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Příjemné prožití vánočních svátků, 
          šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví, 
          osobních a pracovních úspěchů      Vám přeje redakční rada

Součást JH zpravodaje je příloha 
 Muzea Jindřichohradecka – NOVUM
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   Dne 8. prosince 2006 odpoledne nav-
štíví již počtvrté město Jindřichův Hradec 
„Vánoční kamion“ společnosti Coca – Cola. 
Jedná se o dětmi oblíbenou a dnes již tra-
diční předvánoční akci plnou soutěží, her, 
písniček a dárků prezentovanou příjez-
dem osvětleného a vánočně vyzdobeného 
kamionu na náměstí Míru. Radní schválili 
spoluúčast města bezplatným záborem 
veřejného prostranství pro konání akce a 
asistencí Městské policie pro zajištění její-
ho  bezpečného průběhu. 
   Významného úspěchu dosáhli sportovci 
TJ SLOVAN oddílu Okinawan karate klubu. 
Na mistrovství světa v Itálii získalo šest 
našich reprezentantů celkem devět medai-
lí. Rada města tento výsledek ohodnotila 
jako významnou mezinárodní reprezenta-
ci Jindřichova Hradce a schválila udělení 
odměn jednotlivým sportovcům i jejich 
trenérovi. Odměny budou poskytnuty for-
mou věcných darů v podobě sportovního 
vybavení v peněžité výši pět tisíc korun.  
    Mnohé sporty ke svému provozování 
potřebují kvalitní ozvučení a reproduko-
vanou hudbu. Jedná se například o spor-
tovní gymnastiku, oddíly SPV (sport pro 
všechny), aerobik, kalanetiku, cvičení rodi-
čů s dětmi apod.).  Stávající reprodukto-
rová soustava v tělocvičně TJ SLOVAN již 
dosluhuje a proto radní města rozhodli o 
zakoupení soustavy nové. Jedná se tak 
v podstatě o další příspěvek sportovním 
a tělovýchovným organizacím ve výši 17 
tisíc korun. Tato částka bude poskytnuta 
z rezervy v kapitole 714 – školství jako 
účelově vázané prostředky na nákup nové 
reproduktorové soustavy do sálu tělocvič-
ny TJ SLOVAN. 
   Při podávání žádostí o poskytování pro-
středků z Operačního programu Životní pro-
středí včetně spolufi nancování ze Státního 
fondu životního prostředí ČR je vyžado-

vána koncepční studie, která dlouhodobě 
řeší problematiku nakládání s odpady ve 
městě. Tento strategický materiál Jindři-
chův Hradec zatím nemá. Rada města 
proto rozhodla zadat zpracování tohoto 
komplexního materiálu některé odborné 
fi rmě formou veřejné zakázky. Z výběro-
vého řízení vzešla vítězně fi rma ISES, s.r.o. 
Praha. Úhrada nákladů na zpracování této 
studie bude řešena v rámci rozpočtu roku 
2007.  
   Podle zákona o obcích je dáno starosto-
vi města právo užívat závěsný odznak při 
významných příležitostech a občanských 
obřadech. Z praktických důvodů zastupi-
telnosti stanovila rada města na svém prv-
ním zasedání, že tohoto práva mohou uží-
vat i místostarostové města Alfred Němec 
a Ing. Pavel Vejvar. Ve smyslu uvedeného 
zákona dále radní pověřili členy zastupitel-
stva města Václava Staňka a Ing. Ivo Ježka 
k úřednímu výkonu přijetí prohlášení snou-
benců o uzavření manželství a stanovila, 
že v těchto případech mohou i tito zastupi-
telé užívat závěsný odznak.
     Občanské sdružení pro studium, rehabi-
litaci a sport bez bariér „Kontakt bB“ uspo-
řádá  první  ročník závodů pro handicapo-
vané  plavce  pod  názvem  „Vajgarský kapr 
2006“.  Soutěže se mohou zúčastnit těles-
ně postižení sportovci z celé ČR ve věku 
od 3 do 45 let. Závody se budou konat v 
Jindřichohradeckém plaveckém bazénu  
dne 9. prosince 2006 v době od 8 do 11 
hodin. Tuto ojedinělou akci se radní roz-
hodli podpořit  příspěvkem ve výši 10 tisíc 
korun. Prostředky budou čerpány z rezer-
vy v kapitole školství a budou použity na 
úhradu nájmu bazénu a na nákup diplomů 
a cen pro vítěze.     

                       Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec

se koná 20. 12. 2006 v 16,00 hodin
v sále Střelnice 
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  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ
  MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1.10. - 31. 10. 2006

přestupky a trestné činy 
proti majetku:
...  Hypernova
13.10.2006 konzumací pečiva v nákupním 
prostoru si zpříjemňovala nakupování 40-ti 
letá žena. U pokladny však pečivo neza-
platila.
24.10.2006 mámení reklamy podlehl 52-ti 
letý muž a odcizil holící strojek renomova-
né značky v ceně 550,-Kč.
...JH-Markt
5.10.2006 potraviny (čabajka, sýr) v ceně 
63,20 Kč v kapse bundy odcizil 82-ti letý 
muž.
12.10.2006 dvě balení makových špiček si 
do batohu „ukryl“ 23-ti letý  muž.
...Kaufl and
7.10.2006 muže s nápadně velkým 
prázdným batohem na zádech si všiml 
zaměstnanec ostrahy. Začal jej sledovat, 
a po třech hodinách, které muž strávil v 
nákupním prostoru byl batoh již naditý 
tak, že se muž rozhodl jít se zbožím, kte-
ré měl v nákupním košíku k pokladně. Zde 
se zeptal, zda je možné platit kartou. Po 
záporné odpovědi pokladní zanechal před 
pokladnou košík s nákupem s tím, že si do-
jde k bankomatu vybrat hotovost. Bohužel 
zamířil však opačným směrem, proto jej 
strážný zastavil a na místo přivolal hlídku 
městské policie. Následně vyšlo najevo, že 
„zákazník“ (30-let) měl v batohu ukryté 
zboží za 1020,-Kč.
...Lidl
14.10.2006 velmi sebevědomě si počínala 
19-ti letá žena, která zboží na něž měla 
peníze, vložila do nákupního košíku a zboží 
na které jí hotovost nestačila (čokolády, 
cigarety), ukryla do kabelky. U pokladny 
zaplatila pouze zboží z nákupního košíku.
9.10.2006 chuť na pivko a cigárko pře-
mohla 28-ti letého muže, který maje pení-
ze pouze na dětské pleny, které poctivě 
zaplatil, si pivo a cigarety musel ukrást.

...Penny Market
15.10.2006 31-ti letý muž odcizil 1 kus 
DVD nosiče. Zboží měl ukryté za pasem 
kalhot.
...prodejna Jednoty COOP na Masary-
kově náměstí
11.10.2006 chuť na sladké vyřešil po 
svém 19-ti letý muž. Do kapes bundy si 
ukryl několik čokolád a energetický nápoj 
v celkové ceně 158,-Kč. Netušil však, že 
při svém počínání je sledován personálem 
prodejny.
5.10.2006 podvodu se dopustil 37-ti letý 
muž v kadeřnictví ve Václavské ulici tím, 
že si nechal ostříhat a obarvit vlasy (melír) 
a účet ve výši 345,-kč odmítl zaplatit s tím, 
že nemá peníze. Než provozovnu opustil, 
nechal zde svůj občanský průkaz.
7.10.2006 trestného činu „ohrožení pod 
vlivem návykové látky“ se dopustil 28-ti 
letý muž tím, že podnapilý usedl za volant 
svého Forda a z Nábřeží L. Stehny dojel do 
Jáchymovy ulice, kde za dočasnou uzavír-
kou zastavil. Zde jej strážníci předali hlídce 
Policie ČR.
13.10.2006 na základě oznámení zajistili 
strážníci dva bezdomovce (42 a 35 let), 
kteří měli ve svém ležení 60 m Al kabelu.  
Pro podezření z trestného činu krádeže byli 
oba muži na místě předáni hlídce Obvodní-
ho oddělení Policie ČR.
14.10.2006 zaznamenal strážník pomocí 
kamerového systému osobní vozidlo Ško-
da Forman stojící na přechodu pro chod-
ce na sídlišti Vajgar. Za volantem vozidla 
seděl muž (35 let), o kterém bylo strážní-
kovi známo, že má pravomocně vyslove-
ný zákaz řízení.  Řidič si s vozidlem odjel 
natankovat na „cihelnu“ a když se vrátil již 
na něj čekala hlídka strážníků, která jej, 
pro naplnění skutkové podstaty trestného 
činu „maření výkonu úředního razhodnutí“ 
na místě předala hlídce Policie ČR.
21.10.2006 na základě oznámení strážní-
ci zadrželi a Policii ČR předali 21-ti letou 
ženu, podezřelou ze spáchání trestného 
činu. Tato řídila motorové vozidlo, aniž by 
kdy vlastnila řidičské oprávnění.  

str. Gabriel Rudolf
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům
 k narození dětí, které byly slavnostně přivítány 
 na starobylé radnici dne 3. listopadu 2006                
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  2. 10. Jaroslav Říman, Nová Bystřice 17. 10. Josef Slabý, Dolní Pěna
  2. 10. Emilie Vladeková, J. Hradec 20. 10. Bohumil Védl, J. Hradec
  5. 10. Jaroslav Kubů, Velký Ratmírov 23. 10. Stanislav Přibyl, J. Hradec
  8. 10. Petr Mondek, K. Řečice 25. 10. Marie Blažková, Dolní Lhota
  9. 10. Ladislav Snížek, Popelín 28. 10. Jan Mikš, Jarošov n. Nežárkou
11. 10. Jana Hrabalová, K. Řečice 31. 10. Anežka Drtinová, Dobrá Voda u N.B.

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům, 
kteří nás opustili v říjnu 2006
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Česká inspirace 
na světovém kongresu novinářů
Ve dnech 30. 10. - 5. 11. 2006 se konal v Karlových Varech  již 48. kongres 
Mezinárodní federace novinářů a publicistů cestovního ruchu /FIJET/. Tato svě-

tová federace sdružuje na 900 novinářů z 42 zemí světa.

