
Jindřichohradecký zpravodaj                                                                1/2007

  Obsah

   2  Novoroční přání starosty města J. Hradec
   3  Informace z Rady města 
   4  Výběr z událostí městské policie
   5  Informace města J. Hradec
   7  Společenská kronika
   8  Zachyceno kamerou
   9  Městská knihovna
 10  Tradice a budoucnost Gymnázia V. Nováka     
       v Jindřichově Hradci
 12  Kulturní kalendář 
 15  Obec baráčníků „Kunifer“
 19  Kino Střelnice
 22  Sport 
 23  Bylo nebylo

 
  

 - 1 - 

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník
Vydává Město Jindřichův Hradec
Adresa redakce a místo vydávání: Klášterská ul. 135/II, J. Hradec 377 22
Příspěvky do JH - zpravodaje můžete zasílat 
na e-mail: jirku@jh.cz, tel.: 384 351 215   
Redakční uzávěrka 17. den předchozího měsíce. 
Do obsahu článku podepsaného autorem redakce nezasahuje. 
S obsahem čtenářských příspěvků se redakce JH – zpravodaje 
ne vždy ztotožňuje. 
Tisk: RAIN tiskárna  s.r.o. J. Hradec. Registrační značka:  MK ČR E 11680  
Cena: 10,- Kč     Číslo 1/2007  vyšlo  22. 12. 2006   
Foto na obálce: Město Jindřichův Hradec
Elektronickou verzi JH - zpravodaje najdete na internetu:www.jh.cz  
                                                                  www.jhzpravodaj.cz

Součást JH zpravodaje je příloha 
 Muzea Jindřichohradecka – NOVUM

Město Jindřichův Hradec 
Vás srdečně zve 
1. 1. 2007 v 17,00 hod
na 
přivítání NOVÉHO ROKU 
SLAVNOSTNÍM PROJEVEM 
STAROSTY MĚSTA, 
NOVOROČNÍM TROUBENÍM 
ze starobylé radnice
a SLAVNOSTNÍM OHŇOSTROJEM
odpáleným z městské věže  
náměstí Míru



 Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
         abych Vám všem popřál do nového roku
         hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
         a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Ing. Karel Matoušek                                                                           
starosta města Jindřichův Hradec

Pf 2007

 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

      Na svém třetím zasedání projednalo 
zastupitelstvo města návrh obecně závaz-
né vyhlášky  Města Jindřichův Hradec č. 
5/2006, kterou se mění a doplňuje obec-
ně závazná vyhláška o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Na základě skuteč-
ných nákladů na tyto služby a jejich kalku-
lace za uplynulý rok, stanovili zastupitelé 
sazbu poplatku pro fyzickou osobu pro  rok 
2007 ve výši 500,- Kč. Ostatní ustanovení 
této vyhlášky zůstávají nezměněna.

    Před koncem minulého roku schváli-
lo zastupitelstvo prodej objektu bývalé 
hasičské zbrojnice v Růžové ulici. Záměr 
prodeje byl zveřejněn ve dnech 30.8. 2006 
– 29.9. 2006. V této lhůtě se přihlásil jedi-
ný zájemce, který hodlá objekt využít na 
obchodně kulturní centrum spojené s uby-
továním. Při respektování podmínek uve-
dených v oznámení záměru prodeje byla 
zastupiteli stanovena prodejní cena na 15 
236 160,- Kč. 

    Již dva roky je nevyužitý objekt zruše-
né mateřské školy v Dolní Radouni. Proto 
radní a následně i zastupitelé vyslovili sou-
hlas s vyhlášením záměru tuto nemovitost 
i s přilehlými pozemky prodat. Na základě 
znaleckých posudků byla pro prodej zvole-
na obálková metoda s minimální nabídko-
vou cenou 1 873 880,- Kč.

     V prvních týdnech letošního roku bude 
Město Jindřichův Hradec hospodařit pod-
le pravidel rozpočtového provizoria. Z 
toho plyne, že výdaje jednotlivých odborů 
mohou být čerpány do výše jedné dvanác-
tiny schváleného rozpočtu na rok 2006 v 
každém měsíci trvání rozpočtového provi-
zoria. Výdaje budou kryty předpokládaný-

mi příjmy. Pokud budou tyto příjmy nižší, 
budou výdaje kryty prostředky z fondu 
rezerv a rozvoje. Platnost rozpočtového 
provizoria končí dnem schválení řádného 
rozpočtu města na rok 2007.

    Také v novém volebním období bude 
důležitým poradním orgánem Rady města 
dopravní komise. Jejím úkolem je odborné 
předjednání dopravních problémů v našem 
městě, čímž se značně usnadní následné 
rozhodování radních, případně zastupitelů. 
Dopravní komise je složena z představitelů 
města, úředníků odboru dopravy a zástup-
ců městské i státní policie. Dále jsou do 
komise jmenováni zástupci fi rem MIHOS a 
TESCO a odborníci určení politickými stra-
nami a volebními uskupeními zastoupený-
mi v zastupitelstvu města.

   Národní muzeum fotografi e v Jindřichově 
Hradci je obecně prospěšnou společností s 
majetkovou účastí města. Proto také měs-
to jmenuje do řídících orgánů této orga-
nizace své zástupce.  V novém funkčním 
období na místě člena správní rady NMF, 
o.p.s. nahradil odstoupivšího pana König-
smarka nově zvolený místostarosta pan 
Ing. Pavel Vejvar.

   V rámci přípravy rozpočtu na rok 2007 
byli na 6. zasedání rady města pozváni 
zástupci všech místních částí Jindřichova 
Hradce. Účelem setkání bylo zjistit problé-
my a požadavky obyvatel místních částí 
a reagovat na ně při určování priorit pro 
příští rok. Většina požadavků se týká zimní 
údržby, opravy komunikací, sečení trávy a 
budování nových světelných bodů veřejné-
ho osvětlení. Všeobecným problémem do 
budoucna bude odkanalizování odpadních 
vod. 

                       Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec

se koná 7. 2. 2007 v 16,00 hodin
v sále Střelnice
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MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

přestupky a trestné činy proti majetku:
... Lidl
1.11.2006 zboží v celkové ceně 90,-Kč si 
postupně ukládal do kapes bundy 21-ti 
letý muž. Při „nakupování“ si ani nevšiml 
zaměstnance ostrahy, který jej celou dobu 
pozoroval.
2.11.2006 náramkové hodinky a rukavice 
v celkové ceně 140,-Kč si pod bundu uložil 
35-ti letý bezdomovec. Taktéž si nevšiml 
pracovníka ostrahy, který stál nedaleko od 
něj.
8.11.2006 dvě láhve Tuzemáku celkem 
za 159,-Kč si do tašky vložil a u pokladny 
nezaplatil 32-ti letý muž. Strážníci násled-
ně zjistili, že muž do J. Hradce přijel v 
odcizeném vozidle, které zaparkoval před 
obchodem.  Muže i s vozidlem si na místě 
převzala přivolaná hlídka Policie ČR.
12.11.2006 až na parkovišti zadržela ostra-
ha společně se zaměstnanci marketu  dva 
mladíky, kteří u pokladny nezaplatili láhev 
vodky v ceně 70,-Kč.
18.11.2006 „šišku“ salámu  v ceně 60,-Kč 
si do nákupní tašky ukryla 52-ti letá žena.
24.11.2006 detekční rám uvedla v činnost 
kabelka 77-ti leté ženy. Následně vyšlo 
najevo, že mezi obsahem kabelky se ukrý-
vá i „parfém“  za 299,-Kč.
... Kaufl and
9.11.2006 při placení si pokladní všimla 
podivně zkroucené ruky 21-ti letého muže. 
Ten uvedl, že má ruku zraněnou a násled-
ně mu z rukávu vypadla láhev destilátu.
... JH-Markt
2.11.2006 tři balení ořechů celkem za 
126,-Kč odcizil 62-ti letý muž. Zboží měl 
ukryté pod bundou.
5.11.2006 z přestupku proti občanskému 
soužití se bude zodpovídat  29-ti letý muž, 
neboť v Nonstop baru na Nábřeží L. Steh-
ny fyzicky atakoval jednoho z přítomných 
hostů. Strážníci přestupek řešili na místě v 
blokovém řízení.
9.11.2006  trestného činu „maření výkonu 

úředního rozhodnutí“ se dopustil 28-ti letý 
muž tím, že řídíl motorové vozidlo, přes-
tože mu byl pravomocně vysloven zákaz 
řízení.
17.11.2006 na základě telefonického ozná-
mení v 00.10 hodin strážníci zadrželi 24-ti 
letého muže, který před kamarády testoval  
„sílu“ své nohy na reklamním poutači jed-
né z prodejen na náměstí Míru. Přestupek 
proti majetku s ním bude vyřešen po uhra-
zení způsobené škody.
18.11.2006 strážníci noční směny předá-
vali hlídce Obvodního oddělení Policie ČR 
dva řidiče (33 let oba), kteří nezávisle na 
sobě řídili svá vozidla pod vlivem alkoholu, 
z nichž jeden měl navíc pravomocně vyslo-
vený zákaz řízení motorových vozidel.  
20.11.2006 ve 22.45 hodin vyjížděli stráž-
níci, na základě žádosti RZS, do Nežárecké 
ulice, kde si na trávníku u kapličky „ustlal“ 
36-ti letý silně podnapilý muž. Po probu-
zení odmítl lékařské ošetření a za pomoci 
kamaráda „vykročil“ k domovu. Po vystříz-
livění mu byla uložena bloková pokuta za 
přestupek proti veřejnému pořádku.
27.11.2006  hodinu po poledni se na Masa-
rykově náměstí „vyskytl“ muž (33-let), kte-
rý v momentální nevraživosti na celý svět, 
poškodil dvě lavičky, ozvučený plán města 
a následně vstoupil do vozovky, kde se 
prošel po kapotě osobního vozidla Peuge-
ot. Přiběhnuvší strážník situaci předběžně 
vyhodnotil jako trestný čin „výtržnictví“ a 
za pomoci řidiče poškozeného vozidla muži 
přiložil pouta a o několik minut později jej 
ve služebním vozidle eskortoval na Obvod-
ní oddělení Policie ČR, která si případ pře-
vzala.
V měsíci listopadu strážníci zaznamena-
li množící se případy podvodů ze strany 
hostů v barech a restauracích. Takzvaní 
„hosté“ přijdou do podniku, něco popijí, 
pokouří, ti neskromnější se i najedí a když 
dojde k placení, tak „světe a hlavně bar-
mane div se“, peníze nejsou. Proto maji-
tele a zaměstnance těchto zařízení tímto 
nabádáme k vyšší opatrnosti a v případě 
výskytu takovýchto „hostů“  neprodleně 
volejte linku 156.       str. Gabriel Rudolf

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ
  MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1.11. - 30. 11. 2006

            Zápis dětí do prvních tříd sa na všech základních školách 
v Jindřichově Hradci uskuteční v pátek 9. února 2007 
            od 14,00 do 17,30 hodin. 
                 

PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  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 byty, které nabízí k prodeji:

- byt č. 23 v čp. 670/III na sídlišti Vajgar o velikosti 62 m2 – 2+1 
- byt č. 30 v čp. 677/III na sídlišti Vajgar o velikosti 29 m2 – 1+0
- byt č. 21 v čp. 697/III na sídlišti Vajgar o velikosti 66 m2 – 3+1

- garáž včetně pozemku o výměře 20 m2, v protihlukovém valu s příjezdem 
z Belgické ulice
Bližší informace o ceně a podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru správy 
majetku města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 2. patro, č. dveří 202, 
tel. 384 351 163.
 JUDr. Věra Sedláčková, vedoucí odboru správy majetku města 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor živnostenský

SČS      SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION
           z vyhlášení a předání Ceny Sdružení českých spotřebitelů:

Spokojený zákazník Jihočeského kraje, 
České Budějovice, 18. prosince 2006 v 11 hodin
Krajský úřad Jihočeského kraje
I. Informace o ceně:
1. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že fi rma, která ho získala, 
trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. 
Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými 
právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má 
dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje 
své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spo-
třebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně. Při udělení ceny bylo komisí 
ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image fi rma má jak mezi spotřebiteli, tak i 
u místní a podnikatelské samosprávy.
2.      Cena je udělována na základě: 
a)      návrhu předneseného členem SČS, 
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b)      návrhu předneseného zástupcem místních nebo podnikatelských samospráv, 
c)      výsledků vyhlášeného šetření „spokojený zákazník“ provedeném účelově v rámci 
aktivit SČS.  
3.       Ocenění se uděluje na dva roky. Bližší informace o metodice udělování ceny, kate-
goriích pro něž je vyhlašována atd. jsou vystaveny na www.regio.cz/spotrebitel. 
4.      V Jihočeském kraji převzal záštitu nad předáním ceny hejtman Jihočeského kraje, 
pan RNDr. Jan Zahradník, který ceny předal. Cena je udělována pátým rokem. Slavnost-
ní předání se uskutečnilo při příležitosti regionálního „Dne spotřebitele“.
II.     Regionální politika SČS:
5.    Spokojenost spotřebitele vnímáme jako významný faktor dopadů způsobených 
rozdíly trhu v jednotlivých krajích, mikroregionech, městech a obcích. Na základě napří-
klad zveřejňovaných cen vybraných výrobků a služeb je patrné, že regionální rozdíly 
jsou významné. Proto klade Sdružení českých spotřebitelů důraz na aplikaci nástrojů, 
které by vedly ke snižování rozdílů v úrovni poskytovaných služeb, tedy i v oblastech 
souvisejících s podporou regionálního rozvoje. Pro tuto strategii však zatím nenalézá 
dostatečnou podporu u centrálních orgánů. Jsme však v kontaktu se zákonodárnými 
orgány a zejména je snahou SČS rozšiřovat činnost přímo v regionech.
6.     Cílem SČS je prosadit vnímání pojetí ochrany spotřebitele jako nedílné součás-
ti regionální politiky a tedy jako součást aktivit spadajících do působnosti regionální                     
a místní samosprávy, neboť ochrana spotřebitele by měla být pojímána jako jeden z 
nástrojů zvýšení úrovně hospodářské a sociální soudržnosti. Musí být vnímána jako 
další prostředek, který je součástí cílených podpor regionálního rozvoje uplatňovaných 
v rámci zákona o regionálním rozvoji. Takto zaměřenou podporou se vytváří podmínky 
pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti s cílem vyváženého rozvoje 
státu nebo územních obvodů kraje. 
III.    Informace o ustavování odborných komisí pro ochranu spotřebitelů v regionech:
7.      Na základě zhodnocení stávající úrovně ochrany spotřebitele na celostátní a regi-
onální úrovni a výše zmíněné analýze regionálního rozvoje v oblasti ochrany spotřebi-
tele, dospělo představenstvo SČS k rozhodnutí, že by přínosem bylo posílení regionální 
činnosti zřízení kontaktního a informačního centra ve vybraných regionech a zejména 
ustavení platformy pro spolupráci zástupců regionálních a místních samospráv, orgánů 
státní správy (dozoru, kontrol, inspekcí) působících v regionu, zástupců podnikatelských 
samospráv a dalších nevládních, neziskových organizací, působících v oblasti spotřebi-
tele ve formě odborné komise pro ochranu spotřebitele.
8.     Cílem ustavení komise, v daném případě v Jihočeském kraji, je trvalé zlepšování 
vzájemné informovanosti partnerů, monitorování úrovně ochrany spotřebitele v kraji, 
vznášení podnětů, návrhů ke zlepšení služeb a úrovně ochrany spotřebitele a v nepo-
slední řadě zviditelňování fi rem se zvláštním přístupem ke spotřebiteli působících v kraji. 
Odborná komise pro ochranu spotřebitele rovněž projednala a schválila seznam podni-
katelských subjektů, kterým je Cena SČS pro rok 2006 udělena.
PŘEHLED OCENĚNÝCH
podnikatelských subjektů Cenou SČS v Jihočeském kraji 2006
Romana Hulíková               
Kamenný Malíkov 42, PSČ: 378 42
Provozovna:  Děbolín 26, 377 01 Jindřichův Hradec
Činnost:  Výroba keramiky, pořádání kulturních a společenských akcí
Ocenění za: Výroba oblíbené keramiky a její prodej, pořádá kursy s výukou umě-
leckých a rukodělných řemesel, celoročně pořádá kulturní a společenské akce zaměřené 
na lidové tradice, stylové ubytování.     Jan Nořinský, vedoucí živnostenského odboru
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly  
 slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 1. prosince 2006                        

  1. 11. Růžena Oubramová, V. Ratmírov 18. 11. Marie Vopavová, K. Řečice
  1. 11. Zbyněk Zelenka, Číměř 19. 11. Rudolf Jůza, Hamr
  4. 11. Jaroslav Novák, J. Hradec 25. 11. Milada Matějková, Mirochov
  6. 11. Věra Čáková, Otín 28. 11. Václav Reisner, Nasobůrky
  6. 11. Miloslav Kubíček, Pohoří u K.Řečice 28. 11. Terézia Siváková, Bardějov
16. 11. Jan Kollár, J. Hradec 29. 11. Karel Semotán, Popelín
16. 11. Vladislava Maryšková, Třeboň 29. 11. Ludmila Durajová, Hněvkovice
18. 11. Marie Longinová, Otín

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,
kteří nás opustili v listopadu 2006

Štoidlová Anna Stejskal Jakub Reisner Jakub             Sochorová Simona
Medek Filip Roháček Vojtěch Zusková Kateřina        Picková Viktorie
Kubičková Kateřina Vlček Petr Hořejší Jakub
Řádová Tereza Fajmanová Elen Chudomelková Agáta

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor rozvoje

Kudy-kam na Jindřichohradecku

Odbor rozvoje – oddělení cestovního ruchu každoročně připravuje a vydává různé propa-
gační a informační materiály, které obsahují údaje týkající se nejen samotného města, ale 
i jeho spádového území. Pro uspokojení poptávky po cizojazyčných propagačních materi-
álech  vydalo město Jindřichův Hradec soubor dvou propagačních materiálů se stejným 
obsahem, a to v kombinaci ČJ-AJ-NJ a ČJ-holandština-španělština. Zvláště materiály v 
holandštině a španělštině v celkové nabídce dosud chyběly a informační středisko města 
nemohlo uspokojit turisty, kteří žádali materiály právě v těchto jazykových mutacích. 
Turistický průvodce obsahuje informace o turisticky zajímavých místech v Jindřichově 
Hradci a okolí a je  přímo návodem pro pěší turisty s přesným popisem tras včetně kilo-
metráže, jednoduchých plánků a popisem všech zajímavostí. Součástí je i mapa území. 
Průvodce podává přehled ubytovacích možností a dotýká se také možností provozování 
zimních sportů v okolí Jindřichova Hradce. Kromě tištěné verze v nákladu 12 tisíc kusů 
výtisků je průvodce umístěn i na webové stránky města a v listopadu  byl rovněž pre-
zentován na semináři s podnikateli pohybujícími se v cestovním ruchu. Město na počátku 
roku 2006 požádalo o poskytnutí dotace na tento projekt v rámci třetí výzvy Grantového 
schématu na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji 
pro veřejné subjekty společného regionálního operačního programu, přičemž se podařilo 
získat příspěvek ze strukturálního fondu ve výši 450 000,- Kč a z krajského rozpočtu pak 
90 000,- Kč. Samotné město přispělo ze svého rozpočtu částkou 60 000,- Kč. Zájemci o 
tohoto průvodce jej mohou získat na informačním středisku v Panské ulici. 

                                                                           Zdeňka Stašková, odbor rozvoje
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Zachyceno kamerou ...

Čeští vojáci chrání mír v Bosně
Jen pár dnů před odjezdem na území Bosny a Hercegoviny se v Jindřichově Hradci v 
poslední listopadový den slavnostně loučili účastníci mise EUFOR. V pořadí pátý kon-
tingent míří opět na základnu u letiště v Tuzle. Operace Althea v Bosně a Hercegovině 
začala v prosinci roku 2004 jako doposud největší mise Evropské unie pod hlavičkou sil 
EUFOR. „Mise v zásadě splnila svůj vojenský účel, takže teď se bude její činnost postup-
ně utlumovat. Nicméně je důležité, aby v rámci postupného opouštění byla základna 
dobře střežena“ uvedl při slavnostním aktu v Jindřichově Hradci ministr obrany České 
republiky Jiří Šedivý. Kontingent tvoří 52 vojáků z celkem 18-ti útvarů. 35 z nich spadá 
pod 15. ženijní záchrannou brigádu. Slavnostní nástup před odjezdem na území bývalé 
Jugoslávie se v Jindřichově Hradci nekonal náhodou. V misi totiž bude působit hned 8 
vojáků z místní základny. 
Hlavní jednotku Kontingentu Armády České republiky tvoří strážní četa společné česko 
– estonsko – rakousko – slovenské strážní roty. I přesto, že současná mise má přívlastek 
mírová, nedovolí si její členové podceňovat případná rizika. „Žádnou misi nemůžeme 
podcenit, protože nikdy nevíme, co se může stát. Situace na místě je nyní stabilní, ale 
co se děje pod povrchem, lze těžko odhadovat. Dají se například předpokládat další 
problémy ve vztahu s Kosovem“ upřesnil velitel 5. kontingentu mjr. Oto Klos. Do Bosny 
a Hercegoviny odletěli účastníci mise EUFOR  4. a 11. prosince. Domů by se měli vrátit 
v červnu.

Vajgarský kapr si zaplaval v bazénu
Plavání handicapovaných lidí se v Jindřichově Hradci už několik let věnuje středisko Kon-
takt bez bariér. Před nedávnem uspořádalo první ročník závodu nazvaného „Vajgarský 
kapr 2006“. Plavecká soutěž byla určena nejen členům sdružení, kterých jsou v sou-
časnosti asi dvě desítky. „ Máme celkem sedm rozplaveb. Bylo poměrně těžké, rozdělit 
závodníky do jednotlivých kategorií. Řídili jsme se proto spíše tím, jak kdo plave a co 
umí“ popsal podrobnosti soutěže její hlavní organizátor Ivan Jůna. Plavání handicapova-
ných lidí má v Jindřichově Hradci podporu. A to není v Čechách žádnou samozřejmostí. 
Velkou úlevu znamená pro lidi z Kontaktu také fakt, že je místní bazén bezbariérový, 
což ocenil úspěšný český paralympionik Martin Kovář. „Leckde v Čechách se o takové 
aktivity snaží  lidé v bazénech, které jsou bariérové a ti to budou mít daleko těžší. Je 
přece normální, aby lidi chodili plavat a je jedno, jestli mají vozík nebo špatně vidí“ 
okomentoval situaci kolem sportu handicapovaných lidí paralympionik roku 2004 Martin 
Kovář. Záměrem organizátorů nebylo zdaleka jen to, aby závodníci podali dobré výkony. 
Smysl má podle nich také ukázat veřejnosti, jak obdivuhodných sportovních výsledků 
handicapovaní lidé dosahují. „Líbí se mi celé závody a hlavně bazén v Jindřichově Hrad-
ci“ nešetřil slovy chvály jeden z účastníků Tomáš Fidler. Členové jindřichohradeckého 
střediska Kontakt bez bariér dokázali během pěti let skvěle reprezentovat své město 
na různých závodech. „Vajgarský kapr“ má za sebou první ročník a další by určitě měly 
následovat. 

Fotbalisté v Jindřichově Hradci dostali od Ježíška nové hřiště
Na sídlišti Hvězdárna bylo v polovině prosince slavnostně otevřeno nové fotbalové hřiště 
s umělým povrchem. Jeho vybudování si vyžádalo investici přesahující 17 mil. Kč. Na 
Piketě vyrostlo fotbalové zázemí, které Jindřichovu Hradci doposud chybělo. „Využívali 
jsme pouze hřiště na Vajgaře, ovšem tam je situace ovlivnitelná klimatickými podmínka-

mi. To, co se podařilo zrealizovat tady na Hvězdárně, je záležitostí celoroční a můžeme 
říci, že fotbal dostal do vínku to nejkrásnější, co mohl dostat“ pochvaloval si předseda 
TJ Slovan v Jindřichově Hradci Stanislav Beran. Hřiště se může chlubit povrchem třetí 
generace. Trávu tvoří zelený vlas, prosypaný křemičitým pískem a gumovým granulá-
tem. „Rozměry hřiště jsou 52 x 90 metrů a splňují tak podmínky pro hraní mistrovských 
zápasů“ dodal Stanislav Beran. Fotbalový stánek by měl sloužit nejen žákům sportov-
ních tříd ze základní školy na Hvězdárně, ale také dorostencům Slovanu a mini žákům a 
kadetům Tělocvičné jednoty Sokol.
Provozovatelem hřiště bude městem vlastněná společnost Regionsport, která bude pře-
vážně v pozdních odpoledních a večerních hodinách tento prostor komerčně využívat. 
Celý areál čekají ještě v příštím roce další stavební úpravy. „Už v rozpočtu města na 
rok 2007 je připraveno budování jakési víceúčelové stavby, kde budou šatny pro hrá-
če, sprchy, toalety a také místnost pro rozhodčí. Kompletně hotové by hřiště mělo být 
ještě v letošním roce“ informoval o dalších záměrech starosta Jindřichova Hradce Karel 
Matoušek.
Náklady na vybudování fotbalového hřiště na Piketě dosáhly 17-ti miliónů čtyř set tisíc 
korun. Městu se na realizaci projektu podařilo sehnat bezmála osmi miliónovou státní 
dotaci. Nad rámec plánovaných investic pak musela být pořízena protihluková stěna a to 
za 4 milióny korun.                            Marcela Kozlová, Jindřichohradecká televize

Mládež a čtenářská gramotnost
     V období dlouhých zimních večerů, v relativně klidné povánoční době, kdy máme 
dostatek volného času na to, abychom se zabývali vánočními dárky, např. knihami, by-
chom rádi upozornili na zajímavé výsledky mezinárodního výzkumu PISA (Programme 
for International Student Assessment). Cílem výzkumu je porovnání výsledků patnáctile-
tých žáků v oblastech čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, v roce 2003  
přibyla oblast řešení problémů. Šetření probíhá formou testů s rozsáhlými  žákovskými a 
školními dotazníky. Kromě mezinárodního výzkumu si souběžně se šetřením PISA mohly 
jednotlivé účastnické země provést své vlastní výzkumy s využitím stejných úloh. Česká 
republika tak vedle účasti v mezinárodním srovnání patnáctiletých žáků realizovala i 
vlastní výzkum mezi žáky  posledního ročníku povinné školní docházky. 
     V mezinárodním srovnání naši patnáctiletí nedopadli nejlépe  právě v oblasti čte-
nářské gramotnosti. (z celkového zkoumaného počtu  40 je ČR  na 24. místě, což je 
mírný podprůměr). Čeští žáci čtou málo příběhy nebo romány, mezi oblíbené čtivo české  
mládeže patří časopisy a naučná literatura. Zde je namístě důraz na předčítání dětem 
a povídání si o tom, co žáci čtou. Ve světě se často knihy (kromě učebnic a čítanek), 
využívají k výuce, čímž je podpořen zájem žáků o knihu.  
Jihočeský kraj se v celorepublikovém srovnání, co se týče čtenářské gramotnosti,  umís-
til na příjemném třetím místě. Nejen tato fakta jsou impulsem k tomu, aby se zkvalit-
nila nabídka knihovnických a informačních služeb  směrem k žákům posledních ročníků 
základních škol a začínajících středoškoláků a aby se budoucí čtenáři podchytili již od 
předškolního věku, aby vedle počítačové gramotnosti měla své místo  gramotnost čte-
nářská. 
(statistické údaje jsou čerpány z publikace „Hodnocení úrovně vzdělání v ČR s ohledem 
na krajovou diferenciaci, vydal Ústav pro informace ve vzdělávání, publikace je součástí 
fondu MěK v J. Hradci)         Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC



V souvislosti s přípravami oslav 200. výročí obnovení gymnázia v Jindřichově Hradci 
bychom Vám na stránkách Jindřichohradeckého zpravodaje rádi přiblížili osudy někte-
rých zajímavých a významných osobností úzce spjatých s touto školou, popřípadě další 
zajímavá fakta z její historie i současnosti.

Pavel Poucha
(1905 - 1986)

 Byl významný český orientalista a badatel v oboru vni-
troasijské fi lologie, který je považován za zakladatele několika 
vědeckých oborů u nás – např. mongolistiky, tibetologie, tocha-
ristiky či mandžuristiky. Podílel se na rozvoji indologie, turkologie 
a sinologie. Svými přednáškami, překlady a orientálními cestopisy 
přispěl k popularizaci oblastí Centrální a Východní Asie.

 Narodil se ve Vídni 29.12.1905 českým rodičům - krejčov-
skému mistru Františku Pouchovi  ze Stadlece u Tábora a Růženě, 
rozené Houšlové z Lovětína u Jindřichova Hradce. V roce 1912 
se Pouchova rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce. V letech 
1916 až 1924 studoval P. Poucha na jindřichohradeckém gymná-
ziu. Kromě češtiny a němčiny, latiny a řečtiny se už v mládí naučil anglicky, francouzsky, 
rusky a srbochorvatsky. Ve studiích pokračoval na Filozofi cké fakultě Karlovy univerzity 
v Praze v oboru německá a slovanská fi lologie a srovnávací indoevropská lingvistika. 
Zajímala ho  litevština, stará perština, dialektologie staré latiny a řečtiny, sanskrt, heb-
rejština a chetitština, osmanská turečtina, perština a další orientální jazyky. 
 
 Již během studia začal vyučovat na pražských středních školách. V roce 1929 
obhájil doktorskou práci „Příspěvky k tocharskému jazykozpytu a literatuře“, v roce 1931 
složil státní profesorskou zkoušku a byl jmenován středoškolským profesorem. V roce 
1947 zahájil svouji vědeckou kariéru a nastoupil v Orientálním ústavu v Praze. Jeho lás-
kou se stalo Mongolsko a mongolistika. Věnoval  se překladům z mongolštiny  a přeložil 
jednu z nejstarších mongolských památek „Tajné knihy Mongolů“ (Praha 1955). Odjíždí 
na studijní pobyt do Číny a několikrát navštěvuje Mongolsko. Studuje klasický i moderní 
jazyk, literaturu a historii, publikuje. S velkým mezinárodním ohlasem se setkala jeho 
publikace v němčině „Die Geheime Geschichte der Mongolen als Geschichtsquelle und 
Literaturdenkmal“ (Praha 1956). 

 Ve své vědecké a překladatelské práci pokračoval Pavel Poucha až do své smrti. 
Zemřel 15. ledna 1985 v Praze, jeho pozůstalost je od roku 2005 uložena v Malém asij-
ském muzeu v Ledcích u Slaného.
     
 Dne 15. listopadu 2006 se v budově Gymnázia V.Nováka v Jindřichově Hradci 
v rámci doprovodných akcí spojených s 200. výročím obnovení školy  konala přednáška 
PhDr. J.Šímy DrSc.  pod názvem „Pavel Poucha - zakladatel české mongolistiky“. Na ni 
navázala beseda se studenty o životě v současném Mongolsku.

                                                           
PhDr. Jana Burianová, učitelka GVN
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Tradice a budoucnost 
Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

„Vážit si tradice, navazovat na ni, rozvíjet ji a obohaco-
vat o poznatky a metody současnosti“, tak zní jedna z nosných myšlenek vzdělávacího 
programu jindřichohradeckého gymnázia a pro tento a příští školní rok jde o myšlenku 
velmi aktuální.

TRADICE
           Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 a defi nitivním ukončení vyučování v 
tehdy jezuitském gymnáziu v Jindřichově Hradci v roce 1778 trvalo dlouhých třicet 
let, než se podařilo městské radě a černínské vrchnosti intenzivním jednáním ve Vídni 
dosáhnout obnovení gymnázia jako světského ústavu. 10. února 1806 obdrželo město 
dekret, kterým panovník povolil znovuzřízení gymnázia v Jindřichově Hradci. Po velkých 
oslavách bylo dne 10. listopadu 1807 zahájeno vyučování. 
V příštím roce uplyne tedy 200 let od okamžiku, kdy se začaly psát novodobé dějiny 
naší školy.

U příležitosti tohoto výročí uskutečníme následující projekty:
Výstava „200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia“ (ve spolupráci                
s Muzeem Jindřichohradecka)
Výstava prací současných žáků GVN (ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka)
Vernisáž obou výstav :14. června 2007  v prostorách bývalého minoritského klášte-
ra – (kostel sv. Jana Křtitele)
Oslavy 200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia - setkání absolventů, 
průvod městem, kulturní a sportovní program: 22. - 23. června 2007
Vydaní Almanachu Gymnázia Vítězslava Nováka u příležitosti jubilea
Besedy s významnými absolventy školy - v průběhu roku 2007

BUDOUCNOST
 Modernizace a rozšíření vyučovacích prostor současné budovy školy.
Budova, v níž dnes jindřichohradecké gymnázium sídlí, byla otevřena v roce 1923 a kro-
mě dílčích úprav a oprav v osmdesátých a devadesátých letech minulého století slouží 
svému účelu v prakticky nezměněné podobě.

  V současné době však již potřebám gymnázia plně nevyhovuje a ředitelství 
školy již několik let usiluje o její zásadní modernizaci a vytvoření nových prostor pro 
výuku. Nyní je díky pochopení a pomoci Jihočeského kraje před dokončením projekt 
půdní vestavby.
Doufáme, že se podaří získat fi nanční prostředky pro jeho rychlou realizaci.
Na co se tedy mohou žáci i učitelé Gymnázia V. Nováka v J. Hradci těšit a co získají?

 Nově získáme dvě kmenové učebny, dvě učebny na výuku jazyků, učebny VT 
a víceúčelové prostory pro estetickou výchovu, použitelné též jako společenský prostor. 
Současně vznikne i nové  zázemí pro pedagogy, tedy kabinety a prostory pro sbírky a 
sociální zázemí. Realizací této půdní vestavby by se Gymnázium Vítězslava Nováka stalo 
také školou s bezbariérovým přístupem!

•

•
•

•

•
•
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Pondělí  1. 1.2007 - 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 - náměstí Míru

Pondělí   8. 1. 2007 - 19,00 hod
             Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás zve na besedu 
             se starostou města Ing. Karlem Matouškem 
             nazvanou „Jindřichův Hradec v současnosti“   
                                                                             konferenční sál ve Štítného ulici
Čtvrtek 11. 1. 2007 -15,30 hod
             Městská knihovna zve na přednášku z cyklu „Nové šance v novém období“,
 která je věnována možnostem získání dotací ze strukturálních fondů EU v období 2007-
2013. Přednáška se koná v poslechovém sále knihovny.                 Městská knihovna

Čtvrtek  11. 1. 2007 - 19,37 hod
            Dada klub Kasper uvádí  PETR  VÁŠA Vstupné: 100 Kč
            Vystoupení populárního hudebního básníka.  

           (pokračování výstavy obrazů - sl. Málková       Dada klub Kasper - Kostelní ul.

Neděle  14. 1. 2007 -  16,00 hod
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí
            BOHATÝRSKÁ  POHÁDKA   Divadlo Koráb Brno
            Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.                    sál Střelnice

Středa   17. 1. 2007 - 19,00 hod
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci Vás zve na divadelní komedii
            Francis Joffo:   PRÁZDNINY  SNŮ
            Divadelní společnost Háta             Předplatné sk.A
            Hrají v alternacích: M.Dvorská, I.Andrlová, L.Zedníčková, V.Beneš, M.Vašinka, 
                    O.Želenská a další   Režie: Antonín Procházka                     sál Střelnice

Pátek   19. 1. 2007 - 18,00 hod
           Muzeum Jindřichohradecka a Klub historie letectví J.Hradec pořádají výstavu
           STÍHAČI  OHNIVÝCH  NOCÍ  aneb  ČS.VÁLEČNÍ  LETCI  V  ŘADÁCH
            68. NOČNÍ  STÍHACÍ  PERUTĚ
           Vernisáž výstavy spojená s besedou s brig.gen.let. v.v. Miroslavem Štanderou, 
           účastníkem bojů ve Francii a Velké Británii.           Muzeum - konferenční sál

Sobota 20. 1. 2007  
           DDM pořádá veřejnou výstavu, soutěž a burzu papírových modelů. Soutěžit se 
           bude v těchto kategoriích: dopravní technika, bojová technika, letadla a lodě, 
          architektura, dioramata a fi guriny. Podle věku budou soutěžící rozděleni takto:  
           do 12 let, 13 - 18 let a nad 18 let. Pro veřejnost bude otevřeno od 9:00 do 15:00,             
přejímka modelů od 8:00, vyhlášení výsledků od 14:00. Zůčastnit se může každý, kdo 

KULTURNÍ KALENDÁŘ
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přinese vlastnoručně sestavený papírový model. Podrobnější informace dostanete na 
tel. 775 621 942

Neděle  21. 1. 2007 - 17,00 hod
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí
            SENIOR  KLUB  Zábavný pořad pro střední a starší generaci.
            Moderátor: Václav Staněk  K tanci a poslechu hraje MTO V.Kriso   sál Střelnice

Středa   24. 1. 2007 - 19,00 hod 
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci Vás zve na divadelní komedii
            Iva Janžurová a Stanislav Remunda:
             VRÁTÍŠ  SE  KE  MNĚ  PO  KOLENOU  Agentura RS Praha  Předplatné sk.B
            Hrají: Iva Janžurová a Stanislav Remunda                                   sál Střelnice

Středa   24. 1. 2007 - 19,30 hod
            Město J.Hradec Vás zve na koncert  
            GENTLEMAN  SINGERS 
             Koncertní vystoupení vokálního souboru.                  
            Vstupné: 60,- Kč                                                   kaple sv. Maří Magdaleny

Čtvrtek  25.1.2007  17,30 - 19,30 hod.
            Městská knihovna a Environmentální centrum Florianus zvou na přednášku 
            „Úspora tepla při vytápění domů -nízkoenergetické stavby jako nejlepší řešení 
            tohoto problému“. Přednáška se koná v poslechovém sále knihovny. 
            Přednáší Mgr. Karel Murtinger.                                          Městská knihovna

Čtvrtek  25. 1. 2007  18,00 hod 
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zvou na 
            besedu Klubu aktivního stáří 
             Mgr. Vl. Burian „CESTOVÁNÍ PO ANGLII A SKOTSKU“
                                                                    Konferenční sál muzea ve Štítného ul. 
Sobota  27. 1. 2007 -  20,00 hod 
            Město J.Hradec Vás zve na PLES  MĚSTA
            K tanci a poslechu hraje TO Portál.  Host večera: Crazy Lady         sál Střelnice

Pondělí  29. 1. 2007 -  20,00 hod 
            ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH   Účinkují: EPYdeMYE, JEN TAK TAK a další            
            vstupné dobrovolné              budova gymnázia

Úterý    30. 1. 2007 -  19,00 hod
            Divadelní společnost Jablonský  uvádí premiéru divadelní hry
            Verena Kanaan:  DRAHOUŠEK  ANNA
             Hrají: Kateřina Heřmánková a Radka Štěbetáková
            Překlad Magdalena Štulcová, hudba Petr Hromádka jr., režie Sabina Langerová
            Ve foyeru bude instalována výstavka ke 125.výročí trvání DS Jablonský.
                                                                                                      sál Střelnice
Středa   31. 1. 2007 – 19,00 hod
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci pořádá koncert
            VÁCLAV  NECKÁŘ  A  BACILY
            Jedinečný koncert populárního zpěváka a legendární kapely.         sál Střelnice

- 12 - 
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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 do 6. ledna od 8.30 - 12.00 a 13.00 do 17.00 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.

Připravujeme na únor

Sobota  3. 2. 2007  20,00 hod   
            Aeroklub J. Hradec ve spolupráci s Městem J. Hradec pořádají k 70. výročí  
            zahájení sportovního létání v J. Hradci reprezentační LETECKÝ PLES
            Předprodej vstupenek:  6. a 13. 1. 2007 na letišti od 9,00 do 12,00 hod
                                       tel.: 384 321 009
                                       od 20. 1. 2007 v pokladně KD Střelnice

Mé město mýma očima
Výstava vznikla při fotografi ckých 

seminářích pro školy. 
Autory fotografi í jsou studenti a žáci 
jindřichohradeckých základních škol, 
základní umělecké školy a gymnázia.

Výstava se koná v prostorách 
Národního muzea fotografi e, 

Kostelní 20 (bývalá jezuitská kolej), 
Jindřichův Hradec.

Výstava potrvá do 7. ledna 2007 
denně od 12–17 hodin

(mimo pondělí)

Tento projekt podpořilo Ministerstvo 
kultury ČR a Jihočeský kraj.

  

       Národní muzeum fotografi e, o.p.s. Jindřichův Hradec
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Ohlédnutí za činností Obce baráčníků „Kunifer“ 
Jindřichův Hradec 
 
Dne 9. prosince 2006 jsme se sešli na valném hodnotícím zasedání v restauraci Jitřenka.
Jako hosté se zúčastnili zástupci baráčnických obcí z Tábora, Soběslavi a Kardašovy 
Řečice, VI. župu zastupoval župní rychtář soused Sommer. Velice nás potěšila přítom-
nost starosty města Ing. Karla Matouška, kterého jsme na návrh konšelstva přijali za 
čestného člena naší obce.
 Zprávy činovníků zhodnotily činnost obce za uplynulý rok. Následující řadky 
přináší výčet nejvýznamnějších akcí, které jsme pořádali, nebo se na nich podíleli.
 26. února proběhla společná akce s městem, kdy jsme zajišťovali v maskách 
maškarní průvod. Tento masopust je znám pod názvem „Pohřbívání basy“, jinak též 
Bakus. Naše řady rozšířili členové divadelního souboru Jablonský a také zahraniční stu-
denti, které přivedla tetička Hulíková v rámci jejich poznávání tradic a řemesel v naší 
zemi. Program, který velice pěkně připravili manželé Langerovi spolu se členy diva-
delního souboru Jablonský, krátké, veselé a vtipné scénky se odehrávaly na náměstí 
Míru, kde si maškary zařádili s přihlížejícími. Největšího úspěchu se dočkali Jablonští při 
rozdávání jitrnic. Poté se konal maškarní rej pro děti v sále na Střelnici. 
       Na velikonoční neděli 16. dubna 
jsme pořádali tradiční vynášení smrtky 
a vítání jara. Tradiční rituál se pro změ-
nu konal na náměstí Míru. Změnu jsme 
udělali z toho důvodu, že byla nízká 
účast v průvodu a většina návštěvní-
ků se shromažďovala na zámeckém 
nádvoří. Chtěli jsme, aby co nejvíce lidí 
se zúčastnilo celého programu, což se 
podařilo. Další změnou bylo vhození 
smrtky do Malého Vajgaru z lávky na 
mostě.
28. dubna pořádala teta Novotná za 
Jindřichohradecké sdružení sociálních 
aktivit spolu s Oblastním spolkem Českého červeného kříže zájezd do Veselí nad Lužnicí 
na „Folklorní pořad poezie Blat v písních a vyprávěních“. 
  V neděli 14. května 2006 uspořádala Sdružená obec baráčníků Kunifer v Jindři-
chově Hradci Baráčnické slavnosti jako další z akcí, kterými se snaží přiblížit veřejnosti 
města svoji historii a činnost. Akce byla také náhradou za letos neuspořádaný Baráčnic-
ký bál. Slavnosti měly dvě části. První bylo slavnostní zahájení výstavy „Sousedé a tetič-
ky přijďte pobejt“, kterou baráčnická obec připravila ve spolupráci s Muzeem Jindřicho-
hradecka a nad kterou převzal záštitu starosta města a člen rady Jihočeského kraje Ing. 
Karel Matoušek. Vlastní vernisáži předcházelo vystoupení Krojované skupiny z Jarošova 
nad Nežarkou, při kterém více než dvacet malých i velkých zpěváků a tanečníků dopro-
vázeli dva dudáci. Vystoupení se moc líbilo. V úvodním vystoupení rychtář baráčnické 
obce soused Šprincl přiblížil cíl a obsah výstavy. Potom mohli všichni přítomní vidět 
Českou besedu v provedení jedné kolony baráčníků. Vlastní výstavu provázela svým 
výkladem tetička Novotná, která přítomné seznamovala s jednotlivými exponáty. Mezi 
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podávaným občestvením nechybělo tradiční staročeské pečivo. Největší úspěch sklízely 
koláče, buchty a zelňáky. Potěšila nás účast župního rychtáře a zástupců ostatních obcí 
naší župy. Výstava trvala do 11. června 2006.  
           Druhou částí Baráčnických slavností byla účast baráčníků na Senior klubu, který 
pořádá tradičně Kulturní dům Střelnice. Ponocný zatroubil, přednesl verš a byla před-
vedena část zahajovacího ceremoniálu, který je používán při bálu. Na to navázal něko-
lika písněmi baráčnický pěvecký soubor s doprovodem heligonkáře Františka Hadače.
Následovalo vystoupení Krojované skupiny z Jarošova n. Nežárkou, která vystupovala 
již na vernisáži. Podle reakce publika se vystoupení velmi líbilo. Zde měl premiéru po 

delší odmlce, kdy skončil vedoucí soubo-
ru pan Michal, pěvecký kroužek, který 
nyní vystupuje za doprovodu pana Hada-
če. Naším přáním je, aby tato spolupráce 
úspěšně pokračovala a kroužek se mohl 
prezentovat na dalších akcích, na kterých 
je jejich vystoupení žádáno.
Ve spolupráci s divadelním spolkem Jab-
lonský a herců z Plzně jsme tradičně 
účinkovali 7. a 8. července při večerních 
představeních v prostorách jindřichohra-
deckého zámku. Bylo to v divadelní hře 
W. Shakespeara „Večer tříkrálový“. Dva-
náct našich sousedů a tetiček představo-
valo osazenstvo zámku, vítající divadelní 
společnost. Moc se nám líbilo naše účin-
kování tentokráte na malých arkádách. 
Tato vzájemná spolupráce byla velice 
dobře hodnocená veřejností a je dohod-
nuto její další pokračování.
Na výstavu „Kdo si hraje nezlobí“ v 
Muzeu Jindřichohradecka jsme zapůjčili 
některé historické předměty a hračky ze 
sbírek našeho špejcharu. Některé tetičky 
zapůjčily hračky po svých dětech. Rovněž 
na výstavu “Stromečku, ustroj se“ jsme 
přispěli svými výtvory a dary.

 Dne 26. října vystoupil náš pěvecký soubor v sále na Střelnici v rámci oslav  ke Dni 
státnosti.
7. prosince vystoupil pěvecký soubor při setkání seniorů „Aktivního stáří“ v Jindřichově 
Hradci v České ulici.
Na velikonoční a vánoční prodejní výstavy zapůjčujeme Českému svazu žen každým 
rokem prostory naší rychty. Protože slouží široké veřejnosti a je hojně navštěvována 
mateřskými a základními školami, přispívá to také ke zviditelnění naší obce.
Po roční pauze uspořádáme opět Staročeský bál s tradičním zahajovacím ceremoniálem 
a českou besedou v sále na Střelnici dne 17. února 2007. Všechny příznivce srdečně 
zveme, vstupenky budou v předprodeji v Trafi ce souseda Šlechty v Jarošovské ulici. 

                                                                            Dáňa Šprinclová, švandymistrová
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V PětP vzniká i dlouholeté přátelství
     Již čtvrtým rokem běží v Jindřichově Hradci program Pět P (přátelství, pomoc, podpo-
ra, péče, prevence) založený na pomoci dobrovolníků dětem s handicapem. Na realizaci 
programu se podílí o.s.OKNA společně s Fakultou managementu VŠE. V tomto roce 
bude fungovat 12 dvojic dobrovolníků. Program v srpnu 2005 získal akreditaci Minis-
terstva vnitra, splňuje tedy požadavky Zákona o dobrovolné službě. Je veden manažer-
ským (americkým) modelem řízení (oproti neformálnímu modelu běžnému v Evropě). 
Finančně program v roce 2006 podpořilo Ministerstvo vnitra ČR, město Jindřichův Hrad-
ci, drobní dárci a fi remní sponzoři. Pro potěšení všech, kteří našemu programu fandí, s 
radostí mohu sdělit, že v Pět P se opravdu rodí přátelství. Je zvláštní se takové pouto 
založené na důvěře, sdílení a radosti se může zrodit také mezi lidmi naprosto odlišný-
mi. Jednou takovou dvojicí je Katka (studentka fakulty managementu VŠE) a Baruška 
(žákyně speciální školy). Jsou obě tak různé a přesto dokázaly k sobě najít cestu. Katka 
je naší jedinou dobrovolnicí, která v programu zůstává po celou dobu jeho existence od 
roku 2003. Obdivuhodné je, že po celou dobu „svou“ Barušku podporuje a přátelí se s ní 
ve školním roce každý týden na 2-3 hodiny. Z následujícího „dopisu“, o který jsem Katku 
požádala, je vidět, že přínosy program Pět P neplynou jen jedním směrem k „litlíkovi“ 
(little sister), ale obohacení z přátelského vztahu je oboustranné.
                Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D., koordinátorka Pět P
Milá Baruško,
  píši Ti tyto řádky, protože Ti musím říct, že jsi velmi výjimečný člověk a chci, aby to 
všichni věděli. Už to budou pomalu tři roky, kdy jsem v obchodě zahlédla plakát z Pro-
gramu Pět P, že se hledají dobrovolníci, kteří by trávili čas s malými kamarády. Na první 
schůzku jsem šla plná očekávaní i obav, jak to všechno bude, ale Ty jsi mě vyvedla z 
nejistoty. Jako dnes vidím, jak otvírám dveře a ty se ke mně rozbíháš a objímáš mě s 
radostí kolem ramen. Během prvního roku jsme se navzájem oťukávaly a poznávaly 
prostředí, ve kterých žijeme. Nebylo to vždy jednoduché, občas jsme se obě vztekaly 
a navzájem se zlobily, avšak jsem ráda, že jsme to spolu vydržely. Ty jsi mi Baruško 
vyprávěla své zážitky ze školy, učila si mě pracovat s modelínou a prozradila si mi 
tajemství malování, nikdy jsem nepoznala někoho tak šikovného a kreativního. Ukázala 
jsi mi, jak skvělá jsi a dovolila jsi mi nahlédnout nejen do tvého světa, ale i světa tvých 
kamarádů a spolužáků. A jenom díky Tobě jsem si uvědomila, že handicapovaní lidé jsou 
pro mě obohacením v mém životě a popravdě jsi mi pomohla překonat strach a obavy, 
co kdyby se mi jednou narodilo handicapované miminko. Já jsem Tě na oplátku sezná-
mila s počítačem a internetem, s prostory vysoké školy, kde jsme si hrály na špiónky 
s tajnou misí. Nezbytnou součástí našich setkání byla vysokoškolská jídelna – menza. 
Při kouzelné polévce, kterou nám paní kuchařky vždy s láskou připravily, jsme si poví-
daly o našich radostech a strastech denního života a často jsme při obědě vyzpovídaly 
nějakého z mých spolužáků, kteří nám vykládali vtipné historky. Naší další oblíbenou 
činností bylo ,,nakupování“, procházely jsme se jen tak městem a objevovaly, co skrývají 
pěkné obchůdky. Naším nejmilovanějším místem byl zverimex v Panské ulici, rády jsme 
pozorovaly papoušky, rybičky a křečky a hlavně jsme musely pokaždé koupit nějakou 
drobnůstku pro mého pejska, s kterým jsme chodily na procházky. Jednou jsi mě vzala 
do jiného obchodu se zvířaty. Já jsem si prohlížela želvičky a tysmě chtěla vystrašit a 
pošeptala jsi mi: ,,Jde po tobě had.“ V tu chvíli by se ve mně krve nedořezali, mám 
panickou hrůzu z hadů a doopravdy za mnou v teráriu ležel obrovský had. Vyběhla jsem 
z obchodu a Ty si se jen smála a chtěla ses vrátit zpátky. 
Na každé schůzce jsme koupily dva tři rohlíky a šly jsme nakrmit labutě, kolikrát jsme 
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2. úterý   17.30  20.00
3. 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.

4. čtvrtek  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

ZAJATCI  MLHY  Rusko-CinemArt
Drama naděje a zoufalství odehrávající se ve válečném roce 1944 
v osadě, zapomenuté Bohem i generály. Nikdy se tu nebojovalo, 
ale i tady možná budou umírat lidé.
Hrají: Jurij Tarasov, Anastasija Ševelevová, Johannes Rapp aj.
Režie: Artem Antonov
Mládeži do 12 let nevhodný      Délka fi lmu: 100 min.

5.  pátek      17.30  20.00
6.  sobota    17.30  20.00
7.  neděle    17.30  20.00

Český dabing                  
Vstupné: 68 Kč 
                                      
                     

ERAGON   USA-Bontonfi lm
Po Pánu prstenů a Letopisech Narnie přichází další dobrodružné 
fantasy natočené podle bestselleru Christophera Paoliniho. Chudý 
chlapec Eragon najde v Dračích horách podivný modrý kámen. Z 
kamene se však “vyklube“ dračí vejce a z něj dračí mládě - Safi ra. 
Eragon si začíná uvědomovat, že stojí tváří v tvář dobrodružství, 
které sahá vysoko nad jeho možnosti.
Hrají: Edward Spellers, Jeremy Irons, Sienna Guilloryová, John 
Malkovich aj.
Režie: Stefen Fangmeier           Délka fi lmu: 115 min.

9.  úterý    17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 63 Kč
           

BORAT   USA-Bontonfi lm
„Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašs-
koj národu“. Komedie, ve které Borat Sagdijev, šestý nejznámější 
Kazach a nejlepší televizní reportér Kazašské státní televize je 
vyslán do USA, aby zde natočil dokument o této “zemi neome-
zených možností“.
Hrají: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela Andersonová
Režie: Larry Charles
Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu: 83 min.

10. středa    17.30  20.00
11. čtvrtek   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

CANDY   Austrálie-Falcon
Láska a heroin? Silnější je vždycky jen jeden. Hořký příběh o vzta-
hu Candy, nádherné, sexy, volnomyšlenkářské dívky a nečestné-
ho a nezodpovědného Dana.
Hrají: Heath Ledger, Abbie Cornishová, Geoffrey Rush aj.
Režie: Neil Armfi eld
Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu: 109 min.

12.  pátek     17.30  20.00
13.  sobota   17.30  20.00
14.  neděle   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

TEXASKÝ  MASAKR  MOTOROVOU  PILOU: POČÁTEK  
USA-Warner Bros.
Staňte se svědky zrození strachu. Dva bratři Dean a Eric Hillovi 
se svými přítelkyněmi si užívají divokou jízdu Texasem. V tu chvíli  
netuší, že se blíží  nejzásadnější boj  jejich života.
Hrají: R.Lee Ermey, Andrew Bryniarski, Jordana Brewsterová, 
Taylor Handley aj.   Režie: Jonathan Liebesman
Mládeži do 15 let nepřístupný     Délka fi lmu: 90 min
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pak došly až na zámek. Já byla princezna a ty drak, který mě chtěl mít celou jen pro 
sebe. Do pohádky nám chyběl jen princ. V zimě jsi zase byla Ledovou královnou a já 
tvoje pomocnice, celý kraj jsme přikryly bílou peřinou a poručily jsme našemu dvorní-
mu malíři – Mrazu, aby na okna všech dětí namaloval krásné obrázky. Postupně se z 

nás staly pravé přítelkyně, už mezi námi nebyly 
žádné neshody a navzájem jsme se doplňovaly. 
Podnikaly jsme různé dobrodružné výlety do okolí 
Jindřichova Hradce – nejpěknější to bylo u koní. 
Před prázdninami jsme si vyjely do ZOO Jihlava, 
byla to skvělá zábava.
Teď po prázdninách se zase scházíme. Upřímně 
se na Tebe každý týden těším. Je milé být u toho 
jak rosteš, jak rozvíjíš své schopnosti a doved-
nosti (jsem úplně ohromená jaký máš skvělý 
vkus a nápady, když tvoříš image Barbie, jak ji 

líčíš, češeš, oblékáš přes internet) a jak dáváš radost lidem kolem sebe.
Děkuji Ti, že jsi a že mohu jít kousek s Tebou po tvé cestě životem. Vím, že to v budouc-
nosti nebudeš mít vždy lehké, ale to my všichni. Baruško přeji Ti hodně zdraví, lásky a 
plno dobrých lidí s velkým srdcem kolem sebe.                          S láskou tvá Katka
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HVĚZDÁRNA F. Nušla a AK při DDM, Nušlova 51, 377 01, J. Hradec.

Co uvidíme na obloze v lednu 2007?
 Merkur a Venuši uvidíme koncem měsíce večer nad jihozápadem. Merkur bývá hod-
ně nízko nad obzorem, ale  za dobrých podmínek v atmosféře je dobře pozorovatelný. Venuše 
je velice jasná, po Slunci a Měsíci je nejjasnějším objektem na obloze, viditelná  téměř již za 
denního světla pouhým okem. Mars se objeví ráno nad jihovýchodem, stejně jako Jupiter, 
který bude zářit také na ranní obloze.  Saturn uvidíme většinu noci kromě večera, Uran již 
pouze na večerní obloze. Neptun ještě počátkem měsíce najdeme večer, později už nebude 
pozorovatelný. 
 Velice pěkná je i prohlídka povrchu Měsíce dalekohledem. Měsíční úplněk nastane 
3. ledna, poslední čtvrť 11. ledna. 19. ledna Měsíc projde novem a 26. ledna se na obloze 
objeví v první čtvrti. Kolem první čtvrti je nejpříznivější doba pro pozorování měsíčního povr-
chu 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 Slun-
ce sledovat množství zajímavých jevů, například tmavší oblasti - sluneční skvrny  a světlejší 
místa - fakulová pole, jež se liší teplotou od okolí na žlutobílém slunečním disku. 
 Noční obloha v zimě je velmi hezká. Nabízí pohled na mnoho mlhovin, dvojhvězd, 
galaxií a otevřených hvězdokup; překrásná je například plynoprachová Velká mlhovina v 
Orionu, planetární mlhovina Eskymák, dvojice galaxií, spirální a nepravidelná ve Velké med-
vědici, otevřené hvězdokupy Chí a Há v Perseu a podobně.   
Pro veřejnost je Hvězdárna v lednu 2007 otevřena: 
v odpoledních hodinách k pozorování Slunce je otevřeno pouze za jasného počasí a to ve 
dnech:   úterý,  čtvrtek a  pátek od 13.00 do 15.00 hodin, velmi brzy se ještě stmívá.  
Pozorovat noční oblohu můžete přijít:  v úterý od 18.30 do 21.00 hodin a v pátek od 18.00 
do 21.00 hodin.    Vstupné: 10,- Kč (děti 5,-)
Z jindřichohradecké hvězdárny Bc. Jana Jirků; 
www.hvezdarnajh.nuabi.cz; alrischa_psc@centrum.cz;Tel: 384 322 564,  606 633 439.     

- 18 - 



Jindřichohradecký zpravodaj                                                                1/2007

                                                                                                                                                     - 21- 

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA

15.  pondělí   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

NEPŘÍJEMNÁ  PRAVDA  USA-Bontonfi lm
Al Gore, bývalý kandidát na prezidenta USA se Vás téměř zábav-
nou formou snaží přesvědčit, že všichni sedíme na časované bom-
bě. Pokud mají pravdu pesimistické hlasy světových klimatologů, 
máme přibližně deset let na to, abychom odvrátili ekologickou 
katastrofu.  Dokumentární hit fi lmového festivalu v Sundance.
Režie: Davis Guggenheim          Délka fi lmu: 97 min.

16.   úterý    17.00  20.00
17.  středa   17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 68 Kč

PRÁZDNINY USA-Bontonfi lm
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život. Komedie o dvou čer-
stvě opuštěných holkách (Cameron Diazová a Kate Winsletová), 
které si v depresích krátce před vánocemi vymění byt...
Dále hrají: Jude Law, Jack Black, Rufus Sewell aj.
Režie: Nancy Meyersová
Mládeži do 12 let nevhodný       Délka fi lmu: 135 min.

18.  čtvrtek  17.30  20.00
19.  pátek    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

VOLVER  Španělsko-Falcon
Penélope Cruzová v hlavní roli nového fi lmu Pedra Almodóvara. 
Příběh žen ze tří různých generací z přistěhovaleckých čtvrtí sou-
časného Madridu. 
Dále hrají: Carmen Mauraová, Lola Dueňasová, Blanca Portillová  
Režie: Pedro Almodóvar
Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu: 120 min.

20.  sobota  15.00  17.30
21.  neděle            17.30

Český dabing 
Vstupné: 68 Kč

LOVECKÁ  SEZÓNA  USA-Falcon
Jelen za všechny, všichni za medvěda. Animovaná pohádka pro 
celou rodinu. Co se stane, když se medvěd zvyklý na televizi a 
sladkosti nechá přesvědčit od jednorohého jelena Elliota k návra-
tu do opravdové přírody?
Režie: Jill Culton, Roger Allers, Anthony Stacchi
                                             Délka fi lmu: 86 min.

20.   sobota   jen  20.00
21.  neděle    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.

23.  úterý    17.30  20.00
24. středa   17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 63 Kč

DOBRÝ  ROČNÍK USA-Bontonfi lm
Každý jednou dospěje...možná. Romantická komedie o tom, jak 
si citově vyprahlý byznysmen Max (Russell Crowe) vykoleduje 
citovou lekci. Dále hrají: Albert Finney, Marion Cotillardová aj.
Režie: Ridley Scott
Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 117 min

25.  čtvrtek  17.30  20.00
26.  pátek    17.30  20.00

Vstupné: 63 Kč  

PRAVIDLA  LŽI    ČR-Bontonfi lm
Nevěřte jim všechno, co říkají! Psychologický thriller. Dvanáct lidí, 
kteří se dobrovolně nechali zavřít na statku na Šumavě. Dobro-
volně se zřekli svobody, manuálně pracují a navzájem si pomáha-
jí překročit svou minulost. Nový příchozí však otevře jeden starý 
příběh...
Hrají: Jiří Langmajer, David Švehlík, P. Jungmanová, K. Issová 
Režie: Robert Sedláček
Mládeži do 15 let nepřístupný Délka fi lmu: 115 min.
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27.  sobota  17.30  20.00
28.  neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

POTOMCI  LIDÍ  V.Británie-Bontonfi lm
Poslední živý ať zhasne světlo. Sci-fi  thriller o blízské budoucnos-
ti, kdy lidská rasa ztratila schopnost reprodukce.
Hrají: Clive Owen, Michael Caine, Julianne Mooreová aj.
Režie: Alfonso Cuarón
Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu: 109 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA

29.  pondělí  17.30  20.00

Titulky
Vstupné:  66 Kč

SOUBOJ  S NEBEM  Mexiko-Francie-Atlantis 
Psychologický fi lm. Marcos se svou ženou unesou dítě a žádají 
výkupné. Plán se však tragicky zhroutí. V jiném světě žije Ana, 
dcera generála, pro kterého Marcos pracuje jako řidič...
Hrají: Marcos Hernández, Anapola Mushkadizová, Berta Ruizová 
Režie: Carlos Regadas
Mládeži do 18 let nepřístupný    Délka fi lmu: 98 min. 

30.  úterý     17.30  20.00
31.  středa    17.30  20.00
1.2. čtvrtek      jen  20.00

Vstupné: 73 Kč 

RO(C)K  PODVRAŤÁKŮ ČR-Falcon
Černá komedie o muzice, penězích a gangsterech amatérech. V 
hlavních rolích osvědčené duo Kotek/Mádl. 
Dále hrají: Martin Písařík, Michael Beran, Václav Postránecký, 
Kristýna Nováková aj.
Režie: Karel Janák
Mládeži do 12 let nevhodný      Délka fi lmu: 104 min.

1.2.  čtvrtek  17.30
2.2.  pátek    17.30  20.00
Český dabing
Vstupné: 68 Kč

ASTERIX  A  VIKINGOVÉ  Francie-SPI
Nová dobrodružství dvou animovaných galských hrdinů.
Režie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller
                                             Délka fi lmu: 80 min.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

7. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

BROUČKOVA RODINA I                                           ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                       Délka pásma: 65 min.

14. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ  NA  PASECE                              ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                       Délka pásma: 65 min.

21. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

RUSALKA  HUPSALKA                                            ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                       Délka pásma:  65 min.

28. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

KRTKOVA  POHÁDKOVÁ  DOBRODRUŽSTVÍ          ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                       Délka pásma:  65 min.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  

1.                         Ďábel nosí Pradu                                   USA - komedie
1. -  2.                  Asterix a Vikingové                                Francie - animovaná komedie
3  -  4.                  Happy Feet                                           USA - animovaný, rodinný
3  -  4.                  Odsouzeni zemřít                                  SRN-USA  -  thriller
6  -  7.                  Parfém: Příběh vraha                             SRN-Francie  -  historický thriller
8  - 10.                 Po hlavě do prdele                                 ČR - kriminální komedie
12.                       Comandante                                         USA - dokumentární
13 - 14.                My dva a Křen                                       USA - komedie
15 - 16.                Noc v muzeu                                         USA - fantastická komedie
17 - 18.                Miluji tě k sežrání                                   USA - romantická komedie
20 - 21.                Dveře dokořán                                       V.Británie - psychologický
22 - 23.                Déja vu                                                 USA - akční sci-fi 
24 - 25.                Saw 3                                                   USA - horor
26.                      Transylvania                                           Francie - hudební road movie
27 - 28.                Sprejeři                                                 USA - psychologický



Jindřichohradecký zpravodaj                                                                1/2007

                                                                                                                                                     - 23 - 

 SPORT

Dne 27. listopadu 2006 přijal starosta města pan Ing. Karel Matoušek  mladé karatisty 
z oddílu Okinawan klub karate při TJ SLOVAN J. Hradec. Tito sportovci velmi úspěš-
ně reprezentovali naše město na Mistrovství světa 2006 v karate goju-ryu, které se 
uskutečnilo počátkem září v italském městě Marsciano. Na velmi úspěšném vystoupení 
reprezentace České republiky se podíleli mladí karatisté z jindřichohradeckého Okinawan 
karate klubu s těmito výsledky: František Sedlák ziskem 3 bronzových medailí, Jan 
Kočí ziskem stříbrné a bronzové medaile, Vojtěch Kočí ziskem bronzové medaile, Marek 
Pelikán ziskem bronzové medaile a ziskem jednoho pátého místa, Zuzana Linhartová 
ziskem zlaté medaile a Pavla Linhartová ziskem stříbrné medaile. Rada města ocenila 
jejich výsledky jako úspěšnou sportovní mezinárodní reprezentaci a schválila poskytnutí 
věcných darů jednotlivým sportovcům a jejich trenérovi panu Jaroslavu Valentovi za 
dlouholetou obětavou trenérskou činnost v oddíle Okinawan klub karate při TJ Slovan J. 
Hradec v hodnotě 5 tisíc korun. Poukázky na věcné dary v podobě sportovního vybavení 
předal při slavnostním přijetí starosta města.

záběr z přijetí a ocenění úspěšných 
reprezentantů Karate Okinawan Klubu TJ 
Slovan J. Hradec u starosty města dne 
27.11.2006.
Zleva v zadní řadě stojí sekretář TJ Slovan 
Ing. Zdeněk Turyna, předseda klubu a 
trenér Jaroslav Valenta, medailisté z MS v 
karate Goju-ryu 2006 v Marscianu (Itálie) 
Jan Kočí, František Sedlák, Vojtěch Kočí 
a Marek Pelikán, vedoucí odboru školství 
městského úřadu PhDr. Jitka Čechová, 
starosta města pan Ing. Karel Matoušek, 
v popředí pak stojí  úspěšné medailistky z 

MS zleva Pavla Linhartová a Zuzana Linhartová.

úspěšní reprezentanti Karate Okinawan 
Klubu TJ Slovan Jindřichův Hradec, 
medailisté z letošního Mistrovství světa v 
karate Goju-ryu v Marscianu (Itálie) při 
přijetí u starosty města Jindřichův Hradec 
dne 27.11.2006, při kterém jim bylo pře-
dáno ocenění za reprezentaci města. Zle-
va stojí Jan Kočí, Pavla Linhartová, Fran-
tišek Sedlák, Zuzana Linhartová, Vojtěch 
Kočí a Marek Pelikán se svými medailemi. 
V popředí pohár mistra světa v karate 
goju-ryu v kumite kategorie juniorek Pav-
ly Linhartové.

PhDr. Jitka Čechová, 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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 BYLO NEBYLO:

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ NA PIKETĚ v Jindřichově Hradci 
se konalo dne 14. 12. 2006.

SLAVNOSTNÍ PODEPSÁNÍ PARTNERSKÉ SMLOUVY 
mezi městy Jindřichův Hradec a Zwettl, se uskutečnilo dne 18. 12. 2006. 




