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Provozovatel: REGIONSPORT služby spol. s r.o. Jindřichův Hradec  
VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ s POLYURETANOVÝM POVRCHEM 
PROVOZNÍ DOBA: 8.00 - 22.00 hod.  
Místo: městský park pod gymnáziem    
Vstupné: 80,- Kč / hodinu a hřiště         
Objednávky na tel: 384 361 703 / 721 959 461, 728 172 044 
 

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA  
PROVOZNÍ DOBA: 9.00 - 20.00 hod. 
Vstupné: dospělí 20,- Kč/1 den    10,- Kč po 15 hodině 
               děti do 15 let, vojáci, studenti, důchodci   
                          10,- Kč/1 den  5,- Kč po 15 hodině 
sezónní:   dospělí                                300,- Kč  
               děti, studenti, důchodci, ZTP 150,- Kč  
 

AQUAPARK A PLAVECKÝ BAZÉN  
Provozovatel: Relax Vajgar spol. s.r.o., IČO 482 02 622 
Vajgar 685/III, Jindřichův Hradec 
PROVOZNÍ DOBA: 10.00 - 20.00 hod. 
Vstupné: 
Celodenní: Dospělí 70,-Kč; dítě 40,-Kč od 10.00 do 20.00hod. 
Polodenní: Dospělí 50,-Kč; dítě 30,-Kč od 14.00 do 20.00hod. 
Minimální: Dospělí 40,-Kč; dítě 20,-Kč 2 hodiny 
Návštěvník aquaparku nemůže použít krytý bazén. 
Vstup do krytého bazénu je samostatný. 
Venkovní bazén je vyhřívaný solárním zařízením. 

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník. Vydává  Město 
Jindřichův Hradec. Adresa redakce a místo vydávání: Klášterská ul. 135/II, 
J. Hradec 37722 tel.: 384 351256 Redakční uzávěrka 17. den předchozího 
měsíce. Tisk: RAIN  reklamní agentura  s.r.o. Jindřichův  Hradec.  
Registrační značka :  MK ČR E 11680.  Cena: 10,- Kč     
Číslo 7/2005  vyšlo  29. 6. 2005. Do obsahu článku podepsaného autorem 
redakce nezasahuje. S obsahem čtenářských příspěvků se redakce 
Jindřichohradeckého zpravodaje ne vždy ztotožňuje.       e-mail: jirku@jh.cz 
Elektronickou verzi zpravodaje najdete na internetu:    http://www.jh.cz  
                                                        http://www.jhzpravodaj.esnet.cz  

VÝUKA TKANÍ A PŘEDENÍ 
ČERVEN - ŘÍJEN 
ZÁMECKÝ MLÝN,  

OSOBNÍ DOMLUVA 
TKANÍ - tel. 384 323 594 

PŘEDENÍ - tel. 728 562 105 
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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
 
    Na svém květnovém zasedání  zastupitelé 
schválili závěrečný účet města za rok 2004. 
Z konečného vyúčtování je zřejmé, že město 
v uplynulém roce hospodařilo lépe, než se 
očekávalo. Příjmy dosáhly výše 491 769 000,-
Kč a proti předpokladu byly zhruba o 920 tisíc 
vyšší. Naproti tomu se na výdajích ušetřilo 
téměř 22 miliónů. Skutečný schodek rozpočtu 
byl tedy 51 miliónů, což je o 31 miliónů méně, 
než se předpokládalo.    
    S účinností od 1.7.2005 rozhodla rada města 
zvýšit ceny za pronájmy společenských sálů 
v kulturním domě Střelnice. U divadelního sálu 
se zvyšuje cena pronájmu  v letním období na 
650,- Kč/1 hodinu, v zimním období na 900,-
Kč/1 hodinu. U kinosálu jsou nově stanovené 
ceny za pronájem v letním období  550,- Kč/1 
hodinu, v zimním období na 800,- Kč/1 hodinu. 
Obdobně se upravují i ceny za ostatní hodiny 
přípravy. Divadelní sál v letním období 450,- 
Kč/1hod., v zimním období 600,- Kč/1hod. U 
kinosálu bude za hodinu přípravy účtováno 
v letním období 350,- Kč/1hod., v zimním 
období 500,- Kč/1hod. 
  Ve dnech 20. až 21. září 2005 navštíví studenti 
Obchodní akademie TGM v Jindřichově Hradci 
své kamarády z partnerské školy – Obchodní 
akademie v Rakouském  Waidhofenu. 
Ubytování a stravování si žáci hradí sami. Na 
dopravu jim přispěje město z položky 
„zahraniční vztahy“ částkou 5 000,- korun. 
   O prázdninách bude na většině našich škol  
rušno. Na  3.MŠ na sídlišti Vajgar se budou za 
1 204 000,- Kč opravovat střešní pláště, 6. ZŠ 
na sídlišti Hvězdárna dostane za 610 000,- Kč 
do tělocvičny novou podlahovou krytinu a na 1. 
ZŠ v ulici Štítného bude opravena za  
1 188 000,- Kč podstatná část venkovní fasády.  
Získá-li město včas přislíbenou státní dotaci ve 
výši 1 700 000,- Kč, vznikne u 5. ZŠ na sídlišti 
Vajgar nové víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem. Dalších 565 tisíc korun bude 
investováno do opravy chodníků v areálu 3.ZŠ 
v ulici Jarošovské. Rekonstrukce sociálního 

zařízení v 1. a 2. nadzemním podlaží 
v pavilonu U 12 na 4. základní škole Vajgar 
592/III bude stát 1 050 000,- Kč a bude rovněž 
hotova do konce prázdnin.  Během letních 
měsíců bude také provedena kompletní 
rekonstrukce ulice Gymnazijní v úseku od 
ulice Pražské k ulici Husově. Tato akce bude 
město stát 2 558 000,- Kč. 
   Město Jindřichův Hradec získalo v minulém 
roce darovací smlouvou od Jihočeského kraje 
na rodinný dům (OKAL) č.p. 742/III. Dům byl 
do roku 2002 užíván pěstounskou rodinou. 
Nyní je neobydlen a o jeho další užívání 
projevilo zájem občanské sdružení OKNA, 
které se věnuje práci s handicapovanými dětmi 
především školního věku. Na svém květnovém 
zasedání zastupitelé rozhodli, aby objekt byl i 
nadále využíván k provozování dobročinné 
sociální činnosti. K naplnění této myšlenky 
bylo přijato usnesení o zveřejnění záměru 
darovat dům takové organizaci, která by byla 
schopna uvedené činnosti i v budoucnu 
dlouhodobě zajišťovat. 
  Práce na regulačním plánu městské 
památkové rezervace úspěšně pokročily do 
fáze zadání. Zadání je první etapou směřující 
ke zpracování konceptu a následně k návrhu. 
Bylo řádně projednáno a dohodnuto se všemi 
dotčenými orgány a bylo kladně odsouhlaseno 
nadřízeným orgánem územního plánování. 
Lze tedy předpokládat, že město Jindřichův 
Hradec bude mít regulační plán městské 
památkové regulace hotov do konce letošního 
roku. 

 Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 
 
 
 
 
 
 

Město Jindřichův Hradec 
odbor správy majetku města 

Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec, tel.: 
384 351 273,  

fax: 384 361 503, e-mail: slavikova@jh.cz 
o z n á m e n í 

Město Jindřichův Hradec na základě §39 
odst. 1 zákona 128/2000 Sb. v platném znění     

o z n a m u j e  
občanům, že má v majetku nebytový prostor  o 
výměře 107 m2 na s. Hvězdárna v čp. 42/V, 
obec i k.ú. J.Hradec, který nabízí k prodeji 
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obálkovou metodou. Nejnižší nabídková cena 
650 000,- Kč. Žádosti s nabídnutou cenou 
zasílejte v uzavřené obálce označené 
„NEOTVÍRAT“ – PRODEJ NEBYTOVÉHO 
PROSTORU v čp. 42/V nejpozději do 20. 7. 
2005 do 16.00 hod. na adresu: Město Jindřichův 
Hradec 
Klášterská 135/II, 377 01 J. Hradec.                         
V obálce s nabídkou uveďte způsob financování 
a kontaktní telefon.  
Bližší informace na odboru správy majetku 
města, Klášterská ul. 135/II, 2. patro, č. dveří 
211, tel. 384 351 273. 
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo 
přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých 
nabídek.               Ing. Petr Fanta, Ph.D. 

vedoucí odboru správy majetku města 
 
 
 

 
 

VÝBĚR  Z  UDÁLOSTÍ  MĚSTSKÉ 
POLICIE    J.  HRADEC  
ZA OBDOBÍ  1. 5. - 31. 5. 2005 
majetkové přestupky v Hypernově 
1.5.2005 bezpečnostní rám za pokladnou 
odhalil ženu (31let), která se v tašce pokusila 
bez placení odnést zboží v ceně 574,-Kč 
(dřevěnou hračku, baterie, dětské ponožky, 
toaletní vodu apod.) 
2.5.2005 74-ti letá žena v dlouhém kabátu se 
zdála podezřelá jednomu ze zaměst-nanců 
bezpečnostní služby. Začal jí sledovat a všiml 
si, že žena ukládá nějaké zboží do kapsy 
kabátu. Na zjištěnou skutečnost upozornil 
kolegu za pokladnou, který na podezřelou 
počkal a požádal jí, aby ukryté zboží vyndala. 
Jednalo se o  balíček lisovaného boku  v ceně 
13,20 Kč. 
2.5.2005 2 autíčka v kapsách kalhot se pokusil 
ukrást 12-ti letý chlapec. Byl odhalen díky 
kamerovému systému Hypernovy. Zboží bylo v 
ceně 138,-Kč. Byl strážníky předán rodičům a 
jeho jednání bylo oznámeno na odbor 
sociálních věcí MěÚ J. Hradec. 
7.5.2005 podobným způsobem byl odhalen i 
muž (39 let), který si do kapsy bundy vložil 2 
mýdla v ceně 16,-Kč, která nezaplatil. 

12.5.2005 pánské šortky v ceně 149,-Kč se v 
tašce pokusil pronést přes pokladnu muž (41 
let). Odhalil jej opět bezpečnostní rám. 
24.5.2005 parfém v ceně 259,-Kč v tašce 
pronášela přes pokladnu 26-ti letá žena. 
Odhalena byla pomocí bezpečnostního rámu u 
pokladny. 
28.5.2005 chladící kroužek pro batolata v ceně 
59,-Kč odcizila 22-ti letá žena. Na svoji 
omluvu uvedla, že její dítě v Hypernově 
ztratilo již více hraček, proto ztrátu chtěla 
vykompenzovat krádeží kousátka. 
31.5.2005 30-ti letá žena odnesla                             
v kabelce  dětské plavky v ceně 99,-Kč. 
Netušila však, že je sledována kamerovým 
systémem. Za pokladnou se jí ujala ostraha a 
po chvíli i hlídka MP. 
 
kamery opět bodovaly...6.5.2005         v 18.32 
hod. zjistil operátor kamerového systému 
ležící ženu před hernou hotelu Měšťan v 
Panské ulici. Na místo vyslal hlídku strážníků. 
Mezitím situaci upřesnil operační důstojník 
PČR, který uvedl, že v Panské došlo k 
fyzickému napadení výše uvedené ženy. Než 
na místo dorazil vůz RZS a hlídka Policie ČR, 
k hlídce městské policie se dostavil druh 
napadené, který se strážníkům přiznal, že ženu 
napadl.  Věc byla na místě předána hlídce 
Policie ČR. 
 
jela „sjetá“...10.5.2005  ve večerních 
hodinách bylo na linku 156 oznámeno osobní 
vozidlo VW Golf, jedoucí od čerpací stanice 
ÖMV směrem k sídlišti Hvězdárna. „Golfík“ 
cestou narážel do všeho, co se mu připletlo do 
cesty. Strážníci jej zjistili v ulici Italských 
legií. Řidička (19 let) byla zjevně pod vlivem 
alkoholu a pravděpodobně i jiných 
psychotropních látek.  Její 23-ti letá 
spolujezdkyně na tom nebyla lépe.  Vozidlo i s 
posádkou strážníci  na místě předali hlídce 
Policie ČR.  
 
10.5.2005 přestupku proti veřejnému pořádku 
se dopustil muž (25 let) tím, že si silně 
podnapilý „ustlal“ na chodníku v Jarošovské 
ulici.  O tom, že to provedl poněkud nešetrně 
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svědčilo i roztržené obočí. Strážníci jej po 
poskytnutí první pomoci převezli na ošetření. 
Přestupek byl vyřešen v blokovém řízení. 
chtěl pomoci...13.5.2005 pátek třináctého se 
stal osudným 24-ti letému muži. Ten proto, aby 
pomohl domů podnapilému kamarádovi, sedl za 
volant svého Opla a pro kamaráda před Spartu 
dojel. Bohužel si pravděpodobně neuvědomil, 
že s alkoholem je na tom podobně.  Strážníci jej 
na místě zadrželi a předali Policii ČR. 
 
15.5.2005 přestupku proti majetku se dopustil v 
00.55 hodin 25-ti letý muž, který v Coctail baru 
shodil ze schodů reklamní poutač. Při tom došlo 
k jeho poškození.  To vše zaznamenal operátor 
kamerového systému, takže dopadení přestupce 
bylo pro hlídku strážníků dílem okamžiku.  
Přestupek je zatím v řešení městské policie. 
 
nezodpovědná matka...17.5.2005v odpoledních 
hodinách bylo oznámeno na linku 156, že na 
jednom z parkovišť v J. Hradci stojí vozidlo, na 
jehož zadní sedačce je ponechán kojenec. 
Strážníci na místě zjistili, že se jedná o děcko 
ve věku asi jednoho měsíce, což později 
potvrdila i matka.  Protože dítě na zvukové 
podněty nereagovalo, rozhodli se strážníci 
vozidlo za přítomnosti nezúčastněné osoby 
otevřít. Poté provedli kontrolu životních funkcí 
a za cca 10 minut předali dítě matce (23 let), 
která se k vozidlu dostavila.  Bylo zjištěno, že 
kojenec ležel ve vozidle bez dozoru  asi 30 
minut. Věc byla formou úředního záznamu 
oznámena na odbor sociálních věcí MěÚ J. 
Hradec. 
silný kuřák...20.5.2005 přestupku proti majetku 
se dopustil v supermarketu Lidl 66-ti letý muž 
tím, že se bez zaplacení pokusil pronést dvě 
krabičky cigaret. Své počínání strážníkům 
odůvodnil tím, že je silný kuřák s velkou 
spotřebou cigaret. Přestupek je v řešení městské 
policie. 

23.5.2005 trestného činu krádeže vloupáním  
se dopustil ve večerních hodi-nách 41-ti letý 
muž. Z provozovny sběrných surovin v 
Rezkově ulici odcizil 3 kola pleteného 
hromosvodového drátu (železné jádro opletené 
hliníkem).  Krádež provedl tak, že přelezl plot 
a kola drátu vyhodil ven, kde si je u plotu 
připravil k odvezení. Jeho činnost však 
zaznamenal kolemjdoucí občan, který věc 
oznámil na služebnu městské policie. Ve 
spolupráci s oznamovatelem se strážníkům 
podařilo pachatele dopadnout a předat Policii 
ČR. 
 
popíjeli, neplatili...25.5.2005 v pod-večerních 
hodinách přišli dva muži (29 a 42 let) do 
kavárny U modré laguny na s. Hvězdárna. 
Protože bylo horko, svlažili svá hrdla několika 
poháry chladného pěnivého moku. K tomu 
kávička a jeden tuzemáček. Když došlo k 
placení nikdo z nich neměl peníze. Strážníci 
na místě prokázali, že  objednávali a 
konzumovali i když věděli, že nemají peníze 
na zaplacení útraty. Tímto se dopustili 
majetkového přestupku podvodu, který byl 
řešen s oběma            v blokovém řízení. 
 
28.5.2005 o krádež dvou čokolád              
v celkové ceně 85,-Kč se pokusila              
v prodejně Masné krámy na nám. Míru  14-ti 
letá dívka. Personál prodejny však dívku 
sledoval a na místo přivolal strážníky Městské 
policie. Protože dívka byla nezletilá, byla 
strážníky převezena do místa bydliště, kde jí 
strážníci s patřičným vysvětlením předali 
rodičům a úřední záznam byl odeslán na odbor 
sociálních věcí  MěÚ.                 

str. Rudolf Gabriel 

 
ZACHYCENO KAMEROU… 
 
Česká Inspirace slavila 10 let 
Každé město a každá kulturní instituce se snaží 
přilákat co nejvíce návštěvníků a turistů. A  

 
právě motto „Za kulturou nejen do Prahy“  
vystihovalo snahu šesti zakládajících členů 
České Inspirace, kterými konkrétně byl Český 
Krumlov, Hradec Králové, Kutná hora, 
Litomyšl, Polička a Telč. V roce 1999 přibyla 
Třeboň. Celkový počet se na přelomu prázdnin 
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roku 2001 zakulatil na osmičku. Do České 
Inspirace přistoupil i Jindřichův Hradec. I on 
společně s ostatními členskými městy pomocí  
tohoto sdružení představuje svoji kulturní 
činnost a své aktivity. Jednou z řady takových 
možností je i prezentace pomocí exkluzivního 
katalogu, který je k dispozici na informačních 
centrech, distribuován je i cestovním 
kancelářím a také na nejrůznějších veletrzích po 
celém světě.  
„Nabízíme naše město, naší kulturu, památky. 
Co je možná důležité, lidé si neuvědomují, že je 
málo cestovních kanceláří, které vozí turisty ze 
zahraničí do České republiky.“ dodal Ing. Karel 
Matoušek. Osm členských měst vydrželo až do 
roku 2004, kdy svoje členství ukončil Český 
Krumlov. Do České inspirace se tak mohlo 
přihlásit ještě jedno město. Dalším a i 
posledním právoplatným členem se stalo město 
Cheb.  
Těch měst, která měla zájem o to, aby se do 
tohoto sdružení dostala bylo mnoho. My se 
snažíme udržet exklusivitu nabídky. Sdružení je 
založeno vyloženě na kulturu, nyní se to 
propojuje také s cestovním ruchem. Vzhledem 
k tomu, že je nyní členských měst osm, tak 
jsme se rozhodli další města již nepřibírat.“ 
vysvětlila Ing. Daniela Manďáková, ředitelka 
České Inspirace. Desetileté výročí si minulý 
týden přijeli připomenou zástupci všech osmi 
členských měst. Sjeli se do Telče. Právě do 
míst, kde byla slavnostně podepsána zakládající 
smlouva.   
 
 
 

Jindřichův Hradec  
pořádal slavnosti 
Tento rok se konaly již třetí městské slavnosti. 
Jak samotný název říká – Den města aneb 
komedie na zámku – dějství oslav se soustředilo 
na třech nádvořích jindřichohradeckého zámku. 
Zprvu pořadatelům počasí příliš nepřálo a tak se 
zahájení muselo přesunout do Rytířského sálu. 
Hned v úvodu byli ocenění nejúspěšnější žáci a 
studenti místních škol. Zástupci města obeslali 
jednotlivé ředitele všech škol, s tím, že mohou 
nominovat v každé kategorii vždy jednoho 
žáka.  

„K nominacím, které přišly, se sešla odborná 
komise složená jednak z peda-gogů, jednak 
z odborníků v kategorii sportu a umění. Letos 
bylo velice těžké rozhodování, protože bylo 
přihlášeno více dětí, které by si toto ocenění 
zasloužily.“ dodala JUDr. Jana Říhová. 
Tato myšlenka vznikla v loňském roce, takže 
nejúspěšnější studenti jsou oceňováni podruhé.  
Poté již převzal starosta města Karel Matoušek 
z rukou Adama I. novou standartu města nad 
Vajgarem se znakem Pánů z Hradce. 
„Tento nápad vznikl jednoduše. Každoročně 
se Jindřichův Hradec účastní slavností 
v Českém Krumlově. Všiml jsem si, že má 
zapůjčenou standartu. Naše agentura tady 
pořádá slavnosti již po třetí, tak jsme si řekli, 
že bychom na oplátku pro město mohli něco 
udělat my. Tak jsme nechali ušít standartu 
Jindřichova Hradce“ s úsměvem dodal 
Jaroslav Pelíšek z Červené kumpanie. Program 
oslav byl opravdu bohatý. Na všech 
zámeckých nádvořích  probíhal staročeský 
jarmark, nejen pro nejmenší byly připraveny 
nejrůznější hry a soutěže. Nechyběli ani 
kejklíři, hudební skupina nazvaná Péro za 
kloboukem nebo šermíři. Pro zájemce byly 
připraveny také dvě jezdecké představení 
České barokní společnosti. Jako první mohli 
návštěvníci shlédnout španělskou jezdeckou 
školu a dále komponované jezdecké 
představení Dáma v sedle, které mělo zároveň 
premiéru. Program s celkem deseti 
vystoupeními zakončil ohňostroj nad Malým 
Vajgarem. 
 
 
 

Expedice Tain odstartovala 
Devět členů jindřichohradeckého Klubu 
historie letectví v pondělí v odpoledních 
hodinách odstartovalo svou již jedenáctou 
expedici. I v letošním roce jejich cesta povede 
na britské ostrovy. Tým expedice se přijel se 
svými kamarády, rodinami a fandy rozloučit 
na náměstí Míru. Protože je letos cesta zavede 
až do Skotska odjížděli opravdu stylově – ve 
skotských sukních. Oproti minulým rokům je 
tato expedice třináctidenní.  
„Cestu jsme letos prodloužili o dva dny, čili 
výjimečná je v délce kilometrů a v době trvání. 
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Zvláštní je pro nás také z toho důvodu, že se 
zatím dostáváme nejdál, a to do Skotska. Na 
tuto cestu nám zatím chyběl čas i finanční 
prostředky.“ vysvětluje navigátor Karel 
Ludvík. 
Cílovým místem celé expedice je skotský Tain, 
kde byla od srpna 1944 do června 1945 
umístěna 311. československá bombardovací 
peruť. Bojovaly tam stovky našich vojáků a 
řada z nich tam také padla. Hlavním cílem cesty 
jindřicho-hradeckého klubu je především 
dokumentace osudů a hrobů československých 
válečných letců RAF. Celé cestě předcházela 
roční příprava a plánování.  
„Letos máme naplánovanou dokumentaci asi 
celkem 14 hřbitovů, což je více než 41 hrobů 
našich letců. Vycházíme především z archivních 
materiálů, z výpovědi veteránů, kteří 
každoročně jezdí do našeho města, a z leteckých 
knížek.“ řekl Vladimír Vondrka, autor trasy. 
Cesta devítičlenný expediční tým zavede i na 
ostrovy  Orcnye. V těchto místech údajně 

havaroval československý bombardovací 
letoun B24 Liberátor. Ve spolupráci s členy 
britské letecké historické skupiny chtějí trosky 
najít a zdokumentovat. Itinerář cesty je 
opravdu nabytý, expedice má ale také v plánu 
pokusit se navštívit některé žijící válečné 
letce. 
Celý by měl podle plánu dorazit zpátky do 
Jindřichova Hradce v neděli 26. července 
v dopoledních hodinách. Následně budou 
členové Klubu historie letectví všechny 
dosažené materiály zpracovávat. Jejich 
příznivci a fandové se ale již teď mohou těšit 
na přednášku o této cestě, která je 
naplánována na konec roku. 
 
 
 

       Marcela Nejtková,  
Blanka Vaňková 

Jindřichohradecká televize

  
  
SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně přivítány na 
starobylé radnici dne 3. června 2005  
 

Macků Lukáš                    
Hladík Matěj 

Trojanová Leontýna 
Roskovská Eliška 

Králová Markéta 
Fujan Lukáš 

 

Němec Jiří 
Lakronová Adéla 
 

 

Kout Kristián 
Čekalová Lucie 
 

Válek Pavel 
Mazánková Adéla 
 

 

 
 
 
Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,  
kteří nás opustili v květnu 2005  
 

 

    1. 5. Pavel Líbal, Nová Včelnice 11. 5. Bohumila Vaňhová, Kačlehy  
    2. 5. Anna Opletalová, Hůrky u N. Bystřice 
    4. 5. Vlasta Dvořáková, Bílá u N. Bystřice 
    5. 5. Marie Pelejová, Otín 
    6. 5. Milada Navarová, Číměř   
    7. 5. Božena Rohová, Jarošov n Nežárkou 
    7. 5. Miroslav Koranda, Kruplov  
  10. 5. Jaroslav Šléz, Otín 
  11. 5. Zdeňka Chudová, Artoleč 
 

14. 5. Josef Rytíř, J. Hradec 
19. 5. František Procházka, Radouňka 
19. 5. Josef Zich, Kunžak 
19. 5. František Veselý, J. Hradec 
19. 5. Marie Smrčková, Rodvínov 
20. 5. Ludvík Dvořák, Kunžak 
21. 5. Ludmila Benešová, Kostelní Radouň 
26. 5. Anna Medová, Děbolín 
29. 5. Ing. Ludmila Pragerová, J. Hradec 
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Městská knihovna   Přijďte k nám i o prázdninách         centrální pracoviště 
 

den půjčovna pro dospělé + 
infocentrum 

půjčovna pro 
děti 

hudební 
oddělení 

úterý 9 – 18 hodin 12 – 18 hodin 12 – 17 hodin 
čtvrte

k 
9 – 18 hodin zavřeno zavřeno 

pátek 9 – 17 hodin 12 – 17 hodin 12 – 17 hodin 
 

                                                                                                                              pobočka Vajgar 
 

den půjčovna pro dospělé půjčovna pro děti 
pondělí 9,30 – 11 hodin  12 – 17 hodin zavřeno 
středa zavřeno 9,30 – 11 hodin  12 – 17 hodin 
pátek 9,30 – 11 hodin  12 – 17 hodin zavřeno 

Vydařenou dovolenou a příjemné chvíle s knížkami od nás ! 
Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec  

OS ČČK v Jindřichově Hradci 
     Také děti, které mají zdravotní potíže mohou prožít prázdniny s kamarády v přírodě.  
Na prvním běhu (pro diagnózu EPI a ENU) je přítomen lékař a program je přizpůsoben tomuto 
onemocnění - individuální přístup. Na druhém běhu je program obohacen o odborně vedené cvičení (45 
min. denně) určené k nápravě vadného držení těla, po celou dobu je přítomna zdravotní sestra.   Účast na 
tomto táboře musí doporučit ošetřující (nebo odborný) lékař. Tábor je dotován Ministerstvem 
zdravotnictví.   Termíny táborů:        2. 7. - 16. 7. 2005 pro diagnózu EPI, ENU 
                                                            13. 8. - 27. 8. 2005 pro děti s vadným držením těla 
Cena tábora (15 dní) – 2.600,- Kč               Informace OS ČČK J. Hradec tel.: 384 361 135 

 

K U L T U R N Í     K A L E N D Á Ř      J. Hradec                         
 
                                             

Město J. Hradec, Antonín Kaška – umělecká agentura a SHZ v J. Hradci uvádí hru J. Drdy 
1.  a 2.  7. 2005 – 21.30 hodin - Jindřichohradecká činohra   
                            DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES aneb Zapomenutý čert.                          
                               Podrobnější informace můžete najít na www.akaska.cz    

III. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hradci Vstupné: 110 Kč 
 

Národní muzeum fotografie, o.p.s. ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně si Vás 
dovoluje pozvat na zahájení výstavy 
2. 7. 2005 v 17 hodin  –  Eduard Ingriš - fotograf, filmař, skladatel, dobrodruh 
Výstava černobílých fotografií vybraných z  archivu obsahujícího na 40 000 negativů seznámí diváky s  dosud 
neobjeveným fotografickým dílem nesporného významu a obrazových kvalit. Sté výročí narození E. Ingriše 
v roce 2005 je k tomu vhodnou příležitostí. Koncepci výstavy jsme postavili na výběru sta  fotografií, z nichž  
většina je adjustována v rámech 50x70 cm. Výstava je doplněna zvětšeninami 70 x 100cm, ve kterých je 
fotografie kombinována s originálním textem v  jeden obrazový celek. Součástí expozice jsou předměty, které 
se staly součástí Ingrišova života – jeho kytara, nebo předměty ilustrující místa jeho pobytu. Doplňkovým 
programem bude po dobu expozice promítání Ingrišových filmů doprovázených jeho hudbou (E.Ingriš byl např. 
autorem písně Temně hučí Niagara). 
v Národním muzeu fotografie Kostelní 20/I. - jezuitská kolej J. Hradec 
Otevřeno denně mimo pondělí  12 -17 hodin/  po telefonické dohodě lze výstavu zpřístupnit i mimo tyto hod.                                 
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 25 Kč pro studenty, důchodce, děti nad 6 let 
rodinné 100 Kč pro max. 2 dospělé a 2 děti  
vstup zdarma pro děti do 6 let, novináře, invalidy                          Výstava potrvá do 28. srpna 2005                  
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Dílna Romany Hulíkové, Děbolín 26 u J. Hradce (naproti motorestu) 
2. – 3. 7. 2005 – Víkendový seminář orientálního tance 
                             Program: sobota  9.00 – 18.00, neděle 9.00 - 16.00  
Cena kurzu 1850,- Kč. V ceně je 11 hodin tance, oběd formou rautových stolů, občerstvení po celý 
den. Možnost ubytování v místě, zvýhodněná cena 350,- /osoba/noc včetně snídaně.  
Přihlášky a informace: tel: 384 364 999, 602 476 331 
 
 
 
 

  Dačice                                                                                                                     
2. - 3. 7. 2005 - Slavnosti orchestrů Fest Band   Dačice 2005  
Pořádá Městské kulturní středisko Dačice a Základní umělecká škola Dačice  
V prostorách letního kina v zámeckém parku. 
Účinkující:  DOM ZUŠ Roudnice nad Labem a mažoretky Most, DOM ZUŠ Krnov, DOM ZUŠ  
Vimperk a mažoretky, MDO ZUŠ Dačice a mažoretky DDM Dačice, Stadtkapelle Gross-
Siegharts – Rakousko, MUSIKGESELLSCHAFT URTENEN-SCHÖNBÜHL – ŠVÝCARSKO   
Další informace a podrobný program slavností získáte na Infocentru Dačice,    
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz, www.dacice.cz 
 

                                                                                                                                                                                                                                       

Státní hrad a zámek J. Hradec  
6. 7. 2005 – 20.00 hodin – Divadlo Bez dozoru (ochotnický divadelní spolek) 
III. nádvoří SHZ 
Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
6. 7.  2005 – 20.00 hodin  Sváteční koncert žesťového souboru Trumpet Tune  
Na programu: S. Scheid, J. S. Bach, V. Otto, H. L. Hassler,  L. E. Měchurka, A. Dvořák 
v rámci koncertu přístupna křížová chodba minoritského kláštera, nová stálá expozice  
„Z historie kostela sv. Jana Křtitele, kláštera a špitálu“ 
kostel sv. Jana Křtitele            Vstupné: 80,- Kč     Občerstvení zajištěno 
  Třeboň                                                                                                                           
Třeboňská nocturna    
6. až 10. července 2005 - Třeboň    
 

6. 7. - 20.00 hod komorní koncert v kostele sv. Jiljí  
          Miroslav Kejmar – trubka, Jaroslav Tůma – varhany  
7. 7.- 20.00 hod komorní koncert v zámku   
         Kateřina Englichová – harfa, Jitka Hosprová – viola 
8. 7.- 20.00 hod „Vzpomínka na Karla Zicha“ Masarykovo nám.                  Koncert skupiny 
Spirituál kvintet    
                           Hosté večera Pavel Bobek a František Novotný 
9. 7.- 20.00 hod „Pocta Emě Destinnové“ Masarykovo nám.  

Jihočeská komorní filharmonie, diriguje Stanislav Vavřínek 
             Shizuka Izhikawa - housle, Japonsko      
             Gabriela Beňačková – zpěv  
             Uvádí Prof. Jiří Hlaváč, host večera Dr. Zdeněk Mahler 
10. 7.- 20.00 hod Jazz - divadlo J. K. Tyla    
             Karel Růžička – klavír, Rudolf Dašek – kytara 
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Město Jindřichův Hradec Vás zve na vystoupení souboru Inkululeko Yabatscha (ZIM) 
7. 7. 2005 – 19.00 hodin  Hlasy Afriky  
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč; děti do 15ti let  40,- Kč; děti do 6ti let zdarma  
             na místě 100,- Kč, 50, - Kč 
III. nádvoří Státní hrad a zámek v J. Hradci (za deště Rytířský sál SHZ) 
 

Jihočeské divadlo a Státní hrad a zámek Vás zvou na 
D I V A D E L N Í    L É T O   2005   www.jihoceskedivadlo.cz/leto 
8. 7. 2005 – 20.30 hodin – Čtvero ročních dob - Balet Jihočeského divadla 
Rytířský sál  - Státní hrad a zámek v J. Hradci 
9. 7. 2005 – 20.30 hodin – Signor Kartáč - Opera Jihočeského divadla 
Rytířský sál  - Státní hrad a zámek v J. Hradci 
O PROJEKTU 
Divadelní léto 2005 je projekt Jihočeského divadla České Budějovice, jenž si klade za cíl zajistit 
„divadelní obslužnost“ měst, městeček a obcí Jihočeského kraje, do kterých se z mnoha důvodů 
některá představení nedostanou. Návštěvníky čekají povětšinou interiéry a exteriéry některých 
jihočeských hradů a zámků, ale třeba i netradiční místo, kterým jsou pontony umístěné na řece. 
V rámci letošního ročníku, vnímaného spíše jako „zahřívací kolo“, vystoupí soubory opery, baletu 
a loutkohry Jihočeského divadla v Hluboké nad Vltavou, Třeboni, Jindřichově Hradci, Nových 
Hradech a dalších městech regionu. 
Projekt Divadelní léto 2005 má ambici stát se každoročně opakovanou letní aktivitou Jihočeského 
divadla, která by po boku tradičního letního působení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově 
doplnila nabídku kulturních programů v Jihočeském kraji.  
Významným partnerem projektu je Jihočeský kraj. 
 

Předprodej vstupenek: Informační středisko Panská 136/I, Jindřichův Hradec, tel.: 384 363 546, 
info@jh.cz, KD Střelnice, Masarykovo náměstí 107/1, Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 405, 
vstupenky lze zakoupit též 1 hodinu před začátkem představení. 
Vstupné: plné – 150 Kč, zlevněné - 75 Kč 
 

O INSCENACÍCH            A.Vivaldi   Čtvero ročních dob  
Baletní představení inspirované barokní hudbou charakterizující roční období.  
Hudebně vykreslená příroda a její proměny jsou jediným námětem pro tento balet.  
Režie a choreografie: Libuše Králová                    
Balet Jihočeského divadla 
                      G. Rosini  Signor Kartáč  
Komická opera vtipně pojednává o lásce dvou mladých lidí, kterým je znesvářenými 
rodinami bráněno v jejich citech. Jejich velké lásce však štěstí přeje a nakonec ... 
Dirigent: Martin Peschík, Režie: Miloslav Veselý  
Opera Jihočeského divadla 

 

Jindřichohradecké místní dráhy a.s.  Vás zvou na COUNTRY SPECIAL DO AFRIKY 
parní vlak odjíždí v úterý 12. 7. 2005 – 18,25 hod. Ve stanici Hůrky je připravena africká show a další 
program. Rezervace vstupenek od 1. 6. 2005 na www.jhmd.cz nebo office@jhmd.cz 
 

KPH při městě Jindřichův Hradec pořádá koncert 
12. 7. 2005 – 19.30 hodin – Jihočeský hudební festival 
                                             Účinkuje kytarové duo Klemke  (SRN) 
kaple sv. Maří Magdaleny         Vstupné: 60,- Kč / pro členy KPH 40,- Kč 
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14. - 16.7.2005  FOLKOVÁ RŮŽE  
Jindřichův Hradec  
* Hrad a zámek v Jindřichově Hradci * zámecká zahrada * nádvoří Muzea * městský park * kaple sv. 
Maří Magdaleny * přidružené koncerty také v Žirovnici, na hradě Landštejn a na dalších místech * Folk, 
objevy, klasická i historická hudba, jazz, blues, country, bluegrass i nehudební obory. * Open scéna na 
náměstí. * Výstava kresleného humoru * Jam sessiony. * Psi a další zvířectvo nemají přístup povolen. 
 

Čtvrtek 14. 7. Pátek 15. 7. Sobota 16. 7. 
Náměstí 10:00 
Open scéna 

Nádvoří Muzea 14:00 
Lukrezia Borgia Maňana Ponožky pana Semtamťuka 
JJaZ Český Krumlov Disbalance Berušky 
P.R.S.T. Bory Pranic 
Já, ty a on Rokycany Vesna Vaško Cáreres Lidee noire 
Toman a lesní panna Cuba Kubikula Potíže 
Prsten Markéta a Lazarové Bokomara 
Kámen úrazu Shanon Šantré 
Shivers Volyně Bezefšeho Marien 

kaple sv. Maří Magdaleny 15:00 
Nestíháme Zrcadlové sestry Jaroslav Urbánek 
  Petr Sedláček 
Tereza Terčová  TnT 

Nádvoří zámku 20:00 
Spirituál kvintet Nezmaři Traband 
Jarret Jablkoň Cop 
Pouta Jen tak tak Ginevra 
Devítka  Marien 
a další a další  a další  

kaple sv. Maří Magdaleny 23:30 
Martina Trchová  

a Karolína Skalníková 
Sestry Steinovy BALLARE historický tenec 

zám. Rondel) 
Přidružené akce 

úterý 12. 7. 18:25 Country Speciál do Afriky – 
hudební výlet parním vlakem úzkokolejkou do 
Hůrek, návrat Půlnočním expresem, účinkují IYASA 
a jihočeské čtyři country kapely. 
Jízdní řád a rezervace jízdenek – od 1. 6. 2005 na 
http://www.jhmd.cz/nebo na office@jhmd.cz Cena 
100 Kč, pro ty, co přijdou do Hůrek pěšky 50 Kč. 

středa 13. 7. 18:00 Langrův dům – Komorní večírek 
bez škatulek – Jen tak tak uvádějí jindřichohradecké 
muzikanty 

čtvrtek 15. 7. 19:30 Zahrada u Rondelu: Vernisáž výstavy kresleného humoru 
 Neděle 17. 7. 18:00 Zámek Žirovnice Cimbal 

classic a Jen tak tak 
 

Táboření v ceně vstupenky na hřišti Gymnázia na břehu Nežárky * V předprodejích jsou vstupenky levnější * 
Celodenní vstupenka platí na koncerty na Zámku, v Muzeua na dalších akcích v Jindřichově Hradci. Můžete ji 
použít na kterýkoliv den. * Zlevněné permanentky na 3 dny. * Na programy v okolí Jindřichova Hradce jsou 
zvláštní vstupenky a neplatí tam permanentky ani celodenní lístky. * V případě značně nepříznivého počasí se 
hlavní koncerty a recitály přesunují do sálu Střelnice. * Přesné začátky nočních programů jsou cca 30 minut po 
skončení hlavního koncertu.  
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Vstupenky seženete už nyní zavedenou a nejpohodlnější formou složenky nebo v několika stovkách 
předprodejů v sítích TicketArt, Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream. Vstupenky.cz po celé republice. (na 
Slovensku Ticketportal.sk) * Děti, trpaslíci a vůbec osoby menší než 130 cm dostanou vstupenku na celý 
festival za 1 Kč. * Slevy pro invalidy pouze na místě. * A pokud seženete devět kamarádů, dostanete deset 
permanentek s 10 % slevou. Více o tom zde. * Existuje i možnost objednat si vstupenky na dobírku: objednací 
formulář najdete zde. 
Prodejní sítě TICKETART, TICKETPORTAL, TICKETPRO, TICKETSTREAM a VSTUPENKY:CZ (Na 
Slovensku TICKETPORTAL.SK) 
Na Folkové růži se osvědčila open scéna na náměstí Míru pod sloupem. Na náměstí se bude hrát každý den od 
10:00 zhruba do půl jedné. Vstup na tyto koncerty je samozřejmě volný. 
Pořádá časopis FOLK & COUNTRY ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec, Gymnáziem Vítězslava 
Nováka, Muzeem Jindřichohradecka a Státním hradem a zámkem v Jindřichově Hradci.  
Dílna Romany Hulíkové, Děbolín 26 u J. Hradce (naproti motorestu) 
16. 7. 2005 – od 9.00 – 17.00 hodin – Léto v dílně 
Točení na hrnčířském kruhu, malování keramiky, malování trička, ubrousková technika, drátování, 
skleněné dekorace, prodej levné keramiky, občerstvení po selsku. 
 
Galerie INSPIRACE pořádá výstavu akvarelů a pastelů Elišky Kálalové 
16. 7. 2005 – 14.00 hodin – Po starých hrázích jihočeskou krajinou 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, do 22. 7. 2005     vstup volný 
 
Národní muzeum fotografie o.p.s. pořádá  
18. 7. 2005 – 21.30 hodin – Noční koncert při svíčkách - Petr Přibyl - viola 
kaple sv. Maří Magdaleny Vstupné: 100,- Kč Prodej vstupenek v informačním středisku 
 
 

Potápěčské centrum Tethys v J. Hradci – Kostelní ul. pořádá přednášku 
20. 7. 2005 – 19.00 hodin – EXPEDICE PANAMA – přednáška z expedice na ostrov Coiba, za 
indiány Embera a z výstupu na nejvyšší horu Panamy bude doplněna filmovým dokumentem a 
diapozitivy.  Vstupné dobrovolné 
 
  

  Třeboň                                                                                                                               

1. ročník letních divadelních představení a koncertů v Divadle J.K.Tyla v Třeboni 
TŘEBOŇSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 
Informační a kulturní středisko města Třeboně a Třeboňská rozvojová o.p.s. si Vás   
v roce zahájení cyklu divadelních představení dovolují pozvat na představení 
20.7. – 20.00 hodin  TRŮN MILOSRDENSTVÍ – NEIL LA BUTE 
                                  hrají Vilma Cibulková a Miroslav Etzler 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Galerie INSPIRACE ve spolupráci se Státním hradem a zámkem v J. Hradci pořádá 
21. 7. 2005 v 19. 30 hodin – JAZZ NA ZÁMKU  (koncert špičkových jazzmanů) 
zahrada u Rondelu                                                                  vstupné 100,- Kč 
 

 

Galerie INSPIRACE pořádá 6. ročník setkání ctitelů jazzu 
22. 7. 2005 ve 21 hodin – JAZZOVÁ  NOC VE VYDŘÍ 
hostinec Jana Pána ve Vydří                                                      vstupné 100,- Kč 
 

 

Státní hrad a zámek a Umělecká agentura A. Kaška Vás zvou na 
22.  a 23./29.  a 30. 7. 2005 – NOČNÍ PROHLÍDKY s BÍLOU PANÍ  
     ve 21,00,22,00 a 23,30 hodin    kontakt A. Kaška 603 24 84 91 
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  Třeboň                                                                                                                               

1. ročník letních divadelních představení a koncertů v Divadle J.K.Tyla v Třeboni 
23.7. – 20.00 recitál MARTY KUBIŠOVÉ – „Já jsem já“ 
Marta Kubišová a její nejslavnější hity v retro pořadu. U piána Petr Malásek.  
Slovem provází Milan Hein. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Galerie INSPIRACE pořádá výstavu 
24. 7. 2005 v 17.00 hodin – Mozaiky z cest do jiných národů a světů 
                                                Alexandra Zvěřinová 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, do 31. 8. 2005                                  vstup volný 
 

ZUŠ v J. Hradci  24. – 31. 7. 2005 – Hudební kurzy pořádá p. Piper (komorní hry) 
 
 

 

Muzeum Jindřichohradecka  
26. 7.  2005 – 19.00 hodin – Letní festival varhan a violoncella 
Petr Nouzovský (violoncello), Štěpán Štrupl (varhany) 
Na programu zazní skladby: J. S. Bach, W. A. Mozart, S. Rachmaninov, G. F. Händel 
kostel sv. Jana Křtitele               Vstupné: 40,- Kč  
 

Město Jindřichův Hradec pořádá  
27. 7. 2005 – 20.00 hodin – II. JAZZ FESTIVAL 
                                             Účinkuje Bavarian First Herd Big Band Orchester 
Rytířský sál – Státní hrad a zámek v J. Hradci 
 

Město Jindřichův Hradec pořádá 
28. 7. 2005 – 19.30 hodin – Vzpomínka na Adama Michnu z Otradovic 
                                             Účinkuje Societas Incognitorum 
kaple sv. Maří Magdaleny         Vstupné: 60,- Kč 
 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo náměstí 19/I. 377 01 J. Hradec tel. 384 363 661, 384 363 660   
E-mail: muzeum@esnet.cz  www.muzeum.esnet.cz Fax 384 361576                                                       
Otevřeno denně od 8.30 - 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin 
Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin.             
Kostel sv. Jana Křtitele je otevřen denně od 9.00 – 12.00  a 13.00 – 16.00 hodin. 
 
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 384 321 279  
E-mail: zamek@j-hradec.cz Fax: 0420 384 321391 
http://www.zamekjhradec.cz   otevřeno od 10.00 – 15.15 hodin 
Trasa A – (Adamovo stavení ), B – (Gotický hrad),  C – (Procházka 18. a 19. stol.) 
Otevřeno: úterý – neděle, 9.00 – 16.15 hodin                                     
Černá věž: denně i v pondělí, 10.00 – 16.00 hodin  
Vstupné: Trasa A: 80,- Kč /1 os.                         Trasa B a C:  70,- Kč/1 os. 
                             40,- Kč/1 os.  snížené vstupné                    35,- Kč/1 os. 
   v cizím jazyce:   140,- Kč/1 os.                          Černá věž:    20,-/10,- Kč 
                             70,- Kč/1 os.  snížené vstupné                          
V pondělí a v mimoprovozní dobu se účtuje 110%  rezervační příplatek ke vstupnému. 
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ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI (přístup z 1.nádvoří Státního  hradu a 
zámku) hromadné objednávky:  e-mail: inspirace@esnet.cz , tel. 384 361 033 
Původní Křižíkova vodní elektrárna v provozu, výstava tapiserií Evy Brodské, výstava prací 
studentů Textilní fakulty Technické univerzity Liberec, „Děti Asie“ (fotografie Zd. Skořepové a P. 
Hrdličkové), „Voda v krajině“ (Historie civilizací a hospodaření s vodou v krajině), výstava 
výtvarného salónu Kompresionisti (od 17. 7.) 
Otevřeno denně 10.00 - 18.00 hodin. 
Vstupné: plné 40.- Kč/snížené 20.- Kč/rodinné 100.- Kč. Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní 
společnost. 
 
 
 

                             P ř i p r a v u j e m e    n a     s r p e n   a   z á ř í                                 

 

 

∑ M Ě S T O   J I N D Ř I C H Ů V   H R A D E C 
 4.8.2005 – 19,30 hod. koncertní vystoupení souboru Beltina ZUŠ Prachatice  
              hudba inspirovaná irským folklórem - Státní hrad a zámek J. Hradec 
23.8.2005 – 19,30 hod. Mezinárodní hudební festival MLADÁ PRAHA 
                       účinkují YUSUKE KIKUCHI - klavír (JAP) 
                                   NAOTAKA TAWANO - baryton (JAP) - kaple sv. M. Magdaleny  
27.8.2005 – 13,00 hod.  Město dětem aneb Zorro mstitel - městský park 

veselé rozloučení s prázdninami 
3.9.2005 – 19,00 hod.  operní představení W. A. Mozarta „Figarova svatba“   
                                  III. nádvoří  Státního hradu a zámku v J. Hradci 
22.9.2005 – 19.30 hod. Koncert (Mexiko) -  zámecký Rondel  
 

∑ S T Á T N Í    H R A D    A    Z Á M E K    J . H R A D E C 
1.8.2005 – 20.00 hod., zámecký Rondel - Dialog harfy s violou II 

Na pořadu: hudba starých mistrů, jazzové skladby a spirituály 
Účinkují: Ivana Pokorná - harfa, Eva Emingerová - zpěv, Petr Přibyl – viola 

5.,6.,12.,13.,19.,20.,26.,27. 8.  Noční prohlídky s Bílou paní 
                                                      (A. Kaška tel. 603248491) 
6.8.2005 – 17,00 hod. – vernisáž výstavy - zámecká galerie 
7.8.2005 – výstava historických vozidel - 1. zámecké nádvoří 
15.8.2005 – Koncert (Agentura AVE - I. Hybšová) Malý divadelní sál Španělského Křídla 
18.8.2005 – 19,30 hod. – Koncert „Po jihočeských zámcích“ Rytířský sál SHZ   
10.9.2005 – 20,00 hod.- Troubení na zámku - Rytířský sál SHZ 
 

∑ M U Z E U M   J I N D Ř I C H O H R A D E C K A 
14. –  15.8.2005, Kostel sv. Jana Křtitele Orpheon Summer Academy  

cyklus koncertů barokní hudby 
15.8.2005 – 20.00 hod., Kostel sv. Jana Křtitele, Varhanní a pěvecký koncert  

Na pořadu: J.S.Bach, G.F.Händel, A.Vivaldi, A.Dvořák černošské spirituály 
Účinkují: Zuzana Němečková-varhany, Jiří Sulženko-zpěv (sólista Opery ND v Praze) 

Petr Přibyl - viola 
srpen, komplex minoritského kláštera Michnovské slavnosti 
září, kostel sv. Jana Křtitele Dny evropského kulturního dědictví 
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KINO STŘELNICE 
 

1. pátek     17.30   20.00  
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč   

PO KRK V EXTÁZI                                                       USA-Falcon 
Thriller. „Po krk v extázi“ býval poctivý bezejmenný kšeftař s drogami Daniel 
Craig, dokud ho nepřemluvili k malé službičce mocnému mafiánovi. Teď je 
pro změnu po krk v průšvihu. 
Dále hrají: Colm Meaney, Kenneth Cranham         
Režie: Matthew Vaughn                                Mládeži do 15 let nepřístupný     
                                                                                       Délka filmu:  110 min. 

2. sobota   17.30   20.00 
3. neděle   17.30   20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč   

KORSICKÝ PŘÍPAD                                             Francie-Bioscop 
Krimikomedie, v níž Jean Reno a Christian Clavier předvádějí, jak se stát 
korsickým mafiánem a nepřijít při tom k úrazu. 
Dále hrají: Caterina Murinová, Didier Flamant 
Režie: Alain Bérbérian  
                                                                                     Délka filmu:  95 min. 

5. úterý    17.30   20.00 
6. středa  17.30   20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 78 Kč 

PROKLETÍ                                                                  USA-Bioscop 
Co tě nezabije, to tě posílí. V ulicích Los Angeles řádí přízrak z jiného světa. 
Jak změní osudy trojice mladých lidí, kteří dosud žili bezstarostným životem? 
Hrají: Christina Ricciová, Jesse Eisenberg, Josua Jackson 
Režie: Wes Craven                                        Mládeži do 15 let nepřístupný     

                                                           Délka filmu: 100 min. 
7. čtvrtek  17.30   20.00 
8. pátek    17.30   20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

PROKLETÁ ARGENTINA                          V.Británie-Španělsko-SPI 
V období vojenské diktatury se v Argentině stalo smutnou praxí, že odpůrci 
režimu prostě mizeli. Jednou z obětí byla i novinářka Cecilia, jejíž manžel se 
s tím odmítl smířit. Antonio Banderas a Emma Thompsonová v mystickém 
thrilleru z dob nedávno minulých. 
Dále hrají: Rubén Blades, María Canalsová 
Režie: Christopher Hampton                           Mládeži do 15 let nepřístupný   
                                                                                       Délka filmu: 110 min. 

  9. sobota  17.30   
10. neděle  17.30   
 
Český dabing 
Vstupné: 68 Kč 

MADAGASKAR                                                        USA-Bontonfilm 
Animovaná rodinná komedie o tom, jak se čtyři rozmazlená zvířátka 
z newyorské ZOO vydala poznat skutečný svět. Jejich putování plné 
neuvěřitelných dobrodružství je dovede až na exotický ostrov Madagaskar… 
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath                         

Délka filmu: 85 min. 
  9. sobota             20.00 
10. neděle             20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

OCHRÁNCE                                                                  USA-Falcon 
Patřil k elitní vojenské jednotce. Teď se musí stát elitním hlídačem pěti dětí. 
Vin Diesel v hlavní roli rodinné komedie.  
Dále hrají: Brittany Snowová, Carol Caneová 
Režie: Adam Shankman                                                   Délka filmu: 90 min. 

12. úterý     17.30  20.00 
13. středa   17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI                                    V.Británie-Bioscop 
Romantická komedie. Láska má vždy poslední slovo… Dva rozvodoví 
právníci (Pierce Brosnan a Julianne Mooreová) již ve svých případech zažili 
všechny konce lásky. Jakou šanci tedy může mít ta jejich ? 
Dále hrají: Michael Sheen, Parker Poseyová 
Režie: Peter Howitt                                                         Délka filmu: 90 min.     

14. čtvrtek  17.30  20.00 
15. pátek    17.30  20.00 
 
 
 
 
 
Vstupné: 80 Kč 

ROMÁN PRO ŽENY                                                       ČR-Bioscop 
Filmový přepis bestselleru Michala Viewega. Situační komedie Román pro 
ženy je groteskním příběhem dvou žen: dvacetileté Laury (Zuzana 
Kanáczová), která pracuje v redakci dámského týdeníku Vyrovnaná žena a 
její ovdovělé matky Jany (Simona Stašová). Obě hledají toho pravého… 
Dále hrají: Marek Vašut, Miroslav Donutil 
Režie: Filip Renč                                          Mládeži do 15 let nepřístupný 

                            Délka filmu: 100 min. 
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16. sobota   17.00 20.00 
17. neděle   17.00  20.00 
 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
 

TLUMOČNICE                                                  V.Británie-Bontonfilm 
Pravda nepotřebuje překlad. Řetězec dramatických událostí se spustí ve chvíli, 
kdy se tlumočnice OSN Silvia Broomová (Nicole Kidmanová) přizná, že 
náhodou zaslechla rozhovor v neobvyklém africkém dialektu, jemuž kromě ní 
rozumí jen málokdo a jehož obsahem jsou závažné informace.  
Dále hrají: Sean Penn, Katherine Keenerová 
Režie: Sydney Pollack                     

 Mládeži do 15 let nepřístupný
                            Délka filmu: 125 min.

19. úterý     17.30  20.00 
20. středa   17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68  Kč 

SLEČNA DRSŇÁK 2: Ještě drsnější                      USA-Bontonfilm 
Pokračování akční komedie. Sandra Bullocková v roli agentky FBI je vyslána 
do Las Vegas na svou druhou špionážní misi. 
Dále hrají: Regina Kingová, Enrigue Murciano 
Režie: John Pasquin                                           Mládeži do 12 let nevhodný    

       Délka filmu: 115 min.
21. čtvrtek  17.30  20.00 
22. pátek    17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68  Kč 
 

CONSTANTINE                                                    USA-Warner Bros. 
Keanu Reeves v titulní roli filmové adaptace komiksu Hellblazer: John 
Constantine – vyděděnec, vidí démony a věnuje se jejich vymítání, začne 
spolupracovat se skeptickou policistkou Angelou Dodsonovou, aby společně 
vyřešili záhadnou sebevraždu jejího dvojčete. 
Dále hrají: Rachel Weissová, Tilda Swintonová  
Režie: Francis Lawrence                                     Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 120 min.

23. sobota  17.00  20.00 
24. neděle  17.00  20.00 
 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 73  Kč 
 

BATMAN ZAČÍNÁ                                               USA-Warner Bros. 
Nová verze kultovní série se vrací do minulosti, kdy se z malého vyděšeného 
chlapce, hledícího na zavražděná těla svých rodičů, stává spravedlností 
posedlý Barman, superman, který má ke svému boji se zločinem jak motivaci, 
tak schopnosti a prostředky.  
Hrají: Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine 
Režie: Christopher Nolan                                   Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 140 min.

26. úterý    17.30  20.00 
27. středa  17.30  20.00 
 
 
 
Vstupné: 68 Kč 

SKŘÍTEK                                                                ČR-Warner Bros. 
Vegetariánská groteska režiséra Tomáše Vorla o vesnické rodince, která musí 
čelit nástrahám velkoměsta. 
Hrají: Eva Holubová, Bolek Polívka, Tomáš Vorel ml., Anna Marhulová, 
Tomáš Hanák, Milan Šteidler 
Režie: Tomáš Vorel                                            Mládeži do 12 let nevhodný    

 Délka filmu: 90 min.
28. čtvrtek 17.30  20.00 
29. pátek   17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
 

SMÍM PROSIT?                                                                  USA-SPI 
Romantická komedie. Úspěšný právník Richard Gere hledá východisko ze 
životní krize v tom, že se zapíše do tanečních kurzů. Co se asi stane, když 
potká sličnou učitelku tance – Jennifer Lopezovou? 
Dále hrají: Susan Sarandonová, Lisa Ann Walterová 
Režie: Peter chelsom                       Mládeži do 12 let nevhodný 

                                                                     Délka filmu: 105 min.
30. sobota  17.30  20.00 
31. neděle  17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

NĚCO JAKO LÁSKA                                                   USA-Falcon 
Romantický příběh Olivera A Emily – dvou zcela odlišných lidí, kteří se 
kdysi potkali na palubě letadla a které osud během dalších roků svádí znovu a 
znovu dohromady – bohužel, pokaždé v nesprávnou chvíli. 
Hrají: Ashton Kutcher, Amanda Peetová 
Režie: Nigel Cole                                                          Délka filmu: 110 min. 

2. – 5. 8.  VÁLKA SVĚTŮ                                                      USA-Bontonfilm 
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Poslední válku na Zemi nezačnou lidé. Proti ničivému a nezadržitelnému 
mimozemskému vpádu postavil režisér Steven Spielberg Toma Cruise. 
Existenční zápas o budoucnost lidstva ve velkolepé sci-fi podle slavného 
románu H.G.Wellse.   

 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI se o prázdninách nekonají 
 

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN  
  2.  –  5.  Válka světů USA sci-fi 
  6.  –  7.  Pád třetí říše SRN válečný 
  9.  – 10.  Moje velká indická svatba V. Británie  muzikál 
11.  – 12.  Království nebeské USA historický 
13.  – 14. Hra na schovávanou SRN-USA psychothriller 
16. –  17.   Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů USA sci-fi 
18. –  21. Sin City – Město hříchů USA akční 
23. –  24. Rukojmí USA  akční thriller 
25. –  26.  Dům voskových figurín Austrálie-USA horor 
27. –  28.  Sahara USA-Španělsko dobrodružná komedie 
30. –  31. Kouzelný kolotoč V.Británie animovaný 
30. –  31. Sluneční stát ČR tragikomedie 

 
Sluníčkový den 28. 4. 2005 
Tradiční pátý ročník Sluníčkového dne probíhal ve 43 městech České republiky.  
Přes 1 000 studentů pomohlo podpořit myšlenku nadačního fondu Rozum a Cit  „Každé dítě má 
právo na svoji rodinu“. Děkujeme Vám všem, kteří jste nezůstali stranou a zakoupením sluníčka 
jste tak pomohli opuštěným dětem a pěstounským rodinám. Výtěžek v letošním roce 
v Jindřichově Hradci  činil 23 182,00 Kč. Finanční prostředky se tak vrátí zpět do regionů na 
konkrétní projekty do konkrétních pěstounských rodin, kde laskavým kolemjdoucím není lhostejný 
osud opuštěných dětí a zakoupili si sluníčko magnetku nebo keramické sluníčko.  
Velké poděkování patří vedení školy a všem studentům z Gymnázia Vítězslava Nováka, kteří se 
do tohoto projektu zapojili. 
Zvláštní poděkování patří  ČSOB,  která zajistila počítání finanční hotovosti od studentů.    
V celé České republice činí výtěžek 1 255 000 Kč.  
Ne každý dokáže přijmout opuštěné dítě, ale my všichni můžeme pomoci alespoň malým 
dílem. 
 

Okénko osmé        Jak rozvíjet dobrovolnictví v J. Hradci aneb pracujeme na tom…. 
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. 
Katedra managementu veřejného sektoru FM VŠE 

Motto: Být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve svém volném čase svůj um a energii 
ve prospěch ostatních lidí. 

S koncem školního roku mě navštívilo bilancování. Srdce koordinátorky dobrovolníků a odborné 
asistentky předmětu Management dobrovolné práce  radostně plesá. Řada věcí, které děláme na 
naší fakultě,  se mi jeví jako zajímavá a přínosná pro naše městečko. A jiná řada věcí se mi jeví 
jako  výzvy a nápady pro další a nejen školní rok. A protože tento článek je zaměřen na oblast 
dobrovolnictví,  dovolila  bych si stručně představit aktivity, které k rozvoji dobrovolnictví 
v Jindřichově Hradci přispívají.  

Úvodem bych ráda terminologicky upřesnila, co je vůbec to podezřelé „dobrovolnictví.“ 
Z motta tohoto článku je zřejmé, že kdo pracuje bez nároku na finanční ohodnocení stává se 
dobrovolníkem. Rozeznáváme dva typy dobrovolnictví: vzájemně prospěšné, kdy užitek 
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z dobrovolné práce plyne zejména zpět k členům organizace (včelaři, rybáři,..) a   veřejně 
prospěšné, zde lidé pomáhají ostatním, aniž jsou to jejich příbuzní či přátelé a bez očekávání 
jakékoliv oplátky či protislužby. 

Typickým příkladem veřejně prospěšného dobrovolnictví je program Pět P 
v Jindřichově Hradci, který realizuje občanské sdružení OKNA ve spolupráci s Fakultou 
managementu VŠE. Studenti se na 2 až 3 hodiny týdně stávají dobrovolníky a po dobu jednoho 
roku věnují svůj čas dítěti ve věku od 5 – 15 let, kterému prospěje mít staršího kamaráda. O tomto 
programu již čtenáři vědí z Okének, které psala naše skvělá supervizorka PaedDr. Draha Blažková. 
Snad jen trochu statistiky: letos realizujeme druhý ročník programu a máme 14 dobrovolníků (v 
loňském roce jich bylo 10 ). Studenti jsou pod odbornou supervizí, která se koná jednou za 5 až 6 
týdnů. Zde mají všichni právo a příležitost vyjádřit se k průběhu programu, k problémům, jež se 
mohou vyskytnout  a získat radu a podporu od ostatních. Společné akce, jež jsme si letos společně 
s dětmi užili: Mikulášská besídka, veřejné poděkování dobrovolníkům na benefičním plese Oken, 
slavnostní otevření Dobrovolnického centra, Maškarní ples, lekce českého jazyka pro anglickou 
lektorku. 

V letošním školním roce byl na katedře veřejného sektoru odstartován česko – anglický 
projekt týmových bakalářských prací, z nichž jeden tým se zaměřuje na téma: „Dobrovolníci 
v mém městě“. Studenti se pokusí porovnat situaci v dobrovolnictví v Jindřichově Hradci 
s městečkem Burnstapl v anglickém Devonu. Zajímají nás zejména motivy dobrovolníků, 
management práce s nimi, organizace, v nichž dobrovolníci působí, podpora a vztahy s veřejnou 
správou. Výsledky této komparace budou studenti prezentovat ke konci školního roku 2005/2006 a 
také je obhajovat před státní zkušební komisí v rámci bakalářských obhajob. Součástí tohoto 
projektu byla i odborná stáž paní Jan Honey, která dlouhodobě pracovala ve veřejném i 
soukromém neziskovém sektoru (sociální a zdravotní oblast). Dne 8.4.2005 proběhlo setkání 
pracovníků ze zdravotní a sociální oblasti, kde byla možnost porovnat situaci v České republice 
a Velké Británii v oblastech: dobrovolnictví v sociálních službách, respektování lidských práv 
klientů i zaměstnanců v sociálních sužbách, ústavní sociální péče. Setkání se zúčastnili zástupci 
města, nemocnice, neziskových organizací v regionu, diskuse byla zajímavá a pro zúčastněné snad 
také přínosná.  

Ukázalo se, jak velká by byla poptávka po dobrovolné práci ze strany klientů v sociální a 
zdravotní oblasti. Jako výzva se jeví tedy posílení Dobrovolnického centra při o.s.OKNA 
(otevřeno v únoru 2005) tak, aby mohlo na profesionální úrovni pracovat s dobrovolníky, tedy 
provádět osvětu, nábor, evidenci, vhodně dobrovolníky motivovat a vycházet tak vstříc existující 
poptávce. Dosud však Dobrovolnické centrum realizuje právě jeden dobrovolnický program – 
program Pět P. Důvodem je skutečnost, že práce sdružení je sama zatím postavena na práci 
dobrovolníků. Pokud se nám podaří se profesionalizovat, tedy získat finance na mzdu kvalitního 
koordinátora dobrovolníků, rozvoji dobrovolnictví v Jindřichově Hradci bychom tím velmi 
prospěli. 

Podkladem k práci Dobrovolnického centra nám mohou být i 3 diplomové práce našich 
studentek, které zpracovaly fiktivní projekty rozvoje dobrovolnictví v Jindřichově Hradci. Projekt 
„ Dobrovolníci v nemocnicích“ ( autorka Irena Janíková) navrhuje vytvořit dobrovolnické 
příležitosti při Léčebně dlouhodobě nemocných formou volnočasových aktivit pro pacienty 
léčebny ( povídání u lůžka, předčítání, drobné činnosti s pacienty). Projekt „Dobrovolníci 
v Ústavu sociální péče“ (autorka Marie Slabá) předpokládá, že pacientům by prospěl kontakt 
s vnějším světem také formou pravidelných setkání s dobrovolníky, pořádání společných akcí 
dobrovolníků s klienty nebo také vedením rukodělných kroužků pro klienty. Zajímavý se jeví 
projekt „Dobrovolnictví nezaměstnaných“ (autorka Kamila Jirků), který by mohl posloužit 
nezaměstnaným pro prevenci psychosociální krize a proti ztrátě pracovních návyků. Všechny tyto 
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diplomové práce jsou dovedeny do fáze imaginárního projektu včetně harmonogramu a 
předpokládaného rozpočtu ( ani dobrovolnictví není zadarmo, je potřeba počítat s pojištěním, 
propagací, náborem, mzdou a vzděláváním koordinátora, náklady na odborné supervize apod.) 

Další výzvou, která se nabízí je dlouholetá spolupráce pracovníků o.s.OKNA s Hestií – 
Národním dobrovolnickým centrem, jež poskytuje metodickou pomoc pro nově se rozvíjející 
dobrovolnické programy. Též máme možnost získat dobrovolníky ze zahraničí a tím propagačně 
posílit dobrovolnictví v Jindřichově Hradci. Přeji nám všem, ať dobrovolnictví v Jindřichově 
Hradci vzkvétá více než dosud, pracujeme na tom…..  

                                       Kamarádky z Pět P: Maruška a Markétka 
 

 
 

ZAHRADNÍKEM V ANGLII, ANEB ZA VŠECHNO MŮŽE POČASÍ III 
(pokračování z minulého čísla)  

Británie je v tomto směru nepochopitelná : roste zde téměř vše, všude a bez nějakých větších 
problémů. Tady opravdu stačí jen tu „kytku“ strčit do země! Jihozápadní Anglie má navíc ještě 
příznivější mikroklima než jiné části Británie, neboť je to vlastně úzký výběžek ostrova v oceánu a 
panuje zde typické oceánské podnebí bez velkých výkyvů počasí. Proto v přímořských letoviscích 
můžete najít banánovníky či jiné tropické rostliny, které celoročně rostou venku v zahradě 
(banánovníky jsou po zimě pravda trochu zmordované, ale rostou!).  V tomhle je Anglie jedinečná.  
Když jsem jednou listoval knihou a lamentoval, tohleto je zajímavá rostlina, u nás ale nepřezimuje 
…. (neboť v knize bylo uvedeno, že vydrží jen deset stupňů pod nulou)… skočil mi do řeči Mike a 
říká: „Co se píše v knihách, není vždy pravda. Podívej se na anglické zahrady a na to co v nich 
roste. Kolik je tady rostlin, které by tu údajně neměly růst. Rostlinu prostě musíš vyzkoušet!  
Kdybychom takto rostliny nezkoušeli, nebyly by naše zahrady tím čím jsou !“ A měl pravdu!  
Británie je zahradnická velmoc. Nejenom tím nekonečným sortimentem zahradních rostlin, které 
se zde pěstují, ale i tím, kam až dosáhla zahradnická tradice a jaká pozornost se jí věnuje. 
Zahradničení je tady obrovským koníčkem, sportem, vášní i společenskou nutností.  
Všeobecné zahradnické znalosti jsou značné a hodně lidí zná například i latinské názvy rostlin.  
Není se čemu divit - čtvrteční a páteční večery v hlavním vysílacím časem bývají vyhrazeny pro 
zahradnické pořady, v trafice si můžete vybrat z 15 až 20 zahradnických časopisů, dalších „x“ 
časopisů o bydlení má alespoň část věnovanou zahradám….. Zabrousