálního odboru ing. Janu 
Palaugarimu nejen za finanční podporu tohoto zájezdu, ale i za výbornou spolupráci 
během našeho působení v Domě s pečovatelskou službou a také za dovybavení 
společenské místnosti.
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K U L T U R N Í    K A L E N D Á Ř    

 

Město J. Hradec Vás zve 
3. 12. 2004 – 17,00 a 19,30 hodin –  na  A d v e n t n í   k o n c e r t    
 

Účinkuje Jindřichohradecký  symfonický orchestr   
Dirigent: Jan Bubák Na programu: P. Jeřábek – České vánoce 
J. I. Linek – Sinfonia pastoralis in C, Z. Bonner – Koleda se zvonky 
Sólisté: Věra Zabilková - soprán 
kaple sv. Maří Magdaleny Vstupné: 60,- Kč 
 

Klub historie letectví J. Hradec pořádá přednášku 
3. 12. 2004 od 18 hodin – Mgr. Vladislava Buriana  
                                           „Expedice Talbenny 2004“ 
konferenční sál muzea (Štítného ulice) 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci Vás zve  
v pátek 3.12. 2004 v 19,00 hodin na sólový recitál kytaristy skupiny Oboroh  
                                                    písničkáře  S l á v k a   K l e c a n d r a  
v českobratrském evangelickém kostele (Bratrská ul.) Vstupné dobrovolné.  
 

 

4. 12. 2004 – M I K U L Á Š S K Á   J Í Z D A   P A R N Í H O   V L A K U  
                        Vlak pojede v úseku Jindřichův Hradec - Černovice u Tábora.  
                          Odjezd z JH je v 10.00 hod. , příjezd do JH je v 14.15 hod. 
 Nebudou chybět mikulášské postavičky a pro děti budou připraveny balíčky a soutěže. 
 
 

5. 12. 2004 – 9,30 hodin –  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec   
 
 

5. 12. 2004 od 17,00 hodin –  Č e r t o v s k á    p o l é v k a  
Restaurace U Tkadlen    
 

 

Galerie Špejchar Dolní Skrýchov Vás zve  
6. 12. 2004 – 17,30 hodin  na zahájení výstavy D A V I D A   V Á V R Y  
                                             „KRÁSY Z PRÁZDNIN“ kolážepláže 
 

 

KD Střelnice  Vás zve  
7 . 12. 2004 – 19,00 hodin  na V Á N O Č N Í   K O N C E R T    
                                               Účinkují: Petra Janů, Eva Emingerová, Jiří Sulženko, 
členové orchestru Národního divadla, sbor Cordia a Nova Domus 
sál Střelnice         vstupné: 180,- 170,- 160,- Kč        

 

Město Jindřichův Hradec  
9. 12. 2004  navštíví Jindřichův Hradec Vánoční kamion Coca-Cola. Ve tři hodiny 
odpoledne zastaví na náměstí  Míru a přiveze dětem opravdového Santa Clause se skřítky. 
Přijďte si i Vy užít kouzelné odpoledne plné her, zábavy, hudby, zpěvu, dárků a překvapení 
– prostě odpoledne splněných přání!  Další informace lze získat na www.coca-cola.cz. 
 

 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zvou 
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9. 12. 2004 – 16,00 hod. –  na   V Á N O Č N Í   B E S Í D K U   
uspořádanou v Ústavu sociálních služeb J. Hradec, Česká ulice 
 

 

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci Vás zve na  
10. – 12. 12. 2004  –  A D V E N T na Státním hradu a zámku v J. Hradci  
pátek  10. 12. 2004  

16,00 - Zahájení výstavy - Jindřichohradecká opera a B. Smetana  
zámecká galerie II. nádvoří  - výstava otevřena do 18.00  
 

19,30  - Třeboňští  pištci 
Rytířský sál Španělského křídla III. nádvoří 
Vstupné: 50,- Kč, pro děti do 15 let zdarma 
Prodej vstupenek na Státním hradu a zámku  v Jindřichově Hradci  od 6. 12. 2004 
Po – Pá od 10.00 do 16.00 hod. 
 
 
 
 
 

sobota 11. 12. 2004  
10,00 – 17,00 Jindřichohradecká opera  a B. Smetana  
             zámecká galerie  II. nádvoří  
 

10,00 - 17,00 - Ukázka  provozu Černé kuchyně 
Živý betlém na III. nádvoří, ukázka uměleckých řemesel, tradiční tržiště na III. nádvoří 
s nabídkou sladkých a slaných  specialit 
 

13,30 - Flirt s fleretem šermířská scénka II.  nádvoří 
14,30 - Zbraně vážně, nevážně II. zámecké nádvoří 
 

15,00 - 15,30 - Vánoční hudba pro žestě Trumpet Tune pod vedením L. Rataje 
             velké arkády – III. nádvoří 
 
 

neděle 12. 12. 2004  
10,00 – 17.00 - Jindřichohradecká opera a B. Smetana  
                          zámecká galerie II. nádvoří  
 

10,00 – 17,00 - Ukázka  provozu  Černé  kuchyně 
Živý betlém na III. nádvoří, ukázka uměleckých řemesel. tradiční tržiště na III. nádvoří 
s nabídkou sladkých a slaných specialit 
 

15,00 – Adventní zamyšlení    Kaple sv. Ducha 
             pěvecký sbor YMCA - Jakoubek 
 
 

 

NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s. 
Kostelní 20 – Jezuitská kolej, Jindřichův Hradec Vás zve na výstavu  
vernisáž výstavy 9.12. v 17 hodin - Magic  Moments II. 
                          10.12.2004 – 23.1.2005  

 

                    Otevírací doba denně kromě pondělí  12,00 - 17,00  hodin  
                   v době vánočních svátků otevřeno: 25. 12. a 26. 12. 2004 

Vstupné: plné 50 Kč/ snížené 25 Kč pro studenty, důchodce, děti nad 6 let /rodinné 100 Kč 
pro max. 2 dospělé a 2 děti /vstup zdarma pro děti do 6 let, novináře, invalidy 
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Výstava představí milovníkům umění díla světoznámých fotografů jakými je Henri Cartier-
Bresson, Sebastiao Salgado nebo  René Burri. Soubor černobílých fotografií nezachycuje jen  
vynikající  osobnosti jakými byl např.  John F. Kennedy  nebo skupina Beatles. Výstava je 
směsí intimních uměleckých fotografií, angažovaných dokumentů i hravých experimentů a 
momentek. Celkové vyznění výstavy je silně humanistické a potěší návštěvníky, kteří si 
chtějí ve slavnostním adventním a  vánočním  čase dopřát setkání se světovou 
fotografickou elitou. 
 

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci 
(bývalá jezuitská kolej, nedaleko poledníku) 

sobota 11. a neděle 12. prosince 2004 od 10,00 do 17,00 hodin. 
 

• Výstava Magic Moments II. 
• Ukázka probíhajícího restaurování nástropních maleb s vyobrazením pitvy. 

Jedná se zřejmě o jedno z nejstarších vyobrazení pitvy v českém prostoru (konec 
16. století). 

Výstavu Magic Moments II. i nástropní malby si lze prohlédnout od 10. 12. do 
23. 1. 2005 od 12,00 do 17,00 hodin.  
 

• Děti budou mít příležitost vyfotografovat se v kostýmu princezny, rytíře, 
šaška nebo jiných oblíbených pohádkových postav. Kostýmy si děti mohou přinést 
s sebou nebo zapůjčit na místě. Fotografie, které budou jistě pěkným vánočním 
dárkem, budou k diozici ihned. 

 
             Bližší informace od 7,00 hod do 15,00 hod. na tel. 384 362 459 
 
Tradiční české vánoční trhy  
se uskuteční 11. a 12.12.2004 (sobota, neděle)  
od 9.00 – 17.00 hodin.  
Trhy se budou konat na náměstí Míru a budou navazovat na Advent konaný na 
zámku (kovář, mincíř, keramika, černá kuchyně - placky...) 
Na náměstí mimo jiného budou: 
* Staročeské kuchyně paní Marušky (zapomenutá staročeská jídla) * dřevěné 
šperky (pouze 11.12.),  
* repliky šavlí, nožů a mečů * kameny a přívěsky 
* olejové lampy, vánoční ručně malované ozdoby * dřevěné hračky (pouze 11.12.) 
* dřevěné výrobky do domácnosti * sušené květiny * medovina a keramika * 
vánoční perníčky * ručně tkané koberce * jmelí, svíčky, chvojí, slaměné ozdoby * 
vánoční stromky * středověké sklo * kameninové a keramické výrobky * 
 
 

 
 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve   
11. 12. 2004 od 17,00 hodin na  A D V E N T N Í    K O N C E R T   
                                                 Vystoupí žesťový soubor TRUMPET  TUNE 
kostel sv. Jana Křtitele                    Vstupné 40 Kč        

 
 
 
 

Tradiční české 
vánoční trhy 
v Jindřichově 

Hradci 
11.-12. prosince 

2004
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KD Střelnice v J. Hradci uvádí pohádku  
12.  12. 2004 – 16,00 hodin –  S n ě h o v á   k r á l o v n a    
                             Divadlo Příbram  
                             Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.  
sál Střelnice           Vstupné: 30,- 25,- 20,- Kč 
 

 

Kruh přátel hudby při městě J. Hradec Vás zve 
12. 12. 2004 – 19,30 hodin –  na  V á n o č n í   k o n c e r t  
                                                    klavírní improvizace Jiřího Pazoura   
kaple sv. Maří Magdaleny  Vstupné: 60,- Kč / pro členy KPH 40,- Kč 
 

 
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá  
13. 12. 2004 od 19 hodin přednášku Mgr. Alexandry Zvonařové  
                                                          „Perník stokrát jinak“ 
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru 
13.  12. 2004 – 19,00 hodin –  O t e v ř e n é    m a n ž e l s t v í                              
                             Účinkují: K. Roden, J. Krausová a další    
sál Střelnice           Vstupné: 125,- 120,- 115,-  Kč        předplatné sk. A 
 

 

ZUŠ J. Hradec 
15. 12. 2004 – 18,00 hod. – V á n o č n í    k o n c e r t    Účinkují žáci ZUŠ                   
kaple sv. Maří Magdaleny             Vstupné dobrovolné 
 
 

Hudební škola YAMAHA v J. Hradci 
15. 12. 2004 – 18,00 hod. - V á n o č n í    k o n c e r t 
                                                 Účinkují žáci Hudební školy YAMAHA 
sál Střelnice                              Vstupné dobrovolné 
 
 

 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na  
16. 12. 2004 od 19 hodin  –  V á n o č n í   k o n c e r t 
                                                vystoupí pěvecký sbor Smetana  
                                                   Na programu: Vánoční mše P. Halíka 
kostel sv. Jana Křtitele                  Vstupné dobrovolné 
 
 

Manželé Plecháčovi, Zahrádky 67, pořádají ve svém domě  
V á n o č n í   v ý s t a v u   b e t l é m ů - zahájení 16. 12. 2004 v 15,00 h 

                                               17. – 19. 12. 2004  vždy od 13,00 do 17,00 hodin 
 

 Město J. Hradec Vás zve 
19. 12. 2004 – 13,00 hod. -  na   A d v e n t n í   k o n c e r t   
Účinkuje JHSO, PS Smetana YMCA Jindřichův Hradec – pěvecký sbor Jakoubek  
              Chrámový sbor Adama Michny 
               Na programu: J.J.Ryba - Česká mše vánoční 
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kostel Nanebevzetí Panny Marie  Vstupné dobrovolné 
 
 

 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad pro střední a starší generaci 
19. 12. 2004 – 17,00 hod. -  S E N I O R    K L U B  
sál Střelnice   Vstupné: 30,- Kč 
 

 

Město Jindřichův Hradec Vás zve na 
20. 12. 2004 – 20,00 hodin - V á n o č n í   z p í v á n í  n a   s c h o d e c h                                                          
                                                    Účinkují: Jen tak tak, Mošny - GVN J. Hradec 
Gymnázium V. Nováka J. Hradec      Vstupné dobrovolné 
 

 

Muzeum Jindřichohradecka a Jindřichohradecká kulturní společnost Vás zve na  

21. 12. 2004 - 18,00 hodin -  V á n o c e   s   A d a m e m    M i c h n o u  
                                                       dětský orchestr MYFUN, sólisté a hosté 
Program: A. V. Michna, J. S. Bach,  Vánoční koledy         Diriguje: Jiří Polívka 
kostel sv. Jana Křtitele                    Vstupné 40,- Kč 
 

 

Jindřichohradecká kulturní společnost Vás zve na 

22. 12. 2004 - 18,00 hodin - V á n o c e   s   A d a m e m    M i c h n o u  
                                                      dětský orchestr MYFUN, sólisté a hosté 
 Program: A. V. Michna, J. S. Bach, Vánoční koledy       Diriguje: Jiří Polívka 
 kaple sv. Maří Magdaleny              Vstupné 50,- Kč / děti a důchodci 30,- Kč 
 

 

Město J. Hradec Vás zve 
26. 12. 2004 – 17,00 hod. -  na  V á n o č n í   k o n c e r t   
 

Účinkují: YMCA Jindřichův Hradec – pěvecký sbor Jakoubek 
kaple sv. Maří Magdaleny  Vstupné dobrovolné 
 

 

Jindřichohradecká kulturní společnost Vás zve  

30. 12. 2004 od 19,00 hodin na   K O N C E R T   
Kammerchor Frankfurt  am/Main, Český vánoční sbor 
Program: Leoš Janáček – Říkadla, Hradčanské písně, Otčenáš    Diriguje: Jan  Polívka 
kaple sv. Maří Magdaleny            Vstupné 60,- Kč 
 

P o k r a č o v á n í   v ý s t a v :  
 

Galerie INSPIRACE Vás srdečně zve na výstavu originálů ilustrací a prodej knih  
Lucie Seifertové DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 23. 12. 2004       vstup volný 
 

Muzeum Jindřichohradecka 
“M E D O V É   V Á N O C E” 
 na výstavě uvidíte ukázky perníků, formy na perníky, etikety, nejrůznější nástroje potřebné    
 k výrobě perníků aj. 
- výstavní sál minoritského kláštera (Štítného ulice) 
- výstava bude otevřena do 30. prosince denně (mimo pondělí a  Štědrého dne) vždy od 
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hodin. 
Vánoční trhy na výstavě se konají o víkendu 11. – 12. prosince 2004. 
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MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo náměstí 19/I.     Fax 384 361576,  tel. 384 363661, 384 363660                                    
377 01 Jindřichův Hradec   E-mail: muzeum@esnet.cz  http://www.muzeum.esnet.cz  
Muzeum otevřeno denně (mimo pondělí) od  8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00   
Od 13. prosince 2004 do 6. ledna 2005 otevřeno denně!  
Na Štědrý den a na Silvestra otevřeno pouze od 8.30 - 12.00 h.          
Městská vyhlídková věž je uzavřena. Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen.  
Skupiny nad 10 osob si mohou prohlídku předem objednat.      
 
 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 384 321279 Fax: 0420 384 321391   
E-mail: zamekjindrichuvhradec@elsynet.cz 
Prohlídky pouze na objednávku pro skupiny návštěvníků se 100% příplatkem. 

KINO STŘELNICE 
 

1. středa  17.30  20.00 
2. čtvrtek 17.30 20.00   
 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

CARMEN: Divoká vášeň                                     Španělsko-Bioscop 
Romantické drama podle novely Prospera Mériméea. Strhující příběh 
lásky, žárlivosti a zrady čestného důstojníka a krásné cikánky. 
Hrají: Paz Vegaová, Leonardo Sbaraglia, Jay Benedict 
Režie: Vincente Aranda                    Mládeži do 15 let nepřístupný  

Délka filmu: 120 min. 
3. pátek    17.30 20.00 
4. sobota  17.30  20.00   
5. neděle  17.30  20.00 
 
 
Český dabing 
Vstupné: 78 Kč 

HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2                                         SRN–Bioscop 
Podruhé je to lepší než poprvé. Inken, Lena a Lucy už sice ví, co je 
orgasmus, jenže teď mají problémy s bydlením. Pokračování úspěšné 
komedie.  
Hrají: Diana Amftová, Karoline Herfurthová, Jasmin Geratová 
Režie: Peter Gersina                           Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 90 min. 
ART KINO 
6. pondělí   17.30 20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

PADLÉ ŽENY                                                   V. Británie-Irsko-SPI 
Byly jejich hříchy skutečně úměrné jejich trestu? Irsko – šedesátá léta 
minulého století. Do kláštera vedeného řádem milosrdných sester jsou 
posílány provinilé dívky – svobodné matky nebo i dívky, které se staly 
nevinnými obětmi znásilnění.  
Hrají: Geraldine McEwanová, Anne Marie Duffová, Nora Jane Nooeová  
Režie: Peter Mullan                       Mládeži do 15 let nepřístupný    

Délka filmu: 120 min. 
 7. úterý    17.30  20.00 
 
 
  
 
 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 

CASABLANCA                                                      USA–Warner Bros. 
Psychologický romantický černobílý film režiséra Michaela Curtize patří 
k nejpopulárnějším titulům v dějinách kinematografie. Příběh 
milostného trojúhelníku se odehrává v roce 1941 v marockém přístavu, 
kam se před nacisty uchylují uprchlíci z okupované Evropy.  
Hrají: Humphrey Bogart, Ingrit Bergmanová  
Režie: Michael Curtiz                         Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 100 min. 
 8. středa  17.30   20.00 
 9. čtvrtek 17.30  20.00   
 
 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

KRÁČEJÍCÍ SKÁLA                                                    USA-Bioscop 
Akční thriller. Bývalý člen zvláštních jednotek americké armády Chris 
Vaughn (The Rock) se rozhodne vrátit zákon a právo do rodného 
města, kde vládne násilí a drogy. 
Hrají: The Rock, Johnny Knoxville, Kristen Wilsonová 
Režie: Kevin Bray                                Mládeži do 12 let nevhodný 
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Délka filmu: 90 min.

10. pátek    17.30 20.00 
11. sobota  17.30 20.00  
12. neděle  17.30 20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

COLLATERAL                                                           USA-Bontonfilm 
V nesprávný čas na nesprávném místě. Noc, kterou Tom Cruise jako 
nájemný vrah stráví v taxíku Jamieho Foxxe, bude krvavá – a dlouhá. 
Netradiční thriller režiséra Michaela Manna. 
Dále hrají: Jada Pinkett Smithová, Mark Ruffalo 
Režie: Michael Mann                      Mládeži do 15 let nepřístupný 

                                   Délka filmu: 120 min.
14. úterý    17.30  20.00 
15. středa   17.30  20.00 
16. čtvrtek  17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

PURPUROVÉ ŘEKY 2: Andělé apokalypsy                   Francie-SPI  
Ještě temnější, ještě záhadnější… Komisař Niemans (Jean Reno) a 
jeho žák z policejní akademie vyšetřují tentokrát sérii záhadných vražd. 
Stopy vedou do tajemného kláštera… 
Dále hrají: Benoit Magimel, Camille Nattová 
Režie: Olivier Dahan                      Mládeži do 15 let nepřístupný 

 Délka filmu: 100 min.
17. pátek     17.30  20.00   
18. sobota   17.30   20.00  
19. neděle   17.30   20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč   

BRIDGET JONESOVÁ: S rozumem v koncích       USA–Bontonfilm 
Bridget podruhé… Našla muže svých snů. Ale i splněný sen se může 
změnit v noční můru, a to zejména jste-li Bridget Jonesovou a máte-li 
stejný smysl pro humor jako talent přivolávat všemožné katastrofy. 
Renée Zellwegerová znovu volí mezi Colinem Firnem a Hughem 
Grantem.  
Dále hrají: Jim Broadbent, Gema Jonesová 
Režie: Beeban Kidronová                   Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 120 min.
ART KINO 
20. pondělí   17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

 
COMPANY                                                    SRN–V.Británie-Artcam 
Jedinečný pohled režiséra Roberta Altmana na svět profesionálních 
tanečníků s jejich osobními i profesionálními touhami, ale i 
s nevšedním způsobem práce. V hlavní roli Neve Campbellová.  
Dále hrají: Malcoem McDowell, James Franco 
Režie: Robert Altman                                       Délka filmu: 110 min 

21. úterý    17.30  20.00 
22. středa  17.30  20.00 
23. čtvrtek 17.30  20.00 
 
 
 
 
Vstupné: 73 Kč 

SNOWBOARĎÁCI                                                         ČR-Falcon
Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák. Týden v zasněženém Špindlu 
prožívají v nové české komedii dva šestnáctiletí kluci. Rendy a Jáchym 
trávili rok i vánoce s rodiči  a jejich otravnými rituály. Konečně nastal 
den, kdy můžou vyrazit na svou první skutečnou pánskou jízdu. 
Hrají: Vojta Kotek, Jiří Mádl, Ester Geislerová, Jiří Langmajer, Lucie 
Vondráčková, Barbora Seidlová 
Režie: Karel Janák                                             Délka filmu: 100 min. 

26. neděle  17.30  20.00 
27. pondělí  17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

STEPFORDSKÉ PANIČKY                                       USA-Bontonfilm 
Nicole Kidmanová v hlavní roli komedie o Stepfordu, městečku, kde je 
život tak idylický a ženy tak dokonalé, až to vypadá podezřele.  
Dále hrají: Matthew Broderick, Bette Midlerová, Glen Closeová, 
Christophen Walken  
Režie: Frank Oz                                Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 95 min.
28. úterý    17.30 
29. středa  17.30 
30. čtvrtek  17.30 
 
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč 

ÚŽASŇÁKOVI                                                                USA-Falcon  
Do večera musejí zachránit svět… Rodinka superhrdinů byla v poslední 
době nucena žít „normální“ život. Pak se ale pan Úžasňák zapletl do 
problému a manželce a dětem nezbývalo nic jiného, než nahodit nové 
kostýmy a vyrazit do boje za jeho záchranu. Rodinný animovaný film.  
Režie: Brad Bird                                         Délka filmu: 115 min.   
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28. úterý                20.00 
29. středa              20.00 
30. čtvrtek             20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

VETŘELEC vs. Predátor:                                       USA-Bontonfilm 
Sci-fi thriller. Odhalení starobylé pyramidy, pohřbené pod ledovým 
povrchem Antarktidy, přiláká na tento zmrzlý kontinent vědeckou 
výpravu. Pyramida je arénou pro dva válčící mimozemské druhy. Kdo 
zvítězí? Jedno je jisté: lidé to nebudou.  
Hrají: Sanaa Lathan, Raoul Bova, Lance Henriksen 
Režie: Paul W.S.Anderson                   

Mládeži do 12 let nevhodný 
Délka filmu: 100 min. 

2. neděle   17.30  20.00 
3. pondělí  17.30  20.00 
4. úterý     17.30  20.00 

HOREM PÁDEM                                                              ČR-Falcon 
Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.  
Hrají: Petr Forman, Emília Vašáryová, Jan Tříska, Jiří Macháček, Ingrid 
Timková, Jaroslav Dušek, Pavel Liška 
Režie: Jan Hřebejk                           Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu: 105 min. 
 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 

   

5. neděle     15.00 
Vstupné: 10  Kč 

V čertích službách                                   ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min. 

12. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Hvězda Betlémská                                  ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min.  

19. neděle   15.00
Vstupné: 10  Kč 

Perníková chaloupka                              ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 70 min. 

26. neděle   15.00
Vstupné: 10  Kč 

Broučkova rodina 2                                ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 70 min. 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 
   2.  -   4.  Horem pádem  ČR hořká komedie 
   5.  -   7. Svět zítřka USA sci-fi thriller 
   8.  -   9. Anakonda: Honba za krvavou orchidejí USA dobrodružný 
          10. Dívka s perlou V. Británie drama 
 11.  - 12. Vybíjená: Běž do toho na plný koule USA bláznivá komedie 
13. - 14. Super prohnilí Francie kriminální komedie 

 15.  - 16. Duše jako kaviár ČR hořká komedie 
          17. Projekt 100   
         18.  Fahrenheit 9/11 USA           dokumentární 

 19.  - 20. Otevřené moře USA thriller 
 21.  - 23. Deník princezny 2:Královské povinnosti USA romantická komedie 
          24.  Projekt 100   
 25.  - 27. Milenci a vrazi ČR psychologický 
28. - 30.   

 29.  - 30. 
Resident Evil: Apokalypsa 
Polární expres 

USA 
USA 

akční sci-fi horor 
rodinný, animovaný 

          31. Projekt 100   
 

G y m n á z i u m  Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vás zve na   
Den otevřených dveří  
v pátek 3. prosince 2004 od 10 do 18 hodin 
Program: prohlídka budovy, seznámení se vzdělávacím programem školy, ukázky práce 
v odborných učebnách a laboratořích, zpřístupnění sbírek, výstavky. Srdečně jsou zváni 
zájemci o studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu, rodiče, absolventi, přátelé. 
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Aromaterapie – jedna z cest k plnohodnotnému životu 
„Co nastalo, to nastane a co se činilo, to se bude činit, a tak není nic nového po sluncem“, 
praví Bible. Podobně i přírodní ošetření zdravotních potíží člověka je opakováním 
zkušeností s produkty rostlinné říše, které získaly dávné civilizace, ale doplněné 
zkušenostmi novými. Lidé používají aromatické rostliny od úsvitu historie, jsou to praktiky, 
které byly vlastní ne jedné, ale několika civilizacím. Šly ruku v ruce se systémem vědy a 
lékařství založené jak na empirických poznatcích, tak na pronikavé intuici. Připomeňme 
jen např. Hippokrata či Galena.  
Aromaterapii dnes chápeme jako možnost ošetření zdravotních potíží i ozdravění pleti, 
protože vše, co z aromaterapie vychází, tedy i kosmetika, nás okouzluje obrovským 
množstvím vůní přírody, které jsou nám příjemné a přinášejí nám radost. 
Aromaterapeutické produkty, tj. éterické oleje i kosmetiku, můžeme proto využít nejen k 
řešení nějakého problému, ale třeba i jen tak pro radost, proto, že je příjemná a hladí naši 
duši. A to je nesmírně mnoho, protože zdravá duše nám vyhladí vrásky, omladí pleť, 
vyléčí ekzém a může uzdravit i celého člověka. 
Možná si nyní pokládáte otázku jak je to možné. Odpověď je, že aromaterapeutické 
přípravky obsahují bioaktivní látky farmaceuticky významných rostlin. Jsou to pouze 
rostlinné produkty a to především éterické oleje, panenské rostlinné oleje, olejové 
maceráty, lihové rostlinné extrakty, lecitin, vitamíny, chlorofyl, karoten a některé další. 
Každý z nich má svůj význam a specifický účinek. 
Éterické oleje jsou schopny pronikat hluboko do lidského organismu, příznivě ovlivňují 
celkový psychický stav člověka, působí na jemné předivo nervové soustavy, pozitivně 
aktivují mj. průtok krve cévami i funkci lymfatického systému. To vše pak samozřejmě 
zpětně ovlivňuje celkový psychický stav člověka,  jeho zdraví i celkový vzhled. Bioaktivní 
látky obsažené v kosmetických výrobcích působí velice příznivě na zlepšení celkového 
stavu, vzhledu a fyziologických funkcí pokožky. 
Jednou z nových a ojedinělých metod aromaterapie je enzymatická regenerace, kterou je 
možné používat např. nejen k regeneraci pleti s rozšířenými žilkami, ale i při bolestech 
zad. Výjimečnost spočívá zejména v tom, že aplikované preparáty neobsahují enzymy, 
které by měly žádoucí účinky vyvolat, ale aktivují enzymy, které naše tělo včetně pokožky 
přirozeně obsahuje. Hlavními látkami, jež tuto aktivitu vyvolávají, jsou kompozice 
éterických olejů. Tuto metodu využívají profesionální aromaterapeuté, maséři a 
kosmetičky, kteří prošli speciálním proškolením, protože všechno si žádá své. Možné je 
samozřejmě i domácí použití, ale doporučuji konzultaci s odborníky. 
A závěrem: Aromaterapie je vhodnou a efektivní terapií řady zdravotních potíží, lze s ní 
velmi dobře pracovat v případě bolestí hlavy, zad, kloubů i svalů, psychických potíží, 
nespavosti, ekzémů. Při správné volbě silic je tato terapie vhodná i pro těhotné, které trpí 
bolestmi zad. Je to metoda jemná, neinvazívní a lze ji velmi dobře kombinovat s dalšími 
technikami, například s reflexním ošetřením. Skutečná aromaterapie ovšem znamená více 
než jen masáž některým z hotových produktů. Jen odborný aromaterapeut je schopen 
vybrat a zkombinovat jen a jen pro Vás vhodnou směs. Musí totiž nejen znát 
biochemickou specifitu jednotlivých éterických olejů, ale i jejich účinky na tělo i psychiku, 
musí umět rozpoznat slabé místo v organismu a podpořit jej. Je tedy seznámen nejen se 
základy školské medicíny, ale i s východními metodami diagnostiky a léčby. 
 

Mgr. Marta Pejchalová, odborný aromaterapeut a reflexní fyzioterapeut 