Sdružení 8 historických měst – Česká inspirace – využila nabídky pořadatelů a v podve-
čer 1. 11. se v hotelu Carlsbad Plaza zúčastnila workshopu, který organizátoři kongre-
su vyhradili prezentaci regionů a subjektů působících v cestovním ruchu v naší zemi. 
Účastníci kongresu si tak z návštěvy České republiky odvezou nejen množství zážitků a 
vzpomínek na pohostinné Karlovy Vary, ale i nové propagační materiály České inspirace, 
které nabízejí jednak kulturní akce pro rok 2007, jednak kongresové možnosti v českoin-
spiračních městech a další tipy k návštěvě měst a tím i inspiraci a důvod k tomu, aby 
se do České republiky znovu vrátili a prostřednictvím napsaných článků pozvali i další 
turisty z celého světa.             

Ing. Daniela Manďáková, ředitelka České Inspirace

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC

•     V předvánočním čase plném spěchu Vás chceme pozvat do knihovny k malému 
zastavení u expozice obrazů handicapovaného umělce Jiřího Šedého, držitele hlavní ceny 
Nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle z roku 2002. Jiří Šedý cenu převzal  z rukou 
prezidenta republiky Václava Havla. Vernisáž s hudebním doprovodem k této výstavě se 
uskuteční 14. prosince v 16:00 hodin v poslechovém sále městské knihovny.  Obrazy 
Jiřího Šedého budou vystaveny do konce ledna 2007. Souběžně si můžete denně (kromě 
pondělí) prohlédnout výstavu fotografi í Antonína Špáta s názvem Jistota (soubor zajíma-
vých  fotografi í z regionu, kde společným tématem je plot, hranice).  
•     Dále  chceme naše čtenáře upozornit,  že v České republice vyšlo první ofi ciální české 
vydání knihy Milana Kundery - Nesnesitelná lehkost bytí. Tuto knihu je možné si u nás 
zapůjčit. 
•     Každoročně se poslední měsíc v roce stává obdobím, kdy vzhledem k vánočním 
svátkům dochází k přechodným úpravám výpůjční doby. Na centrálním pracovišti 
bude zavřeno pouze v sobotu 23. 12. a 30. 12. 2006. V úterý 2. 1. 2007 se pracovnice 
knihovny budou opět těšit na Vaši návštěvu.

Pobočka na sídlišti Vajgar bude zavřena od středy 27. 12. 2006 do 2. 1. 2007.  Ve středu 
3. 1. 2007 je Vám naše pobočka opět k dispozici.
Pracovníci městské knihovny přejí všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví 
v novém roce 2007.              Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec

Výpůjční doba o 
Vánocích

pro dospělé Internet-
čítárna

pro děti hudební

Pondělí 25.12.2006 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Úterý   26.12.2006 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Středa  27.12.2006 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 12.00 - 17.00 9.00 - 15.00

Čtvrtek 28.12.2006 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 12.00 - 18.00 zavřeno

Pátek   29.12.2006 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 12.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Sobota 30.12.2006 zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

                 Odbor správy majetku města
                 Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. 
v platném znění   o z n a m u j e
občanům, že má v majetku  plakátovací stěnu umístěnou na části pozemku p. č. 1580/1 
(patrové parkoviště za Městským úřadem), v k. ú. Jindřichův Hradec, kterou nabízí k 
pronájmu na dobu neurčitou za účelem umístění reklamy za cenu 22.830,- Kč/rok. 
Nabídky a připomínky lze předložit na Město Jindřichův Hradec, odbor správy majetku 
města, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec nejpozději do 13.12.2006 do 12,00 hodin.
     Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kterouko-
liv z došlých nabídek.
                             JUDr. Věra Sedláčková, vedoucí odboru správy majetku města 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

Hovorková Tereza Kofroň Jakub Křivánek David
Koranda Dominik Němec Tobiáš Cibríková Sandra
Šicner Samuel Medek Ladislav Hák Hynek
Pešek Jakub Beran Jáchym Pobuda Jan

RADA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

z archivu I. MŠ 
Růžová ulice J. Hradec

          starosta Ing. Karel MATOUŠEK   ODS

místostarosta Alfred NĚMEC   ODS

místostarosta Ing. Pavel VEJVAR   VPM

MVDr. Stanislav BERAN  SNK ED

Ing. Jiří GANTNER  SNK ED

Ing. Josef NEJEDLÝ  SZ a NK

MUDr. Karel PELIKÁN  ODS

MVDr. Zuzana RYBÁKOVÁ  SZ a NK

 MUDr. Miroslav VLASÁK  KDU - ČSL
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Zachyceno kamerou ...

Adopci panenek v Jindřichově Hradci zahájí vicemiss ČR 
s Mikulášem
V úterý 5. prosince bude v Jindřichově Hradci slavnostní vernisáží zahájena adopce 

panenek vyrobených v rámci projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. Studenti Fakulty 
managementu připravili mikulášskou prodejní vernisáž spojenou s módní přehlídkou vyrobe-
ných panenek. Vernisáž začíná v 16:00 hodin v aule Fakulty managementu a je volně pří-
stupná po celou dobu až do 18:30 hodin. Od 16:30 hodin proběhne módní přehlídka panenek 
za účasti vicemiss ČR 2001 Andreji Fišerové, při níž budou moci zájemci hlasovat o nejhezčí 
vyrobenou panenku. Autoři tří vítězných panenek budou poté odměněni věcnými cenami. Na 
vernisáž zavítají také Mikuláš s čertem a andělem, proto srdečně zveme i rodiče s dětmi, pro 
které budou připraveny zajímavé hry s odměnou.
Od 5. prosince bude možné každý den panenky adoptovat také v Langrově domě, čítárně 
Městské knihovny v Jindřichově Hradci a v prodejně knih u vrátnice Fakulty managementu. 
Adopce bude probíhat až do poloviny ledna 2007.
Stejně jako minulý rok i letos budou moc návštěvníci adventních trhů na Státním hradu a 
zámku v Jindřichově Hradci navštívit prodejní stánek s panenkami a vybrat si tam právě 
tu svoji panenku. Rádi vás uvítáme v sobotu 9. i v neděli 10. prosince na III. zámeckém 
nádvoří.
Cena jedné panenky je 600,- Kč. Tato částka reprezentuje náklady na očkování jednoho dítě-
te proti 6 dětským smrtelným chorobám. Jedna adoptovaná panenka tak dokáže zachránit 
život jednoho dítěte. Částku za nákup panenky si lze odečíst od základu daně jako dar; na 
požádání vám bude na všech prodejních místech vystaven doklad.
Zveme tímto srdečně všechny na mikulášskou prodejní vernisáž s módní přehlídkou a na 
adventní trhy. Pomozte spolu s námi dobré věci!
Bližší informace o celém projektu podají Martin Musil a Jitka Nesnídalová, tel.: 384 417 245, 
384 417 105, e-mail: musil@fm.vse.cz, nesnidaj@fm.vse.cz, web: www.fm.vse.cz/unicef/
index.html. Informace naleznete také v regionálních médiích a na plakátech.

HVĚZDÁRNA F. Nušla a AK při DDM, Nušlova 51, 377 01, J. Hradec.

Úkazy na obloze v prosinci 2006.
Merkur lze pozorovat v první polovině měsíce ráno na jihovýchodě, Venuši koncem měsíce 
večer, nízko nad jihozápadem. Planety Mars a Jupiter se opět objeví ráno, nízko nad jiho-
východem, Saturn bude pozorovatelný většinu noci kromě večera. Planety Uran a Neptun 
spatříme již pouze na večerní obloze. 
Velice pěkná je i prohlídka povrchu Měsíce dalekohledem. Měsíční úplněk nastane 5. pro-
since, poslední čtvrť 12. prosince. 20. prosince Měsíc projde novem a 27. prosince se na 
obloze objeví v první čtvrti. Kolem první čtvrti je nejpříznivější doba pro pozorování měsíčního 
povrchu dalekohledem, protože Slunce kolem této fáze na povrch našeho souseda svítí z 
boku (vzhledem ke směru našeho pohledu), a měsíční pohoří a povrchové útvary vrhají stíny. 
Obraz měsíční krajiny je plastický a velmi působivý. 
Hezký pohled je i na Sluneční fotosféru. Přeje-li počasí, můžeme v této vrstvě Slunce sledovat 
množství zajímavých jevů, například tmavší oblasti – sluneční skvrny  a světlejší místa - faku-
lová pole, jež se liší teplotou od okolí na žlutobílém slunečním disku. Noční obloha na přelomu 
podzimu a zimy je rovněž velmi hezká. Nabízí pohled na mnoho mlhovin, dvojhvězd, galaxií 
a otevřených hvězdokup. Slunce vstupuje do znamení Kozoroha dne 22. prosince v 1h 21min 
SEČ  (středoevropského času). Začátek astronomické zimy, zimní slunovrat.
Pro veřejnost je Hvězdárna v prosinci otevřena k pozorování Slunce pouze za jasného počasí 

a to ve dnech: út, čt, pá od 13.00 do 15.00 h, již se velmi brzy stmívá.
Pozorovat noční oblohu : út od 18.30 do 21.00 hodin a v pá od 18.00 do 21.00 h

Vstupné: 10,- Kč (děti 5,-)

                             Rekonstrukce malého Vajgaru už je realitou
Rekonstrukce malého Vajgaru už není jen zbožným přáním vedení a obyvatel Jindřichova Hradce. 
Řešení jednoho z nejpalčivějších problémů města je na spadnutí, s realizací by se mělo začít na jaře 
příštího roku. Těžko lze spočítat, kolikrát byla rekonstrukce malého Vajgaru odložena. Problémy s 
žalostným technickým stavem nejen česel a stavidel se opětovně připomněly při jarních povodních. 
Tentokrát už ale varovně zdvihli prst i vodohospodáři. „Do rybníka přitéká víc vody, než jsme v těch-
to krizových situacích schopni vypustit. Oba rybníky jsou zabahněné, menší je nejen jejich kapacita, 
ale i průtok vody pod mostem. V dobrém stavu není ani výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv“ 
upřesnil místostarosta Jindřichova Hradce Alfred Němec. Technicky velmi náročný projekt odstar-
tuje jarní výlov a to na přelomu března a dubna. Následovat bude výstavba přehradní hráze před 
mostem směrem do velkého Vajgaru. Dalším krokem bude komplexní rekonstrukce kanalizačního 
sběrače, který vede po pravé straně malého Vajgaru u zámku. Dojde také na opravu výpustného 
zařízení, jež patří mezi technické památky a dále na rekonstrukci bočního bezpečnostního přelivu. 
Mezi tím bude muset být vytěženo zhruba 7000 kubíků bahna, což v praxi znamená asi 1200 vozů, 
které budou vyjíždět na frekventovanou silnici. „Problém s vyjížděním aut budeme řešit operativně. 
Každopádně se naložená auta budou muset vejít do normálního provozu. Po výjezdu od Alžběty 
budou přes křižovatku pokračovat Vídeňskou ulicí na kaliště u čistírny odpadních vod“ dodal Alfred 
Němec. Rekonstrukce malého Vajgaru si celkem vyžádá investici, přesahující 13 mil.Kč. Město na ni 
ale nebude samo. Už letos v létě se mu totiž podařilo získat zhruba osmi miliónovou dotaci od stát-
ního fondu životního prostředí. Rekonstrukce jednoho z nejkrásnějších symbolů Jindřichova Hradce 
bude trvat od jara až do zimních měsíců.

Obecní zahrada byla upravena
Od slov k činům přešli členové sdružení a společenství, která se podílejí na celkové rekonstrukci 
donedávna ladem ležící Obecní zahrady v Jindřichově Hradci. Nová podoba lukrativního prostoru 
u rybníka Vajgar byla nejprve konzultována s veřejností, nyní přišla řada na samotné práce. I přes 
mrazivé počasí se na podzimní úpravě podílely desítky dobrovolníků, včetně těch nejmenších. „Udě-
lají se tu například parkové úpravy, nové chodníky, chybět nebude spousta zeleně a přírodní prolé-
začky pro děti a další prvky“ popsal plánovanou podobu Obecní zahrady koordinátor prací za Město 
Jindřichův Hradec Vladimír Krampera. I díky zapojení dobrovolníků ušetří Sdružení venkovských žen 
a selek a další organizace peníze, které by jinak putovaly fi rmám. Přesto dosáhnou náklady na úpra-
vu zahrady bezmála dvou miliónů korun. „Rada města schválila uvolnění fi nančních prostředků ve 
výši 1 700 000 korun“ upřesnila částku hlavní organizátorka podzimní akce Martina Pobudová. Pří-
jemný prostor u Vajgaru zbývá ještě osadit herními prvky a celkově upravit. Kompletní rekonstrukce 
obecní zahrady v Jindřichově Hradci by měla být dokončena na jaře příštího roku. 

Hrnek dobré nálady 2006
V Jindřichově Hradci se nedávno popíjelo z Hrnku dobré nálady. Stejnojmenný projekt byl u nás 
realizován už podruhé. Festival zájmové činností dětí a dospělých s mentálním postižením se v 
Jindřichově Hradci poprvé konal před dvěma lety. Akce, při které handicapovaní lidé vystupují spo-
lečně s těmi zdravými, byla tehdy v celém regionu spíše výjimkou. Určitě nejen proto na ní dorazil 
úctyhodný počet diváků i účinkujících a stejné to bylo i letos. „Atmosféra je skvělá, Střelnice je 
plná a účinkující i diváci jsou skvěle naladěni. Co si můžeme přát víc“ nešetřila nadšením hlavní 
organizátorka projektu Radka Štěbetáková. Celou akci pojali pořadatelé tentokrát jako Cirkus a 
tak nejmarkantnější novinkou druhého ročníku Hrnku dobré nálady byly kostýmy moderátorů. Co 
se týče programu, zůstal oproti minulému festivalu prakticky nezměněn. Divákům byla servírována 
desetiminutová vystoupení různých interpretů a skupin. „Pozvání přijaly děti z mateřských a základ-
ních škol, Ústavů sociální péče, Diagnostického ústavu a nebo ze Základní umělecké školy v Jindři-
chově Hradci“ dodala Radka Štěbetáková. Hlavním smyslem festivalu je především dobrá zábava  
pro návštěvníky i samotné účinkující. Velký význam má také integrace lidí s mentálním postižením 
do běžné společnosti.  Několikahodinový kulturní program na Střelnici znamená pro organizátory 
ve fi nále obrovskou radost, ale předchází mu velké úsilí desítek lidí. I z toho důvodu se lidé z Hrnku 
dobré nálady napijí v Jindřichově Hradci nejdříve zase až za dva roky.     

Marcela Kozlová Jindřichohradecká televize
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Sobota  2.12.2006 - 16,00 hod vernisáž 
             Galerie INSPIRACE Vás zve na vánoční výstavu
            PAVEL PIEKAR: UMĚNÍ A CESTY (linoryty)  vstup volný       Langrův dům
Sobota  2.12.2006 - 17,00 hod vernisáž   
            Národní muzeum fotografi e o.p.s. Vás zve na výstavu 
             Jiří Tiller  Orbis Pictus / fotografi e 
            Od 16 h se uskuteční křest nové knihy Jiřího Tillera „SCULPTURAE NATURAE“  
            3.12.06–7.1.07 Otevírací doba: denně  kromě pondělí 12–17 hodin
            24.12.06 zavřeno               Národní muzeum fotografi e o.p.s. (jezuitská kolej)
Sobota  2.12.2006 
            Jindřichohradecké místní dráhy pořádají Mikulášskou jízdu parního vlaku 
            Jindřichův Hradec – Černovice, odj. z JH 9:55 hod. Info na tel. 384 361 165
Neděle  3.12.2006 - 14,00 hod
            Jindřichohradecká televize ve spolupráci s městem J.Hradec
             MIKULÁŠSKÁ  BESÍDKA Vstupné: 50 a 30 Kč                        sál Střelnice
Neděle  3.12.2006 - 19,00 hod
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na Adventní koncert 
            Účinkuje: Jindřichohradecký symfonický orchestr a Pražský smíšený sbor
            Vstupné: 80,- 60,- Kč. Předprodej 14 dní před konáním koncertu.
                                                        Rytířský sál Státního hradu a zámku v J. Hradci
Pondělí  4.12.2006 - 18,00 hod  Česká křesťanská akademie J. Hradec spolu 
            s městskou knihovnou vás zvou na přednášku kpt. Mgr. Jana Blažka (kaplana 
            Armády České republiky) - Afghánistán očima vojenského kaplana.    
                                                                                               Městská knihovna
Úterý    5.12. 2006 - 18,00 hod 
            Čajovna u zámku ve spolupráci s Environmentálním centrem Florianus zve na  
            besedu s promítáním - JAPONSKO - PŘEDNÁŠÍ Ing. Ondřej Fous. 
            Vstupné 50 Kč, předprodej v čajovně.“
Středa   6.12.2006 - 16,00 hod. 
             Galerie INSPIRACE pořádá autogramiádu nové obrazové publikace fotografa 
            Jiřího Tillera SCULPTURAE NATURAE - SOCHY PŘÍRODY  Langrův dům
Čtvrtek  7.12.2006 - 16,00 hod
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zve na 
             VÁNOČNÍ BESÍDKU                  Ústav sociálních služeb v J. Hradci Česká ul. 

Čtvrtek  7.12.2006 - 17,00 hod  Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
            Vánoční koncert dětských pěveckých sborů vystoupí dětské pěvecké 
            sbory z Jindřichova Hradce vstupné dobrovolné           kostel sv. Jana Křtitele

Čtvrtek  7.12.2006 - 19,37 hod 
                                PETR BAŤA - písničkář         DADA CLUB KASPER Kostelní ul.                
Pátek    8.12.2006  15,00 hod.            
Město Jindřichův Hradec Vás zve na Vánoční kamion               náměstí Míru 
Pátek, sobota, neděle  8.,9.,10. prosince 2006  
            ADVENT na Státním hradu a zámku v J. Hradci  
Sobota, neděle 9. a 10.12.2006  od 9.00 – 17,00 hod
             Tradiční české vánoční trhy                                        horní a dolní náměstí

KULTURNÍ KALENDÁŘ Sobota  9.12.2006 od 9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00 hod
             Vánoční trhy v Muzeu Jindřichohradecka
            tradiční lidová řemesla (zdobení perníčků, suché i živé vazby květin, dřevěné 
            hračky, paličkovaná krajka…)                             výstavní sál „Ve Svatojánské“

Sobota  9.12.2006 17,00 hod Muzeum Jindřichihradecka Vás zve na
             Adventní koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE
            Na programu zazní skladby od Pachelbela, Bacha, Berlina aj.
            vstupné 50 Kč                                                           kostel sv. Jana Křtitele

Sobota  9.12.2006 v 19,00 hod 
            KD Střelnice Vás zve na Taneční večer na Střelnici 
            host: Zatrestband (Třešť) a Ilona Csáková                                 sál Střelnice

Neděle  10.12.2006 16,00 hod  KD Střelnice uvádí 
            Nebojte se strašidel  Loutkoherecká skupina České televize
            Loutková revue plná pohádek a soutěží za účasti např. strašidel Pepína 
            a Špekouna z Pohádkové půdy a milých hostů JŮ a HELE.           sál Střelnice 

Neděle  10.12.2006 - 19,30 hod
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na adventní koncert skupiny NEZMAŘI
            Vstupné: 60,- Kč. Předprodej 14 dní před konáním koncertu.
                                                                                       kaple sv. Maří Magdaleny
Pondělí  11.12.2006 19,00 hod   KD Střelnice uvádí divadelní hru 
            OBCHODNÍK S DEŠTĚM  Divadlo Na prádle Praha   Předplatné sk. A 
            ! Pozor změna - původní představení na Fidlovačce je z technických důvodů
            nahrazeno stejnojmennou hrou Divadla Na prádle Praha. 
            V hlavní roli Igor Bareš                                                           sál Střelnice

Pondělí  11.12.2006 19,00 hod 
            Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás zve na přednášku:
            PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D. „V zahrádce andělíčků“ 
            130. výročí otevření první dětské opatrovny v Jindřichově Hradci 
                                                                            konferenční sál ve Štítného ulici

Středa  13.12.2006 - 17,00 hod II.ZŠ v J.Hradci pořádá  
            BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
            Koncert pořádaný ve prospěch  „Adopce na dálku“.                     sál Střelnice

Čtvrtek  14.12.2006 - 16,00 hod vernisáž   Národní muzeum fotografi e, o.p.s. 
            Vás zve na výstavu Mé město mýma očima 
            Tento projekt  podpořilo Ministerstvo kultury ČR a  Jihočeský kraj.
                  Národní muzeum fotografi e, Kostelní 20 - bývalá jezuitská kolej, J. Hradec

Čtvrtek  14.12.2006 - 16,00 hod 
            Městská knihovna zve na vernisáž s hudebním doprovodem k výstavě obrazů-
           „Citlivost barevného slunce“ handicapovaného umělce Jiřího Šedého, držitele  
            Ceny Olgy Havlové z roku 2002. 
Souběžně si návštěvníci mohou prohlédnout dlouhodobou výstavu fotografi í Antonína 
Špáta s názvem Jistota.                                                                Městská knihovna

Neděle  17.12.2006 - 13,00 hod  Město Jindřichův Hradec Vás zve na 
            ADVENTNÍ KONCERT JHSO, PS Smetana, YMCA J.Hradec-PS Jakoubek 
            a Chrámový sbor A. Michny  vstupné dobrovolné  
                                                                             kostel Nanebevzetí Panny Marie
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STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec  tel.: 0420 384 321 279  E-mail: zamek@j-hradec.cz  
Fax: 0420 384 321391  www.zamekjhradec.cz   Od listopadu do března je objekt UZAVŘEN.

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
Balbínovo nám. 19/I. 377 01 J. Hradec tel. 384363661, 384363660 fax 384361576 
E-mail: muzeum@esnet.cz www.muzeum.esnet.cz
Muzeum je otevřeno denně (mimo pondělí) od 8,30 - 12,00 a 13,00 do 17,00 hod
Od 18. prosince 2006 do 6. ledna 2007 je muzeum otevřeno denně! Na Štědrý den a na 
Silvestra je otevřeno pouze od 8,30 - 12,00 hodin! 7. ledna 2007 se expozice muzea až 
do konce března uzavřou!  Městská vyhlídková věž je uzavřena. Kostel sv. Jana Křtitele a 
bývalý minoritský klášter je uzavřen. Výstavy v minoritském klášteře jsou do 30. prosin-
ce 2006 otevřeny denně (mimo pondělí)    od 9,00 -12,00 a 13,00 - 16,00 hodin.

Připravujeme na leden

kaple sv. Maří Magdaleny
               24. 1. 2007 19,30 hod GENTLEMEN SINGERS  
náměstí Míru
              1. 1. 2007 od 17,00 hod 
             Město Jindřichův Hradec Vás srdečně zve na přivítání 
NOVÉHO ROKU SLAVNOSTNÍM PROJEVEM STAROSTY MĚSTA, 
NOVOROČNÍM TROUBENÍM ze starobylé radnice 
a SLAVNOSTNÍM OHŇOSTROJEM odpáleným z městské věže 

Národní muzeum fotografi e, o.p.s. Jindřichův Hradec

Mé město mýma očima
Fotografi cké semináře pro školy

     Fotografi e jsou dnes běžnou součástí našeho života a děti se s nimi setkávají už od 
útlého věku. Nicméně většina z nich by nedovedla odpovědět na otázku, jak fotografi e 
vznikají, jak vytvořit dobrý snímek nebo kdy vznikla první fotografi e.
Proto byly v letošním roce v  Národním muzeu  fotografi e zahájeny fotografi cké semináře 
pro žáky jindřichohradeckých základních škol a studenty gymnázia. Školní třídy mohly 
využít nabídky tří dvouhodinových seminářů: v prvním se dozvěděly něco o dějinách 
fotografi e, dále o fotografi cké technice a kompozici snímku. V druhém semináři se věno-
valy  fotografování  (při procházce Jindřichovým Hradcem zachycovaly zajímavé motivy), 
poslední dvouhodinovka byla věnována hodnocení snímků a výkladu o historii portrétu, 
který mladým posluchačům objasnil mnohé souvislosti mezi malbou a fotografi í. 
     O semináře byl velký zájem - během dvou měsíců se jich zúčastnilo celkem devate-
náct tříd základních škol (včetně základní umělecké školy) a gymnázia. Ohlasy učitelů 
i dětí jsou vesměs velmi pozitivní – vždyť semináře jsou přesně tím, co dnešní školy 
hledají – vnášejí do výuky oživení, navíc děti získávají vědomosti, které jsou využitelné 
v praktickém životě. A v neposlední řadě – děti fotografování prostě BAVÍ a proto jsou 
tomuto netradičnímu způsobu vzdělávání otevřené. 
     Fotografi e, které děti vytvořily, jsou překvapivé svou kvalitou a nápaditos-
tí a můžete si je prohlédnout na výstavě „Mé město mýma očima“. Výstava 

bude zahájena 14. prosince letošního roku a 
potrvá do 7. ledna 2007 v prostorách Národ-
ního muzea fotografi e (bývalá jezuitská kolej).
     Pokud potrvá zájem škol o rozšíření a zpestře-
ní výuky (tak, jak to předpokládá zaváděná školská 
reforma), měla by se nabídka seminářů pro školy v 
příštích letech stát běžnou součástí činnosti Národní-
ho muzea fotografi e. Jindřichohradecké děti tak zís-
kávají malý náskok před ostatními, neboť se jedná o 
unikátní projekt v rámci celé  České republiky. 
     Na závěr bychom rádi poděkovali za ochotnou 
pomoc partnerů  projektu (Jihočeský kraj, fi rma Olym-
pus, Muzeum Jindřichohradecka) a skvělou práci lek-
torů seminářů (B.Maříková, S.Maxa a M.Vaněk). 
       /Ivana Kubičková, Národní muzeum fotografi e/

 

Neděle  17.12.2006 - 17,00 hod
            KD Sřelnice v J.Hradci uvádí SENIOR  KLUB
            Zábavný pořad pro střední a starší generaci. Program - „Kde se vzaly vánoce“
            Moderátor: Václav Staněk. K tanci a poslechu hraje MTO V.Kriso   sál Střelnice

Úterý    19.12.2006 - 17,00 hod 
             KD Střelnice v J.Hradci pořádá divadelní vystoupení
            POHÁDKY A JEDNOAKTOVKY Účinkují studenti GVN v J.Hradci sál Střelnice

Čtvrtek  21.12.2006 - 19,00 hod
            Muzeum Jindřichohradecka a pěvecký sbor Smetana pořádají
             VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA
            Program: drobné vánoční skladby  Vstupné dobrovolné  kostel sv. Jana Křtitele

Čtvrtek  21.12.2006 - 19,00 hod
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
            Účinkují: Mošny, YMCA J. Hradec - PS Jakoubek, Jen tak tak
            vstupné dobrovolné                                                          budova gymnázia

Pátek    22.12.2006 - 18,00 hod Hudební škola YAMAHA Vás zve na 
             VÁNOČNÍ KONCERT Účinkují žáci hudební školy YAMAHA 
            Vstupné dobrovolné                                                                 sál Střelnice 

Úterý    26. 12. 2006 - 17,00 hod Město Jindřichův Hradec Vás zve na 
            VÁNOČNÍ KONCERT  YMCA J.Hradec - pěvecký sbor Jakoubek 
            Vstupné dobrovolné                                               kaple sv. Maří Magdaleny
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Vánoční kamion zavítá do Jindřichova Hradce!
I letos rozváží Vánoční kamion Coca-Cola tu pravou vánoční atmosféru po celé České republi-
ce. Vánoční kamion vypadá přesně tak, jak ho znáte z televizní reklamy, a přiváží k vám Santa 
Clause, hravé Elfy, spoustu zábavy, soutěží, písniček a samozřejmě dárků. 
Do Jindřichova Hradce přijede Vánoční kamion v pátek 8. prosince 2006 a zastaví ve tři 
hodiny odpoledne na náměstí Míru. Před jeho příjezdem si již od deseti hodin budete moci 
vyzkoušet jednu z atrakcí. Ve tři čtvrtě na tři začne vlast-
ní program, během kterého se můžou děti zapojit do 
nejrůznějších soutěží – například se zkusit protáhnout 
komínem či naplnit vánoční punčošky dárky až po okraj. 
Malí i velcí návštěvníci kamionu si budou moci zazpívat 
při karaoke svou oblíbenou vánoční koledu či jinou zná-
mou písničku. Kdo bude mít zájem, toho šikovní Elfo-
vé vyfotí se Santa Clausem nebo se sobem Rudolfem. 
Fotografi e budou poté umístěny na internetové stránky 
www.vanocnikamion.com, odkud si je budete moci stáhnout. Sob Rudolf vás nechá sáhnout 
na svůj červený nos a když si budete něco přát, třeba se vám to splní… V letošním roce je 
vše, co kamion přiváží, zdarma, nelze u něj nic koupit či směnit za víčka nebo etikety, dárky 
lze pouze dostat nebo vyhrát v soutěžích.  Přijďte si i vy užít předvánoční odpoledne plné 
dárků, zábavy a překvapení. Těšíme se na setkání s vámi u Vánočního kamionu.
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Tradiční české vánoční trhy
9. a 10.12.2006 (sobota, neděle) od 9.00 – 17.00 hodin. 

Horní náměstí - české výrobky - pletené a textilní zboží, výrobky 
kožené galanterie, hračky a výrobky do domácnosti, uzené klobásy, 
sýry, jmelí, perníkové betlémy...
Dolní náměstí - dobové trhy - staročeská kuchyně, suchá vazba - 
adventní věnce, kameninové a keramické výrobky, medovina, turecký 
med, sýrové speciality, vánoční perník, kožešinové výrobky, ručně tka-

né koberce, jmelí, zabijačkové pochoutky, klobásy a uzené ryby, dekorativní předměty...

Muzeum Jindřichohradecka 
Čtvrtek  7.12.2006 od 17 hod VÁNOČNÍ KONCERT dětských pěveckých sborů
            vystoupí dětské pěvecké sbory z Jindřichova Hradce   
            vstupné dobrovolné                                               kostel sv. Jana Křtitele

Sobota  9.12.2006 od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16 hod
            Vánoční trhy v Muzeu Jindřichohradecka 
             tradiční lidová řemesla (zdobení perníčků, suché i živé vazby květin, dřevěné  
            hračky, paličkovaná krajka…)                          výstavní sál „Ve Svatojánské“

Sobota  9.12.2006 od 17 hod
            Adventní koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE
           Na programu zazní skladby od Pachelbela, Bacha, Berlina aj.
           vstupné 50 Kč                                                          kostel sv. Jana Křtitele
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Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, 
Státní hrad a zámek v J. Hradci a Město Jindřichův Hradec

si Vás dovolují pozvat na Adventní dny

Pátek 8. prosince
17.00 hod. Zahájení výstavy s názvem „Oprášené suvenýry“ 
                v galerii na II. nádvoří             
Sobota 9. prosince
10.00 - 17.00 hod. Výstava s názvem „Oprášené suvenýry“ 
                            v galerii na II. nádvoří 
10.00 - 17.00 hod. Ukázka provozu Černé kuchyně, 
                           živá zvířátka, tradiční tržiště s nabídkou 
                           sladkých a slaných specialit na III. nádvoří.
10.00 - 17.00 hod. Ukázka uměl. řemesel: hrnčířka Stanislava              
                           Krninská, umělecký kovář Ondřej Šimek a  
                           řezbář Luděk Fiala.
10.00 - 17.00 hod. Mozaiky a tisícileté dřevo - výstava z díla               
                           ak. mal. Jindřicha Vydry ve Stříbrnici 
                           (přízemí Španělského křídla).
11.00, 13.00, 15.30 hod. Vystoupení taneční skupiny Calyculus v hudebním pavilonu 
                                    Rondelu, ukázka renesančních tanců.
14.00 hod. III. zámecké nádvoří - Velké arkády, Vánoční hudba pro žestě. 
                                                 Trumpet Tune, um. ved. Lumír Rataj.
15.00, 15.30, 16,00 hod Hudební vystoupení dětí ZUŠ V. Nováka - kaple Sv. Ducha
16.00 hod. Stříbrnice (přízemí Španělského křídla). Vyprávění o tisíciletém dřevu. 
                Ak. malíř Jindřich Vydra vypráví o svém vystaveném obrazu.
Neděle 10. prosince
10.00 - 17.00 hod. Výstava s názvem „Oprášené suvenýry“ v galerii na II. nádvoří                 
                           Cestovní drobnosti a upomínky ze šlechtického putování.
10.00 - 17.00 hod. Ukázka provozu Černé kuchyně, živá zvířátka, tradiční tržiště 
                           s nabídkou sladkých a slaných specialit na III. nádvoří.
10.00 - 17.00 hod. Ukázka uměleckých řemesel: hrnčířka Stanislava Krninská, 
                           umělecký kovář Ondřej Šimek a řezbář Luděk Fiala.
10.00 - 17.00 hod. Mozaiky a tisícileté dřevo – výstava z díla ak. mal. Jindřicha Vydry 
                           ve Stříbrnici (přízemí Španělského křídla).
11.00, 13.00,15.00 hod. Vystoupení taneční skupiny Calyculus v hudebním pavilonu  
                                   Rondelu, ukázka renesančních tanců.
14.00 hod. III. zámecké nádvoří – Velké arkády, Vánoční hudba pro žestě. 
                                   Trumpet Tune, umělecký vedoucí Lumír Rataj.
15.00 hod. Adventní zamyšlení v Kapli sv. Ducha (III. nádvoří) 
 za účasti probošta římskokatolické církve Václava 
 Habarta a faráře českobratrské církve evangelické 
 Davida Balcara a pěveckého sboru 
 YMCA – Jakoubek.                    

Výstava „Oprášené suvenýry“ bude dále otevřena v pracovních dnech do 22. 12. od 
13.00 – 16.00 hod., (galerie na II. nádvoří).
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Ze života JHSO
Nadcházející doba by měla každému z nás přinášet klid a mír do duše. JHSO se každoroč-
ně pokouší přispět k navození pohody svými adventními koncerty. Nejinak tomu bude i v 
tomto roce. Zveme vás 3. prosince od 19 hodin do Rytířského sálu Státního hradu 
a zámku v J. Hradci na náš koncert. Tentokrát jsme si přizvali vzácné hosty, jimiž jsou 
sopranistka Pavla Hamerníková, altistka Sonja Pochmanová, barytonista Jaromír Nosek, var-
haník Jan Rotrekl a Pražský smíšený sbor. Vše se odehraje pod taktovkou mladého dirigenta 
Jana Steyera.
Na koncertě zazní díla skladatelů 2. poloviny 18. století Františka Xavera Brixiho, Jiřího Igná-
ce Linka a Česlava Vaňury. Samozřejmě nebudou chybět ani koledy B. Steckera.
Pražský smíšený sbor byl založen již v roce 1945. Uměleckému vedení Pražského smíšeného 
sboru se již bezmála 50 let věnuje renomovaný sbormistr a pedagog Miroslav Košler. S vel-
kým úspěchem reprezentoval tento sbor českou hudbu v 16 evropských zemích. Základem 
programu a jeho koncertní činnosti je široký repertoár a capella, který se orientuje přede-
vším na hudbu 20. století. V posledních letech se sbor úspěšně věnuje také interpretaci 
kantátových a oratorních děl ve spolupráci s profesionálními dirigenty, orchestry a sólisty.
František Xaver Brixi (1732-71) -  varhaník a skladatel. V lednu roku 1759 převzal nejpřed-
nější hudebnické místo v zemi: stal se kapelníkem metropolitního chrámu sv. Víta na Hrad-
čanech. Zanechal velmi rozsáhlé dílo (přibližně 500 titulů). Mezi nimi pochopitelně  převládají 
chrámová díla všeho druhu (pašijová oratoria, slavnostní mše, krátké mše s doprovodem 
houslí a varhan i drobné instrumentální skladby). 
       Jiří Ignác Linek (1725-91) – po studiích zastával učitelský úřad v rodném Bakově 
nad Jizerou, navíc byl obecním písařem a stál v čele místního literátského kůru. V jeho 
rozsáhlém díle se nacházejí i cembalové koncerty, pastorální sinfonie a především množství 
chrámových skladeb na české texty. I dnes je populární jeho Pastorella Iucunda (Radostná 
pastorela). 
Zároveň vás chceme pozvat 17. prosince ve 13 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie 
na provedení Rybovy České mše vánoční „Hej, mistře“. Společně vystoupí pěvecké sbory 
Smetana a YMCA Jakoubek, JHSO a taktovky se ujme dirigent Petr Píša.
Jakub Jan Ryba (1765 – 1815) - se stal  již za svého života žádaným autorem, jeho skladby 
se šířily v opisech nejen po Čechách, ale i v rámci tehdejší monarchie. 
             Missa pastoralis bohemica (Česká mše vánoční) vznikla v roce 1796. Prostřednictvím 
opisů se rychle rozšiřovala a její provozování pokračovalo i po Rybově smrti. Bývalo zvykem, 
že opisovač podobu skladby běžně přizpůsoboval provozovacím podmínkám, které měl k 
dispozici, šlo o obsazení muzikantů i zdatnost zpěváků, aby se jim to „lépe zpívalo“.  
            Víme z Rybových vzpomínek, že často komponoval přímo jednotlivé hlasy bez zapi-
sování partitury. U tak rozsáhlé skladby to sice není příliš pravděpodobné, nicméně Rybova 
rukopisná partitura se nedochovala. Máme pouze hlasy opsané neznámou osobou, vložené 
do desek nadepsaných Rybovou rukou. Tyto party se také staly východiskem ke kritické edici 
mše, která byla vydána roku 1994.
Ač jde o dílo dobově výjimečné, nezdá se, že by Ryba přikládal svému pojetí české vánoční 
mše zvláštní význam. Ve svých denících se nikde o Mši „Hej, mistře“ nezmínil, fi guruje pouze 
jako položka v jeho vlastním soupisu skladeb. Zřejmě mimochodem se mu tedy podařilo 
vytvořit geniální dramatické dílo, které – ač skladebně prosté – je působivé dokonalým 
vyvážením všech užitých prostředků. Lidé si ji prostě vždy znovu žádali, jak nás o tom infor-
muje i přípis na klatovském opisu mše z roku 1864.  „Slátanina tato, kteráž za bezpříkladnou 
urážku církevní hudby považována býti musí, jest po dlouhá léta okrasou Narození Páně v 
Klatovech a běda řediteli kůru, kdyby kocovina tato neprovozovala se aspoň dvakrát o Váno-
cích…“                                                                              Za JHSO   Ludmila Plachá
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1.  pátek   17.30
2.  sobota 17.30  20.00
3.  neděle 17.30  20.00

Český dabing    
Vstupné: 68 Kč

ASTERIX  A  VIKINGOVÉ  Francie-SPI
Nová dobrodružství dvou animovaných galských hrdinů Asterixe 
a Obelixe, kteří dostanou za úkol udělat z bázlivého městského 
fl outka Zničehonixe hrdinu, právě ve chvíli, kdy do Galie
dorazí poněkud natvrdlí vikingští válečníci...
Režie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller       Délka fi lmu: 80 min.

1.  pátek    jen 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

ĎÁBEL  NOSÍ  PRADU    USA-Bontonfi lm
Džob, pro který by miliony žen zabíjely. Komedie z prostředí 
závratného světa newyorské módy, kde nepovedený účes může 
zabít celou vaši kariéru. Adaptace knižního hitu Lauren Weisber-
gerové s Meryl Streepovou v hlavní roli.
Dále hrají: Anne Hathawayová, Stanley Tucci, Simon Baker aj.
Režie: David Frankel
Mládeži do 12 let nevhodný                     Délka fi lmu: 110 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA

4.  pondělí  17.30  20.00
Titulky
Vstupné: 68 Kč                
                                      
        

ČAS   J.Korea-Artcam
Dívka, která začne pochybovat o lásce svého milence se podrobí 
plastické operaci... Režisér Kim Ki-duk poprvé natočil fi lm o tom, 
že muži nejsou horší než ženy.
Hrají: Ha Jeong-woo, Park Ji-yeon aj.
Režie: Kim Ki-duk
Mládeži do 15 let nepřístupný                  Délka fi lmu: 97 min.

  5. úterý    17.30  20.00
  6. středa   17.30  20.00
  7. čtvrtek  17.30  20.00
  8. pátek    17.30  20.00
  9. sobota  17.30  20.00
10. neděle  17.30  20.00

Vstupné: 88 Kč             

RO (C ) K PODVRAŤÁKŮ     ČR-Falcon
Nový fi lm Karla Janáka (Snowboarďáci, Rafťáci) o muzice, peně-
zích a gangsterech amatérech. Černá komedie a osvědčené duo 
Kotek/Mádl v hlavních rolích.
Dále hrají: Martin Písařík, Michael Beran, Václav Postránecký, 
Kristýna Nováková, Václav Sloup, Jan Hrušínský, Ema Jurková 
Režie: Karel Janák
Mládeži do 12 let nevhodný                    Délka fi lmu: 104 min.

12. úterý     17.00  20.00
13. středa   17.00  20.00
14. čtvrtek  17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 78 Kč

CASINO  ROYALE   USA-Falcon
Číslo 007 opět na scéně! Dobrodružný akční fi lm a Daniel Craig 
jako nový James Bond.
Dále hrají: Eva Greenová, Mads Mikkelsen, Judi Denchová, Cate-
rina Murinová aj.
Režie: Martin Campbell
Mládeži do 12 let nevhodný                    Délka fi lmu: 147 min.

15.  pátek  17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 63 Kč  

BÍLÁ  MASAJKA  Německo-Bontonfi lm
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití. Skutečný příběh milost-
ného vztahu Švýcarky Carol a masajského válečníka odehrávající 
se v reáliích africké Keni. Adaptace stejnojmenného bestselleru 
Corine Hofmannové.
Hrají: Nina Hossová, Jacky Ido, Katja Flintová aj.
Režie: Hermine Huntgeburthová
Mládeži do 12 let nevhodný                     Délka fi lmu: 126 min.
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16.  sobota  17.30  20.00
17. neděle   17.30  20.00

Vstupné: 68 Kč 

GRANDHOTEL  ČR-Bontonfi lm
Nová komedie Davida Ondříčka (Samotáři, Jedna ruka netleská). 
Údržbář v hotelu Ještěd, amatérský meteorolog, se snaží opus-
tit město, ve kterém strávil celý svůj život. Pomůže mu v tom 
krásná servírka Klára Issová, chlípný recepční Dulava či sudeťák 
Mrkvička?
Dále hrají: Marek Taclík, Jaroslav Plesl, Dita Zábranská aj.
Režie: David Ondříček     
                                                            Délka fi lmu: 96 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
18.  pondělí  17.30  20.00

Vstupné: 63 Kč

MARTA   ČR-Bontonfi lm
Petra Špalková v psychologickém dramatu o vůli přežít a o schop-
nosti porozumění mezi lidmi, kterým pro to scházejí předpokla-
dy.
Dále hrají: Jan Novotný, Vojtěch Štěpánek, Viktor Fatka aj.
Režie: Marta Nováková
Mládeži do 12 let nevhodný                     Délka fi lmu: 77 min.

19. úterý   17.30  20.00
20. středa 17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

MALÁ  MISS  SUNSHINE  USA-Bontonfi lm
I cesta může být cíl. Hooverovi jsou jen obyčejná šílená rodina 
a čeká je dlouhá, šílená (ale roztomilá) výprava. Rodinná kome-
die.
Hrají: Greg Kinnear, Toni Colletteová, Steve Carell, Alan Arkin, 
Agibail Breslinová aj.
Režie: Jonathan Dayton a Valerie Farisová 
                                                            Délka fi lmu: 100 min.

21.  čtvrtek  17.30  20.00
22.  pátek    17.30
23.  sobota   17.30

Český dabing 
Vstupné: 63 Kč

SPLÁCHNUTEJ   V.Británie-Bontonfi lm
Animovaná komedie. Roddy je trochu snobský myšák z lepší spo-
lečnosti, který se náhodou ocitne v odpadovém potrubí, které 
vede do drsného světa, v němž nepřežije každý. Naštěstí potká-
vá myší Amazonku Ritu, která mu pomůže postavit se znovu na 
nohy.
Režie: David Bowers, Sam Fell     
                                                             Délka fi lmu: 86 min.

22.  pátek   jen 20.00
23.  sobota jen 20.00

Titulky
Vstupné: 80 Kč                 

ILUZIONISTA ČR-USA-Bioscop
Tajemný příběh z prostředí secesní Vídně. Nadaný mág Edward 
Norton, bojující o svou lásku se chystá předvést největší iluzi své 
kariéry... Film byl natáčen v Praze, Českém Krumlově a Táboře.
Dále hrají: Jassica Bielová, Rufus Sewell, Paul Giamatti
Režie: Neil Burger
Mládeži do 12 let nevhodný   
                                                            Délka fi lmu: 110 min.

27. středa   17.00  20.00
28. čtvrtek  17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky 
Vstupné: 73 Kč

SKRYTÁ  IDENTITA   USA-Warner Bros.
Krimi režiséra Martina Scorseseho, ve kterém je Leonardo Di 
Caprio policistou, který infi ltroval do irského gangu, pro který 
naopak pracuje Matt Damon v řadách policie. Nejde o výměnu 
míst. Jde o život a smrt.
Dále hrají: Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen aj.
Režie: Martin Scorsese
Mládeži do 12 let nevhodný                     
                                                            Délka fi lmu: 152 min.
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29.  pátek   17.30  20.00
30.  sobota  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 80 Kč

STORMBREAKER  USA-Německo-Bioscop
Nikdy nejsi dost mladý na to, abys zemřel. Stormbreaker je rafi -
novaná počítačová hra, která převrátila vzhůru nohama život jed-
noho obyčejného kluka. Akční dobrodružný fi lm.
Hrají: Ewan McGregor, Alex Pettyfer, Mickey Rourke, Alicia Silver-
stoneová aj.
Režie: Geoffrey Sax    Délka fi lmu: 93 min.

2.1.  úterý   17.30  20.00
3.1.  středa  17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 68 Kč

LET ´S  DANCE  USA-SPI
Každý si zaslouží šanci následovat své sny... ale někteří lidé mají 
jen jeden pokus. On tančí na ulici, ona na vyleštěných parketách. 
Další snímek z kategorie „hříšných tanců“.
Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewanová, Rachel Griffi thsová aj.
Režie: Anne Fletcherová
Mládeži do 12 let nevhodný Délka fi lmu: 104 min.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

3. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

KYTICE  POHÁDEK  IV                    ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma: 68 min.

10. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

O  ZLATÉ  RYBCE                             ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma: 65 min.

17. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

MIKEŠ  II                                       ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma:  65 min.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  

   2  -  3.       Let´s  Dance                             USA - psychologický,taneční
          4.       Zajatci mlhy                              Rusko - válečný
   5  -  7.       Eragon                                      USA - fantastický, akční
          9.       Borat                                        USA - komedie
10  -  11.      Candy                                       USA - romantické drama
12  -  14.      Texaský masakr motorovou pilou: Počátek                USA - thriller
         15.      Nepříjemná pravda                     USA - dokumentární
16  -  17.      Prázdniny                                   USA - rodinná komedie
18  -  19.      Volver                                       Španělsko - černá komedie
20  -  21.      Lovecká sezóna                          USA - animovaná komedie
20  -  21.      Ďábel nosí Pradu                        USA - komedie
23  -  24.      Dobrý  ročník                             USA  -  psychologické drama
25  -  26.      Pravidla lži                                 ČR  -  psychothriller
27  -  28.      Potomci lidí                                V.Británie-USA  -  sci-fi  thriller
         29.      Projekt 100
30  -  31.      Ro(c)k  podvraťáků                    ČR - komedie
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Vánoce v hraběcí rodině Černínů 
              před 150 lety
Čas letí jako splašený kůň, jen občas malinko zpomalí, jakoby chtěl trochu vydechnout. 
Než se nadějeme, proběhne okolo nás Mikuláš s čertem a máme opět Vánoce (což se 
nám obchody připomínají rok od roku dřív a dřív). Zastavme se alespoň na chvilku, 
abychom v tichu vyndali ze staré archivní skříně rukopis ve zdobené kožené vazbě. Až 
oči přivyknou zažloutlým stranám a pro moderního člověka nezvyklému písmu, kterému 
se říká kurent, začteme se do vyprávění o Vánocích, jak ho zachytil v roce 1856 hrabě 
Evžen Černín z Chudenic.

     Jako tradičně každý rok, byla hraběcí rodina o 
vánocích ve Vídni. Do Čech přijížděli Černínové v květ-
nu nebo v červnu a na podzim, když skončily hony, 
vraceli se do hlavního města monarchie. Nastávala 
totiž sezóna bálů a dalších společenských událostí; 
ale nebyla to jen zábava, která sem přiváděla nejvyš-
ší společenské vrstvy. Vídeň byla rezidencí císaře a u 
císařského dvora se kumulovalo politické dění. Rok 
padesátý šestý byl z tohoto pohledu celkem poklidný 
- nerušily ho žádné bezprostřední válečné konfl ikty.
     Hrabě Evžen si zapsal do svého deníku, že večer 
před Štědrým dnem napadl sníh, ale druhý den zase 
roztál. Také kolem jedenácté večer přijeli jeho dva 
synové Jaromír a Rudolf. Třetí syn Humbert se dosta-
vil na Štědrý den ráno. Zatímco se děti tešily na stro-
meček, řešili, muži u dopolední svačiny majetkové a 
hospodářské záležitosti. Týkaly se hlavně Jaromíra, 
který byl po otci Evženovi budoucím univerzálním 
dědicem černínského majetku a nastupujícím vla-
dařem Domu hradeckého. Už v roce 1851 mu byla 

postoupena správa panství Chudenice, jakéhosi rodinného stříbra (tento majetek drželi 
Černínové nepřetržitě od 12. století do roku 1945), aby se tak připravoval na řízení 
velkých rodových držav. Po pracovní poradě byl pozván pro zábavu a rozptýlení jakýsi 
artista z Amsterodamu. I když byl pán domu s jeho produkcí spokojen a konstatoval, že 
„skáče jako kolibřík,“ nepokládal za důležité zaznamenat si jeho jméno. Zato zapsal jmé-
no následujícího hosta, kterým byl slovutný malíř historických výjevů Karel Wursinger, 
profesor výtvarné akademie. Když odešel, věnoval se hrabě vyřizování korespondence, 
což patřilo ke každodennímu rituálu.
     Mezitím už se pomalu scházela rodina k vánoční večeři: výše zmíněný syn Jaromír s 
manželkou Karolinou, rozenou hraběnkou Schaffgotschovou, která byla opět v požeh-
naném stavu (čekala syna Františka, posledního majitele panství Jindřichův Hradec z 
větve nedrahovických Černínů). Kolem nich běhalo už pět dětí: dcerky Terezie, Marie 
Rudolfi na, Karolina Arnoštka, Arnoštka Marie a pětiletý Evžen Jaromír. V pořadí druho-
rozený syn Heřman přišel s manželkou Aloisií, rozenou hraběnkou z Morzinu, a nesli ani 

   YMCA – Jindřichův Hradec 
   zve všechny rodiče a jejich předškolní děti na návštěvu Mateřského centra Klíček
   v budově MŠ pod gymnáziem. MC je otevřeno všem zájemcům 

  od úterý do pátku  od 9,00 do 11,30 hod. 
  V případě většího zájmu je možné otevřít  i v pondělí.
  Bližší informace na tel.: 606 587 763.                
                                                Těšíme se na Vás.
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ne rok starého synka Rudolfa. V pořadí třetí Evženův syn Rudolf přišel bez doprovodu, 
byl svobodný a věnoval se vojenské kariéře. Sám zatím byl i nejmladší syn Humbert, 
který se oženil až později. U večeře seděla také dcera Marie Terezie, která se provdala 
až následujícího roku za hraběte Ladislava Pejaceviche. Druhá dcera Karolina Anna, se 
těchto Vánoc nedožila, zemřela už roku 1852 ve věku dvacet dva let a je pochována 
u hrobky sv. Jakuba v Jindřichově Hradci. U vánočního stolu se rodina Evžena modlila 
nejen za ní, ale i za sourozence Zdeňka, který zemřel jako roční batole už v roce 1824. 
Po večeři se všichni odebrali k vánočnímu stromku a zejména děti měly velkou radost. 
Dostaly spoustu věcí: šperky, obrázky, přístroje (hrabě Evžen píše německy „Apparate“, 
těžko dnes posoudit, co se tím míní), obrázkové knížky, oblečení, umělecky zdobené 
kazety. Také dospělí dostali krásné dárky, např. oblečení a drobné kusy nábytku. Hrabě 
Evžen dostal od své manželky Marie Terezie vycpanou sluku a sáně. Od snachy pak 
soubor krásných grafi ckých listů, nazvaných Pohledy na Dunaj, od dcery malý oltář. Co 
daroval hrabě své manželce, nepíše, ale jistě něco hodnotného, vždyť následující rok 
jí daroval zlatou brož ve smaltovaném kočíčku. Vánoce byly na dárky velmi bohaté a 
zejména děti měly velkou radost. 
     Z vyprávění hraběte Evžena však nemáme dojem, že by nejdůležitější byly dárky 
pod vánočním stromečkem. Cítíme z něho prostou lidskou radost, že se sešla rodina, 
lidé jeho srdci nejmilejší a že v tuto chvíli je s nimi něco víc než materielní hojnost. Víra 
předků mu jistě v tuto sváteční dobu přinesla na mysl slova z Evangelia podle Jana: „A 
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od 
Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy.“

Stanislava Nováková
(Státní oblastní archiv Jindřichův Hradec)   
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  Váleční piloti RAF na jindřichohradeckém nebi 29. září 1946 
    

     Jak z předcházejících vydání Jindřichohradeckého zpravodaje zaznělo, J. Hradec 
patřil po II. světové válce k řadě měst v Československu, kde se za přispění bývalých 
čs. válečných pilotů RAF (britské Královské letectvo) uskutečnily velkolepé letecké dny.       
V našem městě se tak stalo v neděli 29. září 1946 na provizorním letišti poblíž „bažant-
nice” u Radouňky. Jedním z těch, který se aviatické show zúčastnil, byl bývalý příslušník 
310. a 312. čs. stíhací perutě ve Velké Británii Josef Prokopec. Dejme proto prostor jeho 
osobním vzpomínkám na léta dávno minulá.                                                       (VlB)

     Plukovník v. v. Josef Prokopec odešel do zahraničního odboje přes Polsko, Rumun-
sko a Jugoslávii na Střední Východ, odkud se lodním transportem dostal přes Gibraltar       
do Anglie. Zde prodělal základní letecký výcvik, který navázal na jeho znalosti získané  
v plzeňském Západočeském aeroklubu v rámci akce „1000 pilotů republice“. Následoval 
pilotní kurz v Kanadě, po kterém byl počátkem roku 1944 přidělen k bojové „třista-
desítce“. Bylo to v době, kdy Spojenci útočili na cíle ve Francii, doprovázeli bombardéry 
nad Belgii, Německo či Itálii. Od počátku června 1944 se J. Prokopec účastnil bojů nad 
Normandií. Byl jedním z prvních Čechoslováků, kteří se objevili nad invazními plážemi 
během slavného Dne D. Na sklonku roku 1944 operačně létal nad bojišti operace Mar-
ket - Garden, grandiózní vojenské akce zaměřené na překročení řeky Rýn v prostoru 
holandských měst Arnhem a Nijmegen. 

     Po skončení války se J. Prokopec v srpnu 1945 vrátil do vlasti. Zůstal u letectva           
a sloužil nadále u někdejší 312. perutě, která byla transformována na 5. stíhací pluk dis-
lokovaný v Českých Budějovicích. Byl pilotem instruktorem a pomáhal cvičit nové letce. 
Díky svým bohatým zkušenostem byl v roce 1948 zařazen do „Akce DI“, tajného výcviku 
stíhacích pilotů pro vznikající izraelské vojenské letectvo. 
     Kromě běžného výcvikového programu a bezpečnostních letů kolem státní hranice 
se piloti 5. stíhacího pluku zúčastnili řady leteckých dnů. Jedním z nich byla i exhibice 
slavné sedmičlenné formace britských stíhaček Spitfi re od 5. pluku na jindřichohradec-
kém nebi v neděli 29. září 1946: “Startovali jsme z domovské báze v Plané u Českých 
Budějovic a asi po šesti minutách jsme byli nad městem”, vzpomínal v listopadu 2006 
na leteckou show v J. Hradci plukovník Josef Prokopec. “Naše sedmička vedená štkpt. 
Karlem Poštou se krátce po startu seřadila do předem určené formace a v nízkém letu 

se přiblížila nad tehdejší dočasné jindři-
chohradecké letiště. Doslova jsme ,česali´ 
stromy, jak jsme šli nízko. Bylo to efektní 
a zároveň to připomínalo časy, kdy jsme 
se svými stroji pomáhali vybojovat spoje-
neckou převahu na invazním předmostí. 
Po průletu jsme si dali rozchod a zase se 
seřadili do další fi gury, kterých jsme pak 
udělali asi osm. Jejich tvar jsme vždy měni-
li v zatáčce, aby při průletu nad plochou 
měla formace novou tvář. Secvičit je nebylo 
jednoduché. Za kniply stíhaček však seděli 

vesměs váleční veteráni, kteří již měli nalétáno několik stovek hodin, včetně takových, 
kdy šlo skutečně o život. Jindřichohradecká exhibice proběhla podle plánu a my se po 
ukončení vystoupení vrátili zpět na domovskou bázi.“ 
      „Během vystoupení jsme sotva měli čas sledovat diváky na zemi, doufali  jsme však, 
že se jim naše představení bude líbit. Vždy jsme se snažili dostat stroje do požadované 
formace. Tyto exhibice jsme konali nad rámec našich služebních povinností. Přesto to 
pro nás vždy byla čest! Navíc, když nás vedlo takové letecké eso, za jaké jsme Karla 
Poštu považovali. On sám nejednu exhibici okořenil akrobacií na cvičném Bückeru. Naše 
skupina se zúčastnila celé řady leteckých show, z nichž nejslavnější byly v Plzni, Praze, 
Brně či Bratislavě.” uzavřel své vzpomínky Josef Prokopec.       
      Jako řadě dalších čs. válečných letců, také J. Prokopcovi se za odbojovou činnost 
plně „odvděčil“ poúnorový režim. Nejprve byl počátkem roku 1949 odeslán na nucenou 
dovolenou. Následoval vyhazov od letectva, degradace na vojína a zabavení bytu, kde  
v té době bydlel s manželkou a dětmi. Azyl nakonec našel v Heřmanově Huti (okr. Plzeň-
sever), kde získal místo ve zdejších sklárnách. Josef Prokopec byl morálně částečně 
rehabilitován po roce 1968, zaslouženého vděku se mu dostalo až po listopadu 1989. 
Plukovník Josef Prokopec, člen Československé obce legionářské, bydlí v Plzni. Dnes je 
posledním žijícím příslušníkem 312. čs. stíhací perutě RAF v celém Plzeňském kraji.  

                                                                                                     Karel Foud, Plzeň

Foto: Josef Prokopec u letounu Spitfi re na základně RAF v Manstonu, červenec 1945.  
„Maluji imatrikulační označení na naše zbrusu nové „Spity“ a těším se, že nás čeká cesta 
nejsladší. Domů, do Československa. S těmito stroji jsme pak létali nad Č. Budějovicemi 
i nad J. Hradcem“, popsal tuto fotografi i Plk. Josef Prokopec. (Foto: Archiv autora)
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RC SPV Jindřichohradecko: 
Ocenění práce dobrovolných cvičitelů SPV (sportu pro všechny) 
v roce 2006
 I. Zlatá Medaile dr. Tyrše

Jiří  H l o u š e k  (*1931) – odbor SPV při TJ Jiskra, Chlum u Třeboně 
Cvičitel III. tř. působil jako cvičitel v mužských složkách 50 let, byl 10 let vedoucím 
metodikem mužů, dlouholetým předsedou Okresní asociace SPV. V současné době sice 
ze zdravotních důvodů již nevede cvičební hodiny, ale stále stojí v čele odboru SPV TJ 
Jiskra, Chlum u Třeboně.
Držitel Vzorného cvičitele, Medaile Dr.Tyrše z r.2001 i různých čestných uznání okresu i 
kraje za nácviky spartakiádních skladeb mužů, za dlouholetou cvičitelskou práci, výchovu 
nových cvičitelů, za práci lektora při školeních cvičitelů, za dlouholetou aktivní práci v 
tělovýchovném hnutí na úrovni TJ Chlum u Třeboně, okresu, kraje i ústředí převzal Zla-
tou medaili Dr. Tyrše v dubnu na Valné hromadě ČA SPV v Brně.

Věra  T ů m o v á (*1931) odbor SPV při TJ Slovan J.Hradec
Cvičitelka III.tř. z r.1970, dříve cvičitelka Zdr.TV žen, dnes cvičitelka PD. Je držitelkou 
Vzorného cvičitele, Medaile Dr.Tyrše z r.2001 a četných uznání za angažovanost pro  
tělovýchovu a za TJ Slovan J.Hradec v městském zastupitelstvu, za dobrovolnou účast 
při všech akcích odboru SPV TJ Slovan i OA SPV převzala Zlatou medaili Dr.Tyrše v dubnu 
na Valné hromadě ČA SPV v Brně.

II. Medaile Dr.Tyrše

Vlasta  B o č k o v á  (*1931) – odbor SPV při TJ Jiskra Třeboň     
Cvičitelka III. tř. PD a RaD, cvičenka (dříve ZTV a ZRTV) 45 let, členka výboru SPV při TJ 
Jiskra Třeboň a členka cvičitelského sboru 25 let. Za odvedenou obětavou práci s mlá-
deží, za nácviky spartakiádních skladeb, za pečlivou evidenci členů  v odboru obdržela v 
minulosti vyznamenání Vzorný cvičitel – zlato. Na Cvičitelském srazu RC SPV Jindřicho-
hradecka 21.10.2006 převzala Medaili Dr.Tyrše.

Jaromíra  J a n n o v á – (*1951) odbor SPV při TJ Slovan J.Hradec
Cvičitelka III. tř. z r. 1974, nyní se specializací za ZdrTV, držitelka Vzorného cvičitele 
– zlato a řady ocenění  za nácviky skladeb žen při spartakiádách. Je dlouholetou členkou 
výboru TJ Slovan a členkou revizní komise. Vede hodiny zdravotního cvičení žen a kurzy 
zdravotního cvičení v bazénu. Za soustavnou aktivní cvičitelskou práci (31 let) a účast 
na akcích pořádaných odborem SPV TJ Slovan J.Hradec i Regionálním centrem JčČA SPV 
převzala na Cvičitelském srazu 21.10.2006 Medaili Dr.Tyrše.

III. Vzorný cvičitel – zlatý odznak

Zlatuše  K r á l o v á (*1951) – odbor SPV při TJ Slovan J.Hradec
Cvičitelka III. tř. od r. 1978, je držitelkou titulu Vzorný cvičitel - stříbro z r.2001.
(Ze zdravotních důvodů v současné době žádný oddíl nevede.) Za vedení žákovských 
složek, za práci náčelnice žák. složek od r. 1978 (22 let), a náčelnice žen (9 let), za koor-
dinaci práce oddílů v odboru SPV TJ Slovan J.Hradec a úspěšné zajišťování akcí odboru 
SPV TJ Slovan i Regionálního centra JčKA SPV, za vzornou práci lektora cvičitelů IV. třídy 
převzala na Cvičitelském srazu 21.10.2006 čestný odznak Vzorný cvičitel - zlato.  

 SPORT
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Jana  M r á č k o v á  (*1951) – odbor SPV při TJ Slovan J.Hradec
Cvičitelka III.tř. od r.1987 se specializací na ZdrTV je držitelkou odznaku Vzorný cvičitel 
– stříbro z r.2001. Vede oddíl zdravotního cvičení žen. Za prosazování moderních forem 
cvičení, za 19leté spolehlivé vedení hodin cvičení pro ženy, za ochotné zastupování chy-
bějících cvičitelek v hodinách kondičních, zdravotních a kalanetických cvičení a za spolu-
práci při všech akcích SPV Slovanu i Regionálního centra JčKA jí byl na Cvičitelském srazu 
21.10.2006 předán odznak Vzorný cvičitel - zlato.

IV. Čestné uznání – bronz  - předáno na Cvičitelském srazu 21.10.2006

Romana Stieblerová (*1966) – odbor SPV při TJ Sokol Popelín
Cvičitelka III. Tř. Za vedení oddílu AE dorostenek a žen a za zásluhy o založení odboru 
SPV při TJ Sokol Popelín převzala Čestné uznání – bronz. 

Radka Šilhavá (*1971) – odbor SPV při TJ Slovan J.Hradec
Je cvičitelkou IV. třídy s odbornými znalostmi vedení předškolních dětí. Vede oddíl PD na 
sídl. Vajgar, od r. 2006 je kooptována do výboru SPV při TJ Slovan. Za spolehlivost, za 
účast na všech akcích SPV i RC JčKA převzala Čestné uznání – bronz.

Eva Tesařová (*1978) – odbor SPV při TJ Jiskra Nová Bystřice 
Cvičitelka 2.tř.VG a cvičitelka I.tř. PD+RD (z r 2000). Za práci s mládeží a za založení  
oddílu Rodiče a děti v TJ Jiskra Nová Bystřice, za obětavou činnost pro veřejnou tělo-
výchovu (i přes nedostatek času dvojnásobné maminky na MD) převzala Čestné uznání 
– bronz.

Mgr. Jana Zemánková (*1968) – odbor SPV při TJ Lokomotiva České Velenice
Cvičitelka II.tř. PD,RD. Aktivně spolupracuje s oddílem RD, vede oddíl PD a žactvo. Podílí 
se na všech akcích pro děti a mládež v rámci  SPV. TJ Lokomotiva České Velenice. Udě-
leno   Čestné uznání – bronz.

A to nejlepší na závěr.

 V.   PODĚKOVÁNÍ ASOCIACE a Pamětní list
Zdeňka   M u s i l o v á (*1926) – odbor SPV při  TJ Slovan J.Hradec
cvičitelka III. tř. z r. 1945 a II. tř. z r. 1971, dlouholetá členka výboru SPV, dříve náčelni-
ce a vedoucí žen (55 let), sekretářka výboru, dříve náčelnice OA SPV (40 let), držitelka 
Medaile Dr.Tyrše z r. 1996, Zlaté Tyršovy medaile z r. 2001 a nositelka řady ocenění a 
vyznamenání za nácviky spartakiádních skladeb žen v okrese i kraji.
Za celoživotní aktivní propagování tělovýchovy a sportu, za dlouholeté vedení ženských 
složek, školení a výchovu nových cvičitelských kádrů i současnou aktivitu v tělovýchov-
ném hnutí (dlouholetá trenérka oddílu SG mládeže při TJ Slovan) obdržela u příležitos-
ti kulatých narozenim na Valné hromadě TJ Slovan J.Hradec Poděkování JčKA SPV a 
Pamětní list.
Když člověk začne cvičit sám mladý, zůstává mladým i ve zralém věku. Toho je Zdeňka 
zářným příkladem. Její dnešní kondici jí můžeme jen závidět a jsme rádi, že v našem 
kolektivu zůstává a dál nás učí.

Zdena  F i l á č k o v á – odbor SPV  při TJ Slovan J.Hradec
Cvičitelka III.tř. z r.1962, držitelka ocenění Vzorný cvičitel - zlato 1996 za nácviky spar-
takiádních skladeb PD. Za vzornou a odpovědnou práci s dětmi v odboru i v OA SPV, za 
aktivní účast při všech akcích odboru SPV TJ Slovan i OA SPV převzala na Valné hromadě 
TJ Slovan Pamětní list Jč KA SPV.
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 František P f e i f e r  (*1946) odbor SPV při TJ Jiskra Třeboň
Dlouholetý předseda  TJ Jiskra Třeboň  (a v posledních letech i vedoucí oddílu SPV) pod-
poroval vždy rovnocenně všechny oddíly TJ Jiskra, pečoval o evidenci členské základ-
ny. 
Za dlouholetou podporu sportu a tělovýchovného hnutí v Třeboni, za vedení mužských 
a žákovských složek mu bylo Krajskou asociací a Regionálním centrem SPV uděleno 
Čestné uznání s poděkováním, které mu bylo předáno u příležitosti oslavy životního 
jubilea v Třeboni. (Z rodinných důvodů přesídlil do Prahy a jeho činnost nyní vykonává 
Jan Jelínek.)

Karel Z v á n o v e c (*1951) – odbor SPV při TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
Již 45 let je duší tělovýchovného dění v TJ Tatran, Lomnice nad Lužnicí. Od r. 1990 je 
jejím předsedou a vykonává i předsedu oddílu SPV. Sportovec tělem i duší podporuje 
sport i ze své pracovní pozice starosty města Lomnice nad Lužnicí (zasadil se o výstavbu 
sportovního areálu s novým hřištěm a běžeckou 4-dráhou.). U příležitosti životního jubi-
lea mu bylo předáno Poděkování JčKA a Regionálního centra SPV.

Regionální centrum SPV Jindřichohradecka si nesmírně váží dobrovolné práce všech 
cvičitelů a považuje za čest, může-li jejich práci alespoň morálně ocenit. Tito nesmírně 
obětaví lidé mohou stát vzorným příkladem pro mladou generaci. 

                     Jaroslava Nováková – předseda RC SPV Jindřichohradecka

RC SPV Jindřichohradecka
Poděkování panu Jiřímu Maňasovi z Dačic

     Jiří Maňas (*1931), předseda odboru SPV při TJ Centro-
pen Dačice, je sportovcem tělem i duší. Začínal jako cvičenec v 
roce 1946, od r.1947 působil jako první župní pomahatel a v roce  
1949 absolvoval cvičitelskou Českou školu sokolskou (která mu 
byla uznána jako úroveň cvičitele III. tř. SPV). Do vojny působil v 
Kojetíně jako cvičitel žactva, po vojně od r.1953 se usídlil  v Ostra-
vě, kde byl cvičitelem v TJ Baník Hlubina, později v TJ START. Tam 
již vedl i složky dospělých. V roce 1955 nacvičoval spartakiádní 
skladbu mužů i skladbu žen s kuželi. Od roku 1970 působil v rámci 
města Ostravy i v okresních a krajských složkách ZTV (později 
ZRTV) až do roku 1990, kdy s rodinou přesídlil do Dačic. Zde se 
hned zapojil do řad sportovců, byl cvičitelem dospělých i žákov-
ských složek, a od roku 1995 vykonával práci předsedy odboru 
SPV při TJ Centropen Dačice až  dosud. Do roku 1999 byl členem 
VV JčKA SPV a do roku 2006 i členem Metodické rady RC SPV  

Jindřichohradecka. Dnes ze zdravotních důvodů předal žezlo mladší generaci.
     Jirkovi za odvedenou celoživotní práci bylo předáno při osobní návštěvě Poděkování 
JčKA a RC Jindřichohradecka. 
     Jirkovi děkujeme ještě jednou touto cestou a do dalších let mu přejeme jen to nej-
lepší, klid, pohodu a hlavně zdraví.

                                   Jaroslava Nováková – předseda RC Jindřichohradecka
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