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 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

    Město Jindřichův Hradec má devět míst-
ních částí: Buk, Děbolín, Dolní Radouň, 
Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, 
Políkno, Radouňka. Každá místní část má 
svého patrona v Radě města. Podle § 120 
Zákona o obcích může zastupitelstvo obce 
v těchto místních částech zřídit osadní 
výbory. Nově zvolené zastupitelstvo se 
rozhodlo této možnosti využít a vyzvalo 
obyvatele místních částí, aby si své osadní 
výbory pro začínající volební období zvo-
lili. Podle § 121 tohoto zákona je osadní 
výbor oprávněn aktivně vstupovat do jed-
nání zastupitelstva a rady obce s návrhy a 
podněty, které se týkají jejich místní části. 
Požádá-li předseda osadního výboru na 
zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí 
mu být uděleno.  První zkušenosti ukazují, 
že ve většině místních částí se do správy 
věcí veřejných obyvatelé hodlají aktivně 
zapojit. Do uzávěrky tohoto čísla Zpravo-
daje již proběhly ustavující schůze v Dolní 
Radouni a v Horním Žďáru. Lze předpo-
kládat, že další místní části budou násle-
dovat. 

   V rámci rozšíření kulturní nabídky v oblas-
ti folkového žánru uzavřela Rada města  
dohodu o spolupráci Města Jindřichův Hra-
dec s Hudební agenturou Mgr. Miloslava 
Vokáče. V duchu dlouhodobé tradice bude 
spolupráce realizována při pořádání festi-
valu Folková růže a při akcích pořádaných 
městem. Mezi nejznámější patří celodenní 
akce „Město dětem“, výlet parním vláčkem 
Českou Kanadou, Vítání léta a Loučení s 
létem. Své místo si v kulturní nabídce již 
získal pravidelný cyklus koncertů Zpívání 
na schodech, kterých bude v letošním roce 
minimálně sedm. Roční příspěvek města 
Hudební agentuře Mgr. Miloslava Vokáče 
činí 40 tisíc korun.

  Proti minulým letům přehodnotila nově 

ustavená Rada města svůj postoj k využí-
vání veřejného prostranství na náměstí 
Míru ke konání různých reklamě-prodej-
ných akcí. Tento prostor je pro tyto účely 
příliš historicky cenný a v posledních letech 
i dopravně přetížený. Zájemcům o zábor 
veřejného prostranství ke komerčním úče-
lům budou do budoucna nabízeny jiné 
lokality a náměstí bude povolováno pouze 
ve zcela výjimečných případech. 

  Svaz měst a obcí České republiky je dob-
rovolnou, nepolitickou a nevládní orga-
nizací založenou jako zájmové sdružení 
právnických osob. V současné době je 
takto organizováno na 2 500 obcí a měst, 
včetně statutárních. Cílem Svazu je podpo-
rovat a rozvíjet samosprávnou demokracii 
ve veřejné správě České republiky a v 
Evropské unii, podílet se na tvorbě zákonů, 
které mají dopad na místní samosprávu, 
posilovat vliv obcí v legislativní činnosti, v 
ekonomické samostatnosti a v rozvoji jed-
notlivých území. Jindřichův Hradec členem 
tohoto Svazu doposud není.  S ohledem na 
rostoucí vliv obcí proto Rada města dopo-
ručila  zastupitelům, aby Jindřichův Hradec 
od letošního roku do Svazu měst a obcí 
České republiky vstoupil.

  Na svém lednovém zasedání schváli-
la Rada města obvyklé sazby nájemného 
uplatňovaných Městem Jindřichův Hradec 
pro rok 2007. Jednotlivé sazby nájemného 
u již uzavřených smluv o nájmu se navy-
šují o 2,5 % infl ace v roce 2006. Podrobný 
přehled nájemného v Kč/m2/rok s ohledem 
na lokalitu a účel nájmu jsou uveřejněny 
na úřední desce, na webových stránkách 
města. Případné další informace získají 
zájemci na odboru správy majetku města.    

                       Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec

se koná 7. 2. 2007 v 16,00 hodin
v sále Střelnice

     SLAVNOSTNÍ PODEPSÁNÍ PARTNERSKÉ SMLOUVY 
     mezi městy Jindřichův Hradec a Zwettl

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor kanceláře starosty 

Město Jindřichův Hradec opět připravuje vydání ROČENKY Jindřichův Hradec 2006
Rádi bychom Vás  i v letošním roce poprosili o spolupráci při vydání 
ročenky Jindřichův Hradec 2006. Ročenka by obsahovala jindřicho-
hradecké události roku 2006, jindřichohradecké stavby vybudované 
jak Městem Jindřichův Hradec, tak soukromými investory, události v 
oblasti školství, kultury. Představí jindřichohradecké spolky, ekumé-
nu, sport, kulturní zařízení a organizace, spolkové a církevní orga-
nizace, církve, sportovní zařízení a organizace. Současně poskytne 
informace o rozpočtu města, propagaci města včetně kontaktů na 
městský úřad a strukteře městského úřadu. 
Podklady by měly obsahovat základní informace o činnosti organiza-
ce, pokud nebyly uveřejněny již z roku 2005 a činnost v roce 2006, doplněné fotogra-
fi emi nejlépe v elektronické podobě a souhlas se zveřejněním údajů, týkajících se Vaší 
organizace (jméno, adresa, telefonní číslo, příp. e-mail na zástupce Vaší organizace).  
Podklady zasílejte v rozsahu - textová část max. A4 + foto 

e-mailem na adresu: hermanova@jh.cz nebo poštou na adresu: 
Městský úřad, odbor kanceláře starosty, oddělení kultury, 
Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec, nejpozději do 28. února 2007. 
Na příspěvky podané po termínu nebude brán zřetel. 
Předpokládaný termín vydání ročenky je květen 2007.

      Zwettl
(www.zwettl.gv.at)

Historické město Zwettl s mnoha kulturními památ-
kami je nejmladším partnerským městem Jindřicho-
va Hradce. Zwettl s přibližně 12 tisíci obyvatel  leží v 
„zeleném srdci“ Waldviertlu cca 80 km od Jindřichova 
Hradce. Partnerství bylo po několika měsíčním nava-
zování kontaktů ofi ciálně uzavřeno v prosinci 2006. 
Starosta města Ing. Karel Matoušek a starosta města 
Zwettl Herbert Prinz v obřadní síni starobylé radnice v 
Jindřichově Hradci potvrdili svým podpisem partner-
skou smlouvu.“ Jako evropští sousedé bychom chtěli, 
vědomi si kulturních a humanistických tradic obou zemí, neustálým rozšiřováním vzá-
jemných vztahů působit k utužení demokracie, sociální spravedlnosti, míru a porozumění 
mezi oběma národy“, tak zní společné prohlášení záměru, který byl touto partnerskou 
smlouvou založen.
Po skončení slavnostního aktu se hosté ze Zwettlu podepsali do pamětní knihy města 
Jindřichův Hradec. O hudební vystoupení tohoto slavnostního aktu se postaralo fl étnové 
trio ze ZUŠ J. Hradec. Bližší informace o městě Zwettl najdete též na www.jh.cz pod 
odkazem partnerská města. 

JUDr. Jana Říhová, vedoucí odboru kanceláře starosty
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DOTACE Z EVROPSKÉ UNIE V OBDOBÍ 2007 – 2013
     Městská knihovna v J.Hradci hostila začátkem ledna zástupce sdružení Jihočeská Silva 
Nortica a MěÚ J.Hradec, kteří na první veřejné přednášce cyklu „NOVÉ ŠANCE V NOVÉM 
OBDOBÍ“ představili projekt Jihočeského kraje zaměřený na poradenství a konzultace v 
oblasti dotací z Evropské unie určených na období 2007 – 2013. 
     Více jak šedesát účastníků přednášky z řad zástupců obcí, měst, škol, příspěvkových a 
neziskových organizací i podnikatelského sektoru bylo seznámeno jak se stavem přípravy 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor rozvoje - oddělení regionálního rozvoje

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

     Starosta města Ing. Karel Matoušek přijal dne        
21. 12. 2006 ve své kanceláři žáky Základní školy prak-
tické Jindřichův Hradec Petra Hartmanna a Romana 
Ferenciho. Důvodem přijetí byla jejich včasná a účin-
ná pomoc malému chlapci topícímu se v řece. Když 
Roman Ferenci, žák sedmé třídy, zpozoroval v řece 
tonoucího chlapce, neváhal skočit do vody a snažil se 
dostat chlapce na břeh. Ve chvíli, kdy mu docházely síly, 
skočil do vody i žák páté třídy Petr Hartmann a obě-
ma pomohl na břeh. Poté odběhl pro pomoc a Roman 
Ferenci poskytl bezvládnému chlapci první pomoc. 
Znalosti správného postupu při záchraně tonoucího 
chlapci získali ve zdravotnickém kurzu, který na škole 
proběhl krátce předtím ve spolupráci s Oblastním spol-
kem Českého červeného kříže v J. Hradci. 
     Starosta města oběma chlapcům poděkoval za 
záchranu lidského života, předal jim dárky a hrdinský 
čin byl zapsán do pamětní knihy města.
                      PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Regionálního operačního programu určeného pro úze-
mí Jižních a Západních Čech, tak také s vyhlášenými 
výzvami příspěvkových a grantových programů Jiho-
českého kraje zaměřených na rozvoj sportu, kultury, 
vzdělávání, cestovního ruchu, podnikání, ale i na inves-
tice do stávající či budoucí infrastruktury. Pro zástup-
ce malých obcí pak byl představen Program rozvoje 
venkova Ministerstva zemědělství ČR, který umožňuje 
získat pro tato území až 100% dotace na investice do 
vodohospodářské a další infrastruktury. Závěr přednáš-
ky byl věnován zásadám a způsobům zpracování žádostí do zmíněných operačních a 
grantových programů a informacím o dalších akcích plánovaných v rámci podpory čerpá-
ní prostředků z Evropské unie ze strany jihočeského veřejného, soukromého i neziskové-
ho sektoru. Mezi tyto akce lze zařadit samostatné semináře určené cíleně pro neziskové 
a příspěvkové organizace, zemědělce, podnikatele, obce i dobrovolné svazky obcí, jenž 
by se měly uskutečnit do poloviny tohoto roku. 
     Zároveň byli všichni zájemci o dotace z evropských fondů seznámeni s možností kon-
zultovat vlastní konkrétní projektové záměry v pravidelných konzultačních dnech orga-
nizovaných Městským úřadem Jindřichův Hradec a sdružením Jihočeská Silva Nortica. 
Konzultační dny probíhají každé pondělí a středu od 7:30 do 16:30 hodin v kanceláři č. 
20 odboru rozvoje Městského úřadu Jindřichův Hradec.
     Projekt podpory čerpání prostředků z evropských fondů prostřednictvím přednášek, 
seminářů, bezplatného poradenství a konzultací bude pokračovat do konce května toho-
to roku za fi nanční podpory ze strany Jihočeského kraje a Evropské unie.  

Mgr. Zdeněk Havlíček, vedoucí oddělení regionálního rozvoje

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Odbor dopravy 

Ing. Zbyněk Heřman, vedoucí odboru dopravy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly 
 slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 5. ledna 2007                             

  3. 12. Libuše Hamrová, J. Hradec 19. 12. Stanislav Sláma, K. Řečice
  5. 12. Zdeňka Kučerová, J. Hradec 21. 12. Zdenka Hánová, J. Hradec
10. 12. Oldřich Nesporý, J. Hradec 25. 12. Růžena Žáčková, Malíkov n Než.
11. 12. Marie Mikešová, Březina 25. 12. Vlasta Hlaváčková, Klenov
15. 12. Irena Jůzová, Hamr 29. 12. František Martínek, Radouňka
15. 12. František Zavadil, J. Hradec 29. 12. Bohuslav Hynek, Chlum u Třeboně
16. 12. Milada Jirsová, J. Hradec 29. 12. Pavel Švec, J. Hradec
16. 12. Blažena Holoubková, J. Hradec 30. 12. Jarmila Seibertová, Nová Včelnice 
16. 12. Bohuslav Vácha Ing. J. Hradec 31. 12. Marie Rysová, J. Hradec

kteří nás opustili v prosinci 2006

Křivánek Miroslav Švobová Lucie Mazeho Cindy          Novák Ondřej
Rusevová Karolína Staňková Kristýna Kaláb Zdeněk          Tetourová Anežka
Pavlíková Simona Krajcrová Barbora Nedvěd Lukáš          Zedníková Adéla
Zeman Ondřej Doležalová Simona Pouska Gabriel         Hřebík Marek

přestupky a trestné činy proti majetku:
...  Hypernova
20.12.2006 detekční rám za pokladnou 
aktivovala 33-ti letá žena. V kanceláři 
ostrahy z kapsy bundy vyndala toaletní 
vodu renomované značky za 319,-Kč.
... Lidl
5.12.2006 petardy a cukrovinky v cel-
kové ceně 21,60 Kč se pokusila ukrást 
11-ti letá dívka. 
...Kaufl and
2.12.2006 podnapilý muž (24 let) se 
pokusil v rukávu bundy pronést přes 
pokladnu 0,5 l láhev destilátu v ceně 
109,-Kč. Na skutečnost ostrahu upozor-
nila jedna z prodavaček, která si všimla, 
že nedbale ukrytá láhev z rukávu kou-
ká.
9.12.2006 dvě láhve destilátu za celkem 
252,-Kč si pod bundu ukryl 23-ti letý 
muž. Přestože měl komplice (26 let), 
který jeho počínání kryl, neušel bdělému 
oku detektiva.
22.12.2006 potraviny v celkové ceně 
119,-Kč si do batohu uložil 45-ti letý 
muž. U pokladny zaplatil pouze zboží v 
nákupním košíku.
23.12.2006 v 13.35 hodin detektiv bez-
pečnostní služby odhalil muže (27 let), 
který v kapse bundy pronášel „bífítra“ v 
ceně 249,-Kč.
23.12.2006 v 18.10 hodin jiný muž (21 
let) zkoušel odejít bez zaplacení s láh-
ví vodky za 239,-Kč. Aby jeho počínání 
„nebylo nápadné“ zasunul jí za pás kal-
hot pod volně spuštěnou mikinu.
27.12.2006 hezký večer chtěl s lahvin-
kou „myslivce“ v ceně 124,-Kč strávit 
18-ti letý muž. Díky momentální fi nanč-
ní tísni se rozhodl, že si láhev opatří 
poněkud netradičně. Suverénně vešel 
do prodejny, kde si láhev vzal z regálu a 

„nenápadně“  jí vsunul do náprsní kapsy 
bundy. Poté  prošel pokladnou, za kterou 
byl zastaven pracovníkem bezpečnostní 
služby, který jej následně předal hlídce 
městské policie.
...JH-Markt 
28.12.2006 dvojice mladíků (15 a 16 let) 
svým zdánlivě bezcílným procházením 
po provozovně vzbudila zájem jedné z 
prodavaček, která je pozorovala a vidě-
la, jak si mládenci do batohu ukrývají 
láhev „zelené“ v ceně 79,-Kč. Po projití 
pokladnou byli předáni strážníkům.
29.12.2006 dvě ženy ve věku 18 a 22 let 
se podařilo zadržet personálu JH-Mark-
tu. Tyto zde odcizily cukrovinky v ceně 
146,-Kč. Na místo přivolaným strážní-
kům se obě ženy přiznaly, že kradly ještě 
v jiných obchodech ve městě a vynda-
ly na stůl další cukrovinky za 351,-Kč, 
toaletní vody v celkové ceně 1247,-Kč a 
pánské vody po holení v celkové ceně 
870,-Kč.

4.12.2006 ve 22.00 hodin oznámil viet-
namský občan, že na parkoviti na Masa-
rykově náměstí došlo k poškození jeho 
Mercedesu. Strážníci na místě zjistili, že 
vozidlo má okopanou karoserii, rozbité 
pravé zadní světlo a vytržené oba zadní 
stěrače. Následně bylo zjištěno, že vozi-
dlo poškodila 28-ti letá žena, která se 
nacházela nedaleko vozidla. Pro pode-
zření ze spáchání trestného činu si pří-
pad na místě převzala hlídka Policie ČR.

5.12.2006 v ranních hodinách strážní-
ci zjistili, že došlo k poškození vánoční 
výzdoby tzv. „světelné kašny“ na Masa-
rykově náměstí.  Co se na náměstí oprav-
du stalo, ukázal až záznam z kamerové-
ho systému, kde technika zachytila i tvář 

VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC 
za období 1. 12. - 31. 12. 2006

pachatele. Po neodkladných úkonech 
byla věc pro podezření z trestného činu 
„poškozování cizí věci“ předána Policii 
ČR.

16.12.2006 v 01.50 hodin zjistila pěší 
hlídka strážníků na náměstí Míru jedou-
cího neosvětleného Favorita. Jeden ze 
strážníků vozidlo zastavil, aby řidiče na 
zjištěný nedostatek upozornil a vzhle-
dem k alkoholovému oparu linoucího 
se z vozidla byl řidič podroben kontrolní 
dechové zkoušce. Protože výsledek byl 
pozitivní, strážníci řidiče na místě předali 
hlídce Policie ČR.

26.12.2006 pomocí kamerového systé-
mu byl zjištěn muž (22 let), pro kterého 
byla zábava č. 1 v 02.30 hodin odhazo-
vat zapálené petardy na náměstí Míru, 
Panské ulici a na Masarykově náměstí. 

Protože muž s uloženou blokovou poku-
tou nesouhlasil, přestupkem se bude 
zabývat příslušný správní orgán.

30.12.2006 opět prostřednictvím kame-
rového systému byl zaznamenán silně 
podnapilý muž (36 let), který se dopotá-
cel ke svému Citroenu a znaveně usedl 
na místo řidiče. Po několika minutách 
se s vozidlem rozjel. O směru jízdy byla 
informována autohlídka, která jej sledo-
vala až do Mládežnické ulice, kde vozidlo 
zastavilo. V průběhu jízdy nebylo mož-
né vozido předjet, neboť řidič si nemohl 
vybrat, v kterém jízdním pruhu pojede. 
Kontrolní dechovou zkoušku řidič na 
místě odmítl, proto byl předán hlídce 
Policie ČR. 
                          str. Gabriel Rudolf
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Zachyceno kamerou ...
Městská knihovna 

se proměnila v galerii
   Městská knihovna v Jindřichově Hradci 
nabízí čtenářům nejen zajímavé publika-
ce, ale pořádá také řadu zajímavých akcí. 
Jednou z nich bezpochyby byla i nedávná 
výstava nádherných barevných obrazů. 
Jejich autorem je handicapovaný umělec 
Jiří Šedý, který kromě malování tíhne i k 
poezii a napsal už několik sbírek básní. O 
dovednostech tohoto umělce svědčí i Cena 
Olgy Havlové, kterou získal v roce 2002.

Jindřichův Hradec 
se prezentoval na Regiontouru 2007
     O tom, že Jindřichův Hradec potřebuje 
turisty, není pochyb. Proto se prezentuje na 
nejrůznějších veletrzích cestovního ruchu. 
Jedním z nich byl i lednový Regiontour 
2007 v Brně. První den veletrhu je určen 
zejména odborníkům a novinářům, víkend 
pak patří široké veřejnosti. Ve dvou pavi-
lonech vznikla krajová mozaika regionů. 
Stánek Jindřichohradecka byl pochopitelně 
integrován do celku regionu jihočeského. 
Regiontour pomyslně startuje turistickou 
sezónu pro ty, kteří vytvářejí návštěvníkům 
města zázemí. Bývá i příležitostí k ohléd-
nutí za sezónou uplynulou. „Minimálně 50-
55% služeb Infocentra využili v loňském 
roce tuzemští turisté. Mezi zahraničními 
návštěvníky registrujeme spoustu němec-
ky mluvících klientů, v oblibě mají nejen 
nás, ale celé Jižní Čechy také Nizozemci. 
V loňském roce nás ale navštívili i turisté 
z Ruska, Ameriky nebo Japonska“ upřes-
nila Zuzana Bedrnová z Informačního stře-
diska. Časté jsou návštěvy francouzských 
seniorů. V posledních dvou letech je podle 
Zuzany Bedrnové viditelný zvýšený zájem 
cykloturistů. Jednak je cyklistika stále 
modernější a také kolem Jindřichova Hrad-
ce přibývají cyklostezky. Informační stře-
disko je pro letošek vybaveno propagační-
mi materiály v mnoha jazykových mutacích 
– nově přibyly holandština a španělština. 
Vedení města zvažuje pro své Infocentrum 

vylepšení zázemí. To se možná dočká vět-
ších prostor. V úvahu připadá mimo jiných 
i budova staré radnice. „Rád bych Infor-
mační středisko posílil o jednu pracovnici, 
aby v době turistické sezóny mohlo být 
otevřeno do večera a možná i v neděli“ 
zmínil svůj záměr starosta Karel Matoušek. 
Není bez zajímavosti, že na Informačním 
středisku je k dispozici nová publikace s 
názvem „Kudy kam na Jindřichohradecku“. 
Tu vydalo Město za grantové peníze Jiho-
českého kraje.

První občánek Jihočeského kraje 
roku 2007 je z Jindřichova Hradce

     Jakub Urban z Jindřichova Hradce na svět 
poprvé zakřičel 18 minut po silvestrovské 
půlnoci. 
První miminko nejen Jindřichova Hradce, 
ale i celého Jihočeského kraje, není žádný 
drobeček. Vážil 4180 g a měřil 54 cm.  Jakub 
připravil rodičům silvestrovské překvapení. 
Na svět se totiž začal chystat několik dnů 
před plánovaným termínem. „Termín jsem 
měla až 5. a 9.ledna. Porod mě hodně pře-
kvapil, bylo to rychlé a nečekané“ svěři-
la se šťastná maminka Alena Urbanová. 
Doma čeká na Kubíka čtyř a půl letý bráška 
Ondřej. Maminka Alena Urbanová získala 
od jindřichohradecké radnice s ohledem na 
sedmičku v letopočtu symbolických 7 tisíc 
korun. K tomu ještě spoustu blahopřání a 
chybět nemohla ani hračka. Na otázku, co 
byste přála Jakubovi do života, přišla od 
maminky bleskurychlá odpověď: „Aby byl 
zdravý a společně s námi šťastný“. Zatím-
co v uplynulých letech si maminky dávaly 
v jindřichohradecké porodnici po Silvest-
ru docela na čas, letos byla situace úplně 
jiná. Prvního ledna tu přišla na svět hned 
tři miminka. 

Jihočeský hejtman strávil den 
v Jindřichově Hradci  

     „Prioritou Jihočeského kraje pro násle-
dující období je zlepšení dopravní infra-
struktury“ – řekl  při lednové návštěvě 
Jindřichova Hradce hejtman Jan Zahrad-

ník. Několika hodinový program zahájil 
besedou se studenty Obchodní akademie. 
Bývalý učitel matematiky a fyziky – dnes 
významný politik - debatuje se středoško-
láky rád. Ti jindřichohradečtí se zajímali 
například o výši platů v Jihočeském kraji 
nebo o ceny energie v návaznosti na malou 
hustotu obyvatel. „Mě se to setkání strašně 
líbilo a musím říci, že studenti v Jindřicho-
vě Hradci jsou velmi aktivní a šikovní“ pro-
zradil Jan Zahradník. Se studenty diskuto-
val hejtman také o - pro kraj tolik důležité 
- fi nanční podpoře Evropské unie. „Já 
osobně vidím nejlepší možnost, jak využít 
prostředky Evropské unie, investovat je 
do zlepšení dopravní infrastruktury“ dodal 
hejtman. Řešení dopravní infrastruktury je 
pro Jihočeský kraj natolik důležité, že na 
něj padne plná polovina celkového objemu 
evropských dotací. Jindřichův Hradec má 
u Jihočeského kraje podporu a to nejen v 
případě dopravy. Krajské peníze jdou na 
sport, kulturu a další aktivity. „Například 
na přestavbu Jezuitské koleje putuje asi 
12 miliónů korun“ upřesnil starosta Karel 
Matoušek. Už v prosinci loňského roku 
byl schválen rozpočet Jihočeského kraje 
na letošní rok a Jindřichův Hradec by měl 
znovu získat fi nanční injekci. Například na 
vybudování nové tartanové dráhy na sídlišti 
Vajgar, řešit by se měla i podpora podniká-
ní. Jihočeský hejtman se právě při návště-
vě Jindřichova Hradce dozvěděl, že vláda 
schválila Regionální operační program pro 
období let 2007 – 2013. Materiál, zname-
nající další přísun evropských peněz, bude 
ale ještě projednáván v Bruselu.
Cena spokojeného zákazníka dopu-

tovala do Děbolína
     Už popáté udělovalo Sdružení českých 
spotřebitelů cenu Spokojeného zákazní-
ka Jihočeského kraje. Za výrobu oblíbe-
né keramiky a její prodej, pořádání kursů 
s výukou uměleckých řemesel a za další 
aktivity byla v závěru loňského roku oce-
něna také podnikatelka Romana Hulíková, 
jejíž keramickou dílnu najdete v Děbolíně u 
Jindřichova Hradce. 

Romana Hulíková vystudovala střední ško-
lu se zaměřením na umělecká řemesla v 
Praze, po ukončení studia chvíli pracovala v 
Českých Budějovicích a po revoluci se pus-
tila do podnikání. Nechyběla jí odvaha a 
odhodlání, o čemž svědčí pro mnohé těžko 
pochopitelná koupě ruiny bývalého statku 
v Děbolíně. „Člověk byl mladší a hlavně 
měl ohromné nadšení. Za sebou měl lidi, 
kteří mu pomáhali. Společnými silami jsme 
tak zvládli úplné začátky“ uvedla Romana 
Hulíková. V rámci první etapy rekonstruk-
ce byla vybudována keramická dílna, po 
těžkých začátcích se rozběhlo podnikání a 
v návaznosti na jeho úspěchy rozkvétala 
i bývalá zemědělská usedlost. Během více 
jak deseti let se změnila k nepoznání. „Není 
problém vyrobit, ale prodat a naše dílna si 
tímto obdobím prochází také. V současné 
době se proto orientujeme hlavně na veřej-
nost, aby sama tvořila. Takové aktivity tu 
totiž chybí a my tak vyplňujeme určitou 
mezeru na trhu“ řekla mladá podnikatel-
ka. Areál dnes nabízí ubytování, pořádání 
celoročních tématických akcí a velmi oblí-
bených letních výtvarných dílen. „Lidé si 
mohou tvořit na hrnčířském kruhu, malo-
vat keramiku, zkusit ubrouskovou techniku, 
malování na sklo, senové věci, drátování 
a podobně“ vyjmenovala škálu možností 
Romana Hulíková. Úsilí a nadšení přineslo 
majitelce dílny i jejím zaměstnancům ovo-
ce v podobě ceny Spokojeného zákazníka 
Jihočeského kraje za uplynulý rok. Oceně-
ní převzala Romana Hulíková z rukou jiho-
českého hejtmana 18. prosince loňského 
roku v Českých Budějovicích. „Nejkrásnější 
okamžiky jsou, když lidé spokojeně odchá-
zejí, berou mě za ruce a děkují mi. To jsou 
bezpochyby nejhezčí momenty podnikání“ 
dodala oceněná podnikatelka. Romaně 
Hulíkové se podařilo zdánlivě nemožné. V 
malé obci na Jindřichohradecku vyrostla 
v ruinách zemědělského stavení vyhledá-
vaná a oblíbená keramická dílna, která se 
stala baštou uměleckých a rukodělných 
řemesel celého regionu. 

Marcela Nejtková, 
Jindřichohradecká televize
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Tradice a budoucnost 
Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

              Vincenc Lesný 
           (1882 - 1953)

     Další z cyklu příspěvků věnovaný 200. výročí obnovení 
jindřichohradeckého gymnázia je věnován osobnosti 
PhDr. Vincence Lesného, který maturoval na gymnáziu v 
Jindřichově Hradci v roce 1902. Stal se světově uznávaným 
orientalistou a naším nejznámějším indologem. 
     Narodil se 3. dubna 1882 v Komárovicích u Moravských 
Budějovic. Po ukončení studií v Jindřichově Hradci přijal z 
existenčních důvodů místo ve válečném námořnictvu, ale 
již v prosinci 1903 se zapsal na Filozofi ckou fakultu Karlovy 
univerzity v Praze, kde se věnoval oboru klasické fi lozofi e a 
sanskrtu. Své vědomosti si rozšířil během studijního pobytu 
v Oxfordu a Bonnu. V roce 1923 poprvé navštívil Indii a od této doby se touto zemí 
intenzívně zabýval. Studoval nejen klasickou indologii, ale i moderní indické jazyky, 
hindštinu a především bengálštinu. Nejprve působil jako středoškolský pedagog, později 
se stal prvním českým profesorem indické fi lologie na Karlově univerzitě a krátce 
působil jako děkan FF UK. Jeho zájem se navíc opíral o osobní přátelství s básníkem 
Rabíndranáthem Thákurem, jehož dílo překládal. Přednášel také na Thákurově škole v 
Šantiniketaně v Bengálsku. Psal knihy o Indii a budhismu. Jeho životním dílem se stala 
obsáhlá a jedinečná kniha „Buddhismus“ z roku 1948, která zachycuje vývoj tohoto 
náboženství nejen v Indii, ale i v mnoha dalších zemích. Po druhé světové válce vedle 
vlastní badatelské a pedagogické práce věnoval čas a energii také vedení Orientálního 
ústavu v nově založené Československé akademii věd. Zemřel 9. dubna 1953 v Praze.

 Autorem následujících vzpomínek je jeho syn Prof. MUDr. Ivan Lesný, DrSc.
    ...“ Nejhezčími vzpomínkami z mého dětství byly chvíle, když se můj otec vracel z 
Indie. Po dlouhých měsících nepřítomnosti, stesku po něm byl najednou mezi námi, to 
jest mezi matkou a mnou, sevřel mne svými silnými pažemi a přivezl tolik krásných věcí, 
že bylo týden co prohlížet.
     Můj otec byl Moravák. Jeho předkové byli usazeni po několik století na tzv. Horácku,  
jihozápadní Moravě, napřed v Radkovicích, od roku 1847 v Komárovicích. Byli to svobodní 
myslivci: Lesný bylo původně přízvisko jejich povolání. Střežili panské lesy, vrchnosti se 
měnily, ale oni zůstávali. Až po děda Baltazara Lesného. Měli mimo to malou usedlost, jež 
obhospodařovala moje babička Viktorie Lesná. V roce 1882 se jim narodil syn Vincenc. 
Když přišel učitel k mé babičce a řekl jí, že syn Vincenc je nadaný a že by měl studovat, 
babička se zaradovala, že bude knězem. Osud však určil jinak. 
     Mladý Vincenc Lesný šel na nejbližší české gymnázium a to bylo v Jindřichově Hradci. 

Tam otec studoval a maturoval. Na tuto školu vzpomínal rád až do své smrti. Studijní 
léta tam byla jednou z nejkrásnějších dob v jeho životě.
     Pak přišlo studium na univerzitě. Orientalistika ho lákala hned zkraje, ale ta na 
počátku století nemohla poskytnout obživu, tak navíc studoval klasickou fi lologii a učil 
pak až do roku 1924 latinu, napřed na gymnáziu v Mladé Boleslavi, pak na smíchovském 
v Praze. Studoval také v Bonnu a Oxfordu. V roce 1918 se stal docentem a v roce 1930 
řádným profesorem sanskrtu, staré perštiny a avesty na Karlově univerzitě. Mezitím 
jezdil do Indie, kde byl dokonce v letech 1927 - 1928 profesorem sanskrtu na Všeindické 
univerzitě v Šantiniketaně v severním Bengálsku.   
     Pro mne to byl hodný, trpělivý a moudrý otec. Pomáhal mi s latinskými úkoly, učil mne 
anglicky. Vyrůstal jsem mezi Indy. Byli u nás stále. Kterýkoliv Ind, když přijel do Prahy, 
byl u nás hostem. Nejprominentnější byli Rabindranáth Thákur, kterého jsem vítal jako 
sedmiletý na Wilsonově nádraží bengálským projevem (přitom jsem vůbec nerozuměl 
tomu, co povídám) a Džavagarlál Néhrú, pozdější indický ministerský předseda.
      Na svých cestách po Indii jsem se všude setkával se vzpomínkami na svého otce. 
Byl jsem pohnut k slzám, když jsem viděl jeho fotografi i na oltářích indických chrámů. Je 
totiž v Indii zařazen mezi tzv. „Gurrú“, což je něco mezi světcem a učitelem.
    Nejdojemnější byla situace v Šantiniketaně, kde otec přednášel. Tam jsem měl při 
svém prvním pobytu několikadenní dovolenou. Mladí studenti mi přišli na verandu mého 
guest-housu (jakési vilky) zpívat písně, jež měl Vincenc Lesný rád (ačkoliv ho nikdy 
nemohli poznat - psal se rok 1967). Ředitel muzea mne přišel přivítat před budovou a 
hned mě uvedl do „Lesného oddělení“. V depozitáři mi ukazoval rukopisy, jež tam otec 
zanechal, některé i české, jimž tam nikdo nemohl rozumět. A vrchol všeho: pietně tam 
byly uchovávány brýle, které si tam zapomněl!
     Po několika dnech pobytu v Šantiniketaně mne požádali lékaři z okolí, abych přednášel 
v blízkém městečku Bholpuru. Sešlo se jich tam večer asi dvacet. Mezi mimi starý pán 
s holí, bylo mu přes osmdesát let a z rozhovoru jsem zjistil, že ušel pěšky kvůli mé 
přednášce dvanáct kilometrů. Řekl jsem mu: „Doktore, to je pro mne velká čest, že jste 
vážil tak dalekou cestu.“ Na to on: „Chtěl jsem poznat syna muže, který uměl sanskrt 
lépe než Indové sami.“ Myslím, že lepšího ocenění se mému otci už nemohlo dostat.“
                                                    
                                                         PhDr. Jana Burianová, učitelka GVN J. Hradec

Harmonogram oslav  -  200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia
Pátek   - 22.6.2007  - možnost účasti na koncertu Concertino Praga
Sobota - 23.6.2007
Dopoledne  – prohlídka školy
                   – setkání absolventů
                   – sportovní utkání – volejbal, basketbal 
Odpoledne  – průvod městem na Výstavu „200 let od obnovení jindřichohradeckého
                      gymnázia“ (ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka)
                   – 15:00 hod slavnostní shromáždění – Střelnice
Večer          – Setkání absolventských tříd (restaurace ani ubytování nezajišťujeme)
                   – Sál Střelnice – možnost posezení s hudbou 
Změna v programu vyhrazena !!!
                                                      Mgr. Miloslav Vokáč – ředitel GVN J. Hradec
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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

Pondělí   5. 2. 2007 vernisáž v 17,30 hod
             Garerie Špejchar Vás zve na výstavu TIBOR BURZA JARNÍ KVĚTY
              akvarel-špachtlová technika   Výstava potrvá do konce března.
                                                                                                   Galerie Špejchar
Čtvrtek   8. 2. 2007 - 19,37 hod
              DADA CLUB KASPER uvádí další z pravidelných pořadů Hudební sklepy
             VÁCLAV KOUBEK      Vstupné 100 Kč             DADA CLUB KASPER Kostelní 

Pátek     9. 2. 2007 - 20.00 hod
             Kulturní dům Střelnice v J. Hradci Vás zve na CHARLESTON
             Taneční večer ve stylu dvacátých a třicátých let.   
             K tanci a poslechu hrají: Zatrestband ( Třešť ) 
             Old Steamboat Jazz Band - T.T.Bigband Lumíra Rataje   
             Vstupné: 135 a 110 Kč                                                          sál Střelnice                                                   

Sobota   10. 2. 2007 
Neděle   11. 2. 2007 vždy ve 14,00 hod
             Kulturní dům Střelnice v J.Hradci pořádá DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  KARNEVAL
             Vstupné: děti 30 Kč / dospělí 40 Kč
             Účinkují  - DROBEK & MIŠMAŠ - písničky nejen  „posledního kovboje“
                          - cvičení, zpívání, tančení s dětmi - dětské písničky a „hitovky“ - hry
                          - minidiskotéka a dětské do-re-mi                                sál Střelnice 

Neděle   11. 2. 2007 - 13,00 hod
             Město Jindřichův Hradec Vás zve na  Masopustní průvod masek
             Sraz masek u baráčnické rychty ve 13 hod. 
             Trasa průvodu: Na Příkopech, Husova ul., Klášterská ul., nám. T.G.Masaryka, 
             Jarošovská ul., Kmentova ul., Klášterská ul., Panská ul., nám. Míru.
             Kdo bude mít zájem se zúčastnit průvodu v masce, je možné si ji 
             zapůjčit zdarma od 12,00 hodin v den průvodu na baráčnické rychtě. 

Pondělí   12. 2. 2007 v 18,30 hod
              Muzeum Jindřichohradecka a Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce
             Výroční valná hromada spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce 
             s přednáškou dr. F. Fürbacha „Jindřichův Hradec před sto lety - 1907“.
                                                                                     Muzeum - konferenční sál
Úterý     13. 2. 2007 - 19,30 hod
             Město J.Hradec Vás zve na koncert  EVE QUARTET 
              Účinkují: Vladislava Hořovská - 1.housle
                          Světlana Pechoušková - 2.housle
                          Martina Kallistová - viola
                          Eva Vrzalová - violoncello    Na programu: Schubert, Dvořák                            
                          Vstupné: 60,- Kč                                     kaple sv. Maří Magdaleny

KULTURNÍ KALENDÁŘ Úterý     13. 2. 2007 od 17,30 hod
             Městská knihovna zve na cestopisné vyprávění hudební skupiny Jen tak tak
             nazvané  Mexiko - země slunce a muziky 
                                                 Akce se koná v poslechovém sále městské knihovny 
Čtvrtek  15. 2. 2007 - 19,00 hod
             Divadelní společnost Jablonský uvádí na Střelnici reprízu tragikomedie  
             Verena Kanaan: DRAHOUŠEK ANNA  
             Hrají: Kateřina Heřmánková a Radka Štěbetáková 
             Překlad: Magdalena Štulcová, 
             hudba Petr Hromádka jun., 
             režie Sabina Langerová 
             Vstupné 65 -, 60,-, 30,- Kč                                                       sál Střelnice

Sobota   17. 2. 2007 od 20,00 hod
             Sdružená obec baráčníků Kunifer pořádá tradiční 
             BARÁČNICKÝ BÁL
             Hraje MTO V. Kriso, předprodej vstupenek v trafi ce p. Šlechty 
             v Jarošovské ulici.  Baráčníci tančí českou besedu.                      sál Střelnice

Neděle   18. 2. 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 Vstupné: 40 Kč                  sál Střelnice

Pondělí   19. 2. 2007 od 17,00 hod
             Městská knihovna a Česká křesťanská akademie zvou na přednášku 
             Mgr. P. Ivo Prokopa nazvanou Kladivo na čarodějnice. 
                                                Akce se koná v poslechovém sále městské knihovny

Čtvrtek  22. 2. 2007 v 17,30 hod
            Městská knihovna a Environmentální centrum Florianus zvou na přednášku 
            s názvem Vegetariánství. 
            Přednáší Hana Lauková. 
                                                Akce se koná v poslechovém sále městské knihovny

Čtvrtek  22. 2. 2007 - 17,45 hod
             Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zvou na
             besedu Klubu aktivního stáří 
             Jaroslav Beran, zástupce policie ČR - tiskový mluvčí:
             SENIOŘI - nejohroženější skupina obyvatel   
                                                                          Internát SZdŠ J. Hradec - Vajgar
Neděle   25.  2. 2007 - 16.00 hod
             Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí
             KUBULA  A  KUBA  KUBIKULA
             Malé vinohradské divadlo
             Vstupné: 40,35,30 Kč
             Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.                   sál Střelnice
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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
Expozice muzea jsou až do konce března uzavřeny! 
Městská vyhlídková věž je uzavřena.
Kostel sv. Jana Křtitele a bývalý minoritský klášter je uzavřen.

Připravujeme na březen
KD Střelnice
11.3. - v 16.00 - Zlobivý brouček - Divadlo Příbram
                        divadelní pohádka v cyklu“Děti s rodiči do divadla“
12.3. - v 19.00 - Jiří Stivín a Co Jazz Quartet - koncert
18.3. - v 19.00 - Jarní koncert - Jindř.synf.orchestr
19.3. - v 19.00 - Věrný - divadelní hra, předpl.sk.B
21.3. - v 19.00 - Pavel Novák - komorní koncert
25.3. - v 17.00 - Senior klub
26.3. - v 19.00 - Chudák manžel - divadelní komedie, předpl.sk.A

pondělí   26. 2. 2007 - 20,00 hod
             Město Jindřichův Hradec Vás zve na
              ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
              Účinkují: Slávek JANOUŠEK, JEN TAK TAK a další
             Vstupné dobrovolné                                                        budova gymnázia

Středa    28. 2. 2007 - 19.00 hod
             Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí divadelní hru
             P.Barillet a J.P.Grédy:
             ČTYŘI  POKOJE  DO  ZAHRADY
             Předplatné skupiny A
             Hrají: J.Brejchová, J.Kačer, P.Filipovská, J.Ptáčník aj.
             Režie: Jan Kačer                                                                     sál Střelnice

 Národní muzeum fotografi e, o.p.s. Jindřichův Hradec 
připravuje  výstavu  Visions of the New
Millennium fotografa Clyda Butchera. 
Výstava bude zahájena v sobotu 10. února a potrvá do 18. března 2007.

 V prostorách Národního muzea fotografi e v Jindřichově Hradci 
budou prezentovány velkoformátové černobílé fotografi e autora, který 
se proslavil skvělým zobrazením divoké americké přírody. Clyde Butcher 
říká: „Divočina je mi duchovní nutností. Když byl můj syn zabit opilým 
řidičem, byla to právě divočina, ke které jsem prchl, abych znovu nalezl
svůj vnitřní klid a rovnováhu. Tajuplná duchovní zkušenost sblížení s přírodou mi pomoh-
la vyléčit zraněnou duši.“ 

 V expozici uvidíte i fotografi e, pořízené Clydem Butcherem v Čechách a na Mora-
vě - fotografoval především na Pelhřimovsku a na Šumavě. „Pokud jde o mne osobně, 
pokouším se svou výstavou Visions of the New Millennium započít nové období, založené 
na hlubokém lidském pochopení přírody. Mé záběry budou prezentovány divákům s cílem 
pomoci jim vidět krásu a majestátný řád přírody, v místech jako 
jsou Everglades na Floridě a kalifornské sekvojové lesy ve Spo-
jených státech, nebo v takových lokalitách, jakou je Boubínský 
prales v České republice, který jsem navštívil a zamiloval si jej. 
Smím-li použít tak zpěvně poetických Rilkových slov z Dopisů o 
Cézannovi, zamiloval jsem si i já českou krajinu „hornatou jako 
hudba, a náhle pak opět rovinatou, v pozadí s jejími jabloněmi, 
plochou bez horizontu, a rozčleněnou zoranými poli a řadami 
stromů jako lidová píseň...“ (Clyde Butcher)

Ing. Ivana Kubičková, produkční výstavního programu

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

Pokračování výstavy
Výstava v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka
„Stíhači ohnivých nocí aneb českoslovenští váleční letci čs. B letky 68. britské noční 
stíhací perutě v letech 1942 - 1945“ 
Výstava trvá do 3. června a je možno ji shlédnout po telefonické objednávce.
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1.  čtvrtek  17.30
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.

1. čtvrtek  jen  20.00

Vstupné: 73 Kč                
                                      
                    

RO (C )K  PODVRAŤÁKŮ   ČR-Falcon
Černá komedie o muzice, penězích a gangsterech amatérech. V 
hlavní roli 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.

3. sobota  15.00  17.30
4. neděle             17.30

Český dabing     
Vstupné: 68 Kč                
       

HAPPY  FEET  USA-Warner Bros.
Rodinná animovaná komedie. Pokud nedovedete zpívat, jste 
mezi tučňáky z ledových plání „nikdo“. Tučňák Brumla sice zpívat 
neumí, ale zase o to víc umí stepovat...
Režie: George Miller            
                                             Délka fi lmu: 110 min.

3. sobota  jen  20.00
4. neděle jen   20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč                
                                      
        

ODSOUZENI  ZEMŘÍT  SRN-USA-SPI
Víkendový pobyt na luxusní jachtě si užívá několik vysokoškol-
ských kamarádů. Šampaňské teče proudem a slunce pálí. Napro-
stá pohoda a chuť zaplavat si. Žádný psychopat ani ničivé vlny 
na obzoru - přesto začíná boj o život. Natočeno podle skutečné 
události.
Hrají: Susan May Prattová, Richard Speight Jr., Niklaus Lange, 
Ali Hilisová aj.
Režie: Hans Horn
Mládeži do 15 let nepřístupný     Délka fi lmu: 95 min.

6. úterý    17.00  20.00
7. středa  17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky   
Vstupné: 68 Kč
                                      
                        

PARFÉM:  PŘÍBĚH  VRAHA   SRN-Francie
Historický thriller. V 18.století žil ve Francii  muž, který patřil k 
nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epo-
chy. Jmenoval se Jean-Baptiste Grenouille a jeho příběh je příbě-
hem vůní, osamělosti, touhy po lásce a smrti. Adaptace bestsel-
leru Patrika Süskinda.
Hrají: Ben Whishaw, Alan Rickman, Rachel Hurd-Woodová, Dus-
tin Hoffman, John Hurt aj.
Režie: Tom Tykwer
Mládeži do 12 let nevhodný        Délka fi lmu: 148 min.

8. čtvrtek  17.30  20.00
9. pátek    17.30  20.00

Vstupné: 83 Kč                

PO  HLAVĚ  DO  PRDELE  ČR-Bioscop
Jdi do klidu, stíhanej můžeš bejt až od patnácti...Provokativní kri-
minální komedie líčí příběh rodiny Vohnoutových v předvánoční 
Praze.
Hrají: Nela Boudová, Jiří Vohnout, Ondřej Vetchý, Dana Černá, 
Jiří Mádl aj.
Režie: Marcel Bystroň
Mládeži do 15 let nepřístupný      Délka fi lmu: 90 min.

10. sobota  17.00  20.00
11. neděle  17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 73 Kč                
                                      
          

DOKONALÝ  TRIK  USA-Warner Bros.
Dva mladí iluzionisté, kdysi kolegové a kamarádi dnes neúnavně 
a vytrvale spolu soupeří, posedlí jeden druhým, resp. triky toho 
druhého. Kde se to nesmiřitelné nepřátelství vzalo?
Hrají: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett 
Johanssonová aj.
Režie: Christopher Nolan
Mládeži do 12 let nevhodný     Délka fi lmu: 131 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA

12.  pondělí  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 66 Kč

COMANDANTE  Španělsko-USA-Atlantis Ent.
Dokumentární fi lm. „Můžete ho milovat, můžete ho nenávidět, 
musíte ho vidět“. Jedinečný portrét Fidela Castra očima režiséra 
Olivera Stonea, který strávil s kubánským vůdcem tři dny, stanul 
s ním před kamerou a navodil intimitu, která dovolila  Castrovi 
odpovídat zcela unikátním způsobem.
Režie: Oliver Stone
Mládeži do 12 let nevhodný     Délka fi lmu: 100 min.

13. úterý    17.30  20.00
14. středa  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč                
                                      
      

MY  DVA  A  KŘEN   USA-Bontonfi lm
Byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři. Carl a Molly ( Matt Dillon a 
Kate Hudsonová ) už krátce po svatbě zjišťují, že ženichův kama-
rád Dupree ( Owen Wilson ) jim ze života může udělat  „kůlničku 
na dříví“. Romantická komedie.
Dále hrají: Michael Douglas,  Seth Rogen, Amanda Detmerová a
Režie: Anthona a Joe Russo
Mládeži do 15 let nepřístupný   Délka fi lmu: 109 min.

15. čtvrtek  17.30  20.00
16. pátek    17.30  20.00

Český dabing 
Vstupné: 68 Kč                     

NOC  V MUZEU  USA-Bontonfi lm
Všechno ožije. Akční komedie v níž nový noční hlídeč (Ben Stil-
ler) zjistí, že opravdové dobrodružství začíná teprve ve chvíli, kdy 
zaklapnou dveře za posledním návštěvníkem.
Dále hrají: Robin Williams, Owen Wilson aj.
Režie: Shawn Levy                 Délka fi lmu: 108 min.

17. sobota  17.30  20.00
18. neděle  17.30  20.00

Titulky    
Vstupné: 68 Kč                
                                      
      
            

MILUJI  TĚ  K SEŽRÁNÍ  SRN-USA-SPI
Bláznivá romantická komedie s nejasným koncem. Dobrácký a 
tlustý Chris miluje půvabnou spolužačku Jamii. Ta má k němu 
vřelý, velice důvěrný,  leč pouze kamarádský vztah...
Hrají: Ryan Reynolds, Amy Smartová, Anna Farisová, Chris Klein 
Režie: Roger Kumble
Mládeži do 12 let nevhodný     Délka fi lmu: 95 min.

20. úterý   17.30
21. středa  17.30

Český dabing 
Vstupné: 68 Kč                
                                      
                

ERAGON  USA-Bontonfi lm
Po Pánu prstenů a Letopisech Narnie přichází další dobrodružné 
fantasy. 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: 104 min.
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20. úterý   jen 20.00
21. středa jen 20.00

Titulky 
Vstupné: 68 Kč                
                                      
           

DVEŘE  DOKOŘÁN  USA-Falcon
Všechno zlé je pro něco dobré. Tím, že ho vykradli mu paradoxně 
prokázali službu: architekt Jude Law se vydává v romantickém  
dramatu Anthonyho Minghelly (Anglický pacient) na cestu, která 
změní jeho život.
Dále hrají: Juliette Binocheová, Robin Wright Pennová, Martin 
Freeman aj.
Režie: Anthony Minghella
Mládeži do 15 let nepřístupný     Délka fi lmu: 119 min.

22. čtvrtek  17.00  20.00
23. pátek    17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky 
Vstupné: 73 Kč                

DÉJÁ  VU    USA-Falcon
Co když je to víc, než váš pocit? Denzel Washington jako vládní 
agent dostává v akčním sci-fi  thrilleru Tonyho Scotta šanci ovliv-
nit tragickou událost, k níž už došlo.
Dále hrají: Paula Pattonová, Val Kilmer, Jim Caviezel aj.
Režie: Tony Scott
Mládeži do 12 let nevhodný        Délka fi lmu: 127 min. 

24. sobota  17.30  20.00
25. neděle  17.30  20.00

Titulky 
Vstupné: 73 Kč                

SAW  3  USA-Falcon
Horor. Třetí část úspěšné série v níž se opět vrací sadistický mistr 
Jigsawa. Tentokrát s učednicí Amandou...
Hrají: Tobin Bell, Shawnee Smith aj.
Režie: Darren Lynn Bousman
Mládeži do 18 let nepřístupný     Délka fi lmu: 103 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA

26. pondělí  17.30  20.00

Titulky 
Vstupné: 63 Kč                
                     

TRANSYLVANIA  Francie-Artcam
Mladá Francouzka Zingarina přijíždí s kamarádkou Marií do Tran-
sylvánie hledat svou ztracenou lásku, muzikanta Milana. Živelná 
road-movie francouzského fi lmaře Tonyho Gatlifa, který se tento-
krát vypravil mezi rumunské Romy.
Hrají: Asia Argentová, Birol Ünel, Amira Casarová aj.
Režie: Tony Gatlif
Mládeži do 15 let nepřístupný     Délka fi lmu: 100 min.

27. úterý   17.30  20.00
28. středa  17.30  20.00

Titulky 
Vstupné: 60 Kč                
                                      
           

SPREJEŘI  USA-Atypfi lm
Příběh o sprejerech, výtvarných vášních, přátelství a vlastních 
životech. Dva mladíci s přezdívkami Dědic a Zbytečný patří mezi 
nejaktivnější a nejtalentovanější malíře graffi ti v sanfranciské 
čtvrti Mission...
Hrají: Lane Garrison, Brian Burnam, Mackenzie Firgensová aj.
Režie: Benjamin Morgan
Mládeži do 12 let nevhodný
Délka fi lmu: 85 min.
                              Tento fi lm bude uveden z nosiče DVD.

1.3.  čtvrtek    
 až                    vždy
7.3.  středa  17.30  20.00

Vstupné: 83 Kč
 
                       

OBSLUHOVAL  JSEM  ANGLICKÉHO  KRÁLE   ČR-Bioscop
Hořká komedie podle knihy Bohumila Hrabala. V životních osu-
dech malého českého číšníka se tu zrcadlí naděje, konfl ikty, dra-
mata a prohry, kterými prošly české dějiny v minulém století.
Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentschová, Martin Huba, 
Marian Labuda, Milan Lasica, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír 
Dulava, Pavel Nový aj.
Režie: Jiří Menzel
Mládeži do 12 let nevhodný          Délka fi lmu: 120 min.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

4. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

POHÁDKY  POD  SNĚHEM                                        ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                       Délka pásma: 64 min.

11. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

POHÁDKOVÉ  TAJEMSTVÍ  II                                   ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                       Délka pásma: 70 min.

18. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

SMOLÍČEK                                                             ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                       Délka pásma:  63 min.

25. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

BABIČKA  VYPRÁVÍ  POHÁDKU                               ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                       Délka pásma:  65 min.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  

1  -  7.   Obsluhoval jsem anglického krále           ČR - hořká komedie
8  -  9.   Kvaška                                                ČR - hudební
10 -11.  Pravidla lži                                            ČR - psychothriller
      12.  Občan pes                                           Thajsko - fantastická komedie
13-14.  Životy těch druhých                                SRN - psychologický
15 -16. Borat                                                    USA - komedie
17 -18. Maharal - tajemství talismanu                  ČR - dobrodružný
17 -18. Krvavý diamant                                      USA - dobrodružný thriller
20 -21. Moje superbejvalka                                USA - fantastická komedie
22 -25. Apocalypto                                            USA - historický
      26. Světla v soumraku                                 Finsko-Francie - psychologický
27 -28. Šarlotina pavučinka                                USA - rodinný, dětský
27 -28. Smrtící nenávi2t                                     USA - horor

Soubor POHODA bilancoval.
     V roce 2006 pokračoval soubor v charitativní činnosti. Vystupoval s téměř hodinovým 
programem, který byl sastaven s oblíbených písní, průvodního slova a básní. Soubor 
vystupoval v tomto složení:
Hudební část:  Milan Zíka - housle
                     František Mácha - melodická kytara
                     Luděk Michal, vedoucí souboru - doprovodná kytara
                     Jiří Zíka - basová kytara
Pěvecká část: Jaroslava Rathouská
                     Libuše Odlleváková
                     Zdena Soulková
Soubor vystupoval 4 x pro obyvatele 
Domova důchodců JITKA, 4 x pro důchod-
ce v sálku občanského sdružení MESADA 
a 4 x pro mentálně postižené v pěkném 
prostorném sálu sociálního ústavu. Všech-
na vystoupení se setkala s příznivým ohla-
sem, což bylo i povzbuzení pro další činnost souboru.     
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Motto: „V porovnání s ničím je každé něco něčím báječným!“ 
G. K. Chesterton
 Na počátku roku bylo trošku napjaté očekávání. Tváří v tvář úkolům, které jsme 
si na sebe vzali (myslím tím darovaný okál), přiznám, že bylo mírně nervózní. Pak přišly 
porady s odborníky z oboru stavebního, rozpočty, žádost o stavební povolení, žádosti o 
granty… Ne každá z těchto realit byla zrovna povzbuzující a ne každá z žádostí úspěšná. 
Kolena se nám nejednou podlomila a odvaha se občas schovávala neznámo kam….
 Nicméně pohlédněme za tím, co se podařilo. Tou nejdůležitější skutečností je, 
že nijak nebyla a není zkrácena práce s dětmi a rodinami. Naopak – všechny tyto čin-
nosti  (Pět P, Setkání se řemeslem, rodičovská skupina, provoz dobrovolnického centra, 
knihovna, půjčovna pomůcek, tábor pro děti s handicapem, výcvik nových dobrovolníků, 
benefi ční akce) probíhaly ve svém pravidelném rytmu a přibyly k nim aktivity nové. Třeba 
program HELPP (hledáme empatii, laskavost, přijetí a podporu) pro mladé lidi s handi-
capem, kteří již opustili školu, ale nenašli uplatnění na trhu práce.  Program jim pomáhá 
udržet a rozvíjet sociální a pracovní návyky, je předstupněm pro zařazení do chráněné 
dílny. Její desetidenní zkušební provoz proběhl v srpnu v ještě neopraveném domku, 
zúčastnilo se jej 5 pracovníků pod vedením zkušené terapeutky. Dalším novým progra-
mem je „Klub dojíždějících maminek“, který začal fungovat v září. Dobrovolnické centrum 
dává v dopoledních hodinách zázemí maminkám, které vozí své děti do Základní školy 
praktické a speciální, mají zde možnost smysluplného trávení času. Vzdělávání rodičů, 
kteří pečují o dítě s handicapem, v oblasti jazykové nebo profesní, vzdělávání pracovníků 
sdružení v oblasti managementu neziskových organizací probíhá díky Globálnímu grantu 
(fi nance EU a státního rozpočtu). Vzhledem k množství plánovaných a potřebných oprav  
v darovaném domku přibyly i benefi ční akce. Program „Zanechej svoji stopu“ byl určen 
na výměnu oken a vchodových dveří v okálu. Povedlo se, v září domek koukl do světa 
novými okny. Benefi ční akci „Květiny pro Okna“ pro nás uspořádala paní Věra Outlá v 
Třeboni.

Možná se leckdo pozastaví nad tím, jak se tolik práce dá zvládat při běžném 
zaměstnání. Odpověď zní – nedá. Přesto, že nám pomáhá velké množství dobrovolníků 
ve všech oblastech, práce narůstá a administrativa je čím dál složitější. Velikou úlevou byl 
pro všechny vznik nového pracovního místa – od února pro nás pracuje jako manažerka 
kanceláře paní Hana Řimnáčová. Místo vzniklo díky podpoře Úřadu práce a dále je hra-
zeno z Globálního grantu. Práce je pestrá a je jí velmi mnoho, není to tedy nijak závidě-
níhodný post.
 A jakými změnami prošel okál? Ani těch nebylo zrovna málo. Vedle výše uvede-
né výměny oken a vchodových dveří bylo zcela zrekonstruováno topení a kotelna, nové 
jsou i rozvody vody, bezbariérových úprav se dočkala koupelna a WC v přízemí domku. 
Byly realizovány opravy v celkové výši 350 000,- Kč. Hrazeny byly částečně z grantů, 
částečně z peněz soukromých i fi remních dárců. A právě sem patří veliký DÍK všem, kteří 
vyšli jakýmkoli způsobem vstříc, ať již fi nančním nebo věcným darem, službou, odbornou 
radou nebo brigádnickou pomocí. Občanů, fi rem i jiných organizací, kteří nám pomohli je 
dlouhá řada, podrobně budou vyjmenováni ve výroční zprávě a uváděni na všech akcích 
sdružení. 

OKÉNKO PATNÁCTÉ – Ohlédnutí za rokem 2006  Co nás čeká v nejbližších dnech. V první řadě již zčásti rozpracovaná výměna 
podlah, obložení koupelny a potom úprava stěn. Po těchto úpravách by domek mohl 
přivítat první pracovníky chráněné dílny textilní ve svém přízemí. A v delším horizontu 
celková rekonstrukce střechy. Loňská zima se na již poněkud unavené krytině neblaze 
podepsala, na dvou místech do střechy teklo. Učinili jsme nezbytnou první pomoc a na 
realizaci celkové rekonstrukce zažádali o povolení veřejné sbírky.

„TAŠKA PRO OKÉNKO“
Veřejná sbírka konaná za účelem rekonstrukce střechy KC OKÉNKO.
Sbírka je povolena OSVĚDČENÍM KUJCK ze dne 21. 12. 2006 pod č.j. 

31623/2006/3OLVV podle §z.č. 117/2001Sb. O veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů.

ÚČET SBÍRKY, ZALOŽENÝ u ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.:710826309/0800
Sbírka potrvá od 21. 12. 2006 do 31. 12. 2007
 SYMBOLICKÁ CENA JEDNÉ TAŠKY JE 30,- Kč

Přispět je možné vkladem na účet nebo darem do pokladniček, které budou     
k dispozici při akcích konaných Občanským sdružením OKNA. 

Všem, kteří chtějí přispět, předem děkujeme!

Drahomíra Blažková
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HFN a astronomický klub při DDM 
v Jindřichově Hradci
Úkazy v únoru 2007
 Merkur bude vidět v první polovině měsí-
ce večer nad jihozápadním obzorem, Venuši lze 
spatřit také na večerní obloze. Mars můžeme vídat 
ráno nad jihovýchodem a Jupiter též na ranní oblo-
ze. Saturn je pozorovatelný po celou noc, na rozdíl 
od planet Uranu a Neptunu, které nenajdeme na 
noční obloze v únoru vůbec.
Velice pěkná je i prohlídka povrchu Měsíce dale-
kohledem.  Měsíc projde 2. února úplňkem,  10. 
února poslední čtvrtí, 17. února novem a 24. února 
první čtvrtí. V době okolo první čtvrti je nejpřízni-
vější doba pro pozorování Měsíce dalekohledem.  
Protože Slunce v době čtvrtí na našeho souseda 
svítí z boku, pohoří a další členitosti měsíční krajiny 
vrhají stíny. Obraz je tak plastický a velmi působi-
vý.
Také pohled na Sluneční fotosféru stojí za to. Za 
jasného počasí můžeme v této vrstvě Slunce sle-
dovat množství zajímavých jevů, například tmavší 
oblasti - sluneční skvrny a světlejší místa - fakulová pole, lišící se teplotou od okolí na 
žlutobílém slunečním kotouči. 
 Noční obloha v zimě, stejně jako v kteroukoli roční dobu je velmi hezká. Nabízí 
pohled na mnoho mlhovin, dvojhvězd, galaxií, otevřených, později i kulových hvězdo-
kup; překrásná je například plynoprachová Velká mlhovina v Orionu, planetární mlhovina 
Eskymák, dvojice galaxií, spirální a nepravidelná ve Velké medvědici, otevřené hvězdo-
kupy Chí a Há v Perseu, Plejády, Jesličky a další. 

Z Hvězdárny F. Nušla Bc. Jana Jirků 

(www.hvezdarnajh.nuabi.cz, jana.jirku@hvezdarnajh.nuabi.cz, 
384 322 564, 606 633 439)

Vstupné: dospělí 10,- Kč; děti 5,- Kč
(po předložení průkazu člena zájmového kroužku DDM – vstup zdarma)

Nepřehlédněte!!!
Měsíc se opět objeví v úplňku 4. března v noci.

V noci ze 3. na 4. března bude z našeho území pozorovatelné v celém průběhu 
úplné zatmění Měsíce.

Hvězdárna F. Nušla bude pro veřejnost otevřena za každého počasí,
 a to po celý průběh zatmění. Podrobnosti budou včas uveřejněny.

V únoru je Hvězdárna pro veřejnost otevřena: 
v úterý, 13:30 - 15:30 a 18:30 - 21:00; čtvrtek 13:00 - 15:00; pátek 13:00 - 15:00 

a 18:00 - 21:00 hodin.

Z Hvězdárny F. Nušla
Křídla a padáky nad Vajgarem

     Rok 2007 je rokem jubilejním pro letectví v Jindřichově Hradci. Před 80 lety byla 
dne 11. 12. 1927 ustavena valnou hromadou odbočka Masarykovi letecké ligy (MLL) 
v Jindřichově Hradci. Dne 14. listopadu to bude 70 let, kdy byl na Willsonově náměstí 
(dnešní dolní) slavnostně pokřtěn první kluzák Skaut standart jménem „HRADEČÁK“. Ale 
co těmto událostem předcházelo?
     V roce 1903 uskutečňují bratři Wrightové se svým „Flyerem“ první krátký let moto-
rového letadla těžšího vzduchu. V Jindřichově Hradci je o devět let později uspořádána 
letecká exibice Ing. Jana Kašpara. V období let 1922 až 1925  je pořízena řada leteckých 
snímků Jindřichova Hradce, které fotografoval poručík pozorovatel Josef Halshach.
     Do čela odbočky Masarykovy 
letecké ligy ustavené na sklonku 
roku 1927 jsou zvoleni: Předseda 
pan Ladislav Pižl - rada politické 
správy, první místopředseda pplk. 
Emanuel Ambrož - velitel 29. pěšího 
pluku, druhý místopředseda pan dr. 
Ferdinand Hofmaister - ředitel stát-
ního gymnázia. O dalších členech 
této organizace nemáme přesné 
zprávy, ale lze předpokládat, že zde 
byl pan Josef Bednář majitel auto-
dílny, který byl velký fanda letectví. 
V dalších letech pak probíhají pro-
pagační akce a jsou získávány spon-
zorské dary. Celé toto dění směřu-
je k založení „Plachtového odboru 
MLL“ v Jindřichově Hradci. Hlavními 
sponzory jsou pan továrník Singer a 
ředitel Hospodářského družstva pan 
Braunsteiner.
    Odbočka MLL pořádá v roce 1935 
v hale Sokola na Tyršově stadionu 
leteckou výstavu kde byla vystave-
ny vojenská i civilní letadla. Dne 6. 
září 1936 je uspořádán odbočkou 
MLL „Letecký den“ na vojenském cvičišti. I přes velmi nepříznivé počasí byl předveden 
pěkný program k úplné spokojenosti obecenstva. Vojenské vystoupení akrobatů pánů 
Nováka, Širokého a Motyčky mělo velký ohlas. Na větroni létal pan Rodovský a slečna 
Králová. Celou akci zajišťovali Karel Prášek vojenský letec, dále pak pánové Josef Bed-
nář, Jaromír Hájek a další členové MLL.

(Pokračování příště – křest kluzáku „HRADEČÁK“. Autor prosí o případné doplňují infor-
mace nebo fotografi e na tel. 384 361 451 nebo 602 128 848). 
                                                                                                        Karel Garhofer

Jindřichův Hradec  - letecký snímek z r. 1922



Jindřichohradecký zpravodaj                                                 2/2007

- 24 - 

 SPORT

Turistický oddíl KČT Slovanu Jindřichův Hradec 
zve příznivce turistiky na sobotní výlety:

10. 2. 2007:   Ze Senotína Českou Kanadou do Jindřichova Hradce. 
Za dobrých sněhových podmínek na běžkách, jinak pěšky. Odjezd vlakem JHMD v 10,45. 
Vede M. Procházka. Délka asi 22 km. Sraz na nádraží.

24. 2. 2007: Lovětín - Lodhéřov - Jindřichův Hradec. 
Podle sněhových podmínek pěšky nebo na lyžích. Odjezd vlakem JHMD v 7, 23. 
Vede J. Líbalová. Délka asi 17 km. Sraz na nádraží.

Kulturní a naučné pořady v knihovně
     Uživatelé městské knihovny vědí, že knihovna nenabízí jen půjčování knih, časopisů, 
ostatních dokumentů informačního charakteru a hudebních nosičů. Každý měsíc se také 
v knihovně, kromě pořadů pro školy v dopoledních hodinách, konají různé semináře, 
přednášky a besedy. 
     Tentokrát vás chceme upozornit na tři zajímavé akce, které v únoru můžete navštívit 
v poslechovém sále městské knihovny. 
V úterý 13.2. v 17:30 hodin vystoupí se svým vyprávěním o Mexiku hudební skupina 
Jen tak tak. Můžete se těšit na písničky, promítání snímků ze země slunce a muziky a 

zajímavé povídání.
 
V pondělí 19.2. v 17:00 
hodin můžete navštívit 
přednášku s besedou 
pátera Mgr. Ivo Prokopa 
nazvanou Kladivo na čaro-
dějnice. Tuto přednášku 
pořádáme ve spolupráci s 
Českou křesťanskou aka-
demií v J. Hradci.
      
Dále zveme všechny 
zájemce na přednášku s 
názvem Vegetariánství. 
Akce je po odborné strán-
ce zaštítěna Environmen-
tálním centrem Florianus,  

přednášet bude p. Hana Lauková. Hlouběji do problematiky vegetariánství můžete pro-
niknout ve čtvrtek 22.2. v 17:30 hodin.
     Ten, kdo má zájem sledovat a zúčastnit se některé zajímavé akce v městské knihov-
ně, má možnost se informovat na webových stránkách www.knih-jh.cz, kde kromě akcí 
pořádaných knihovnou je i přehled aktuálních kulturních akcí ve městě J. Hradec.

                                          Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC


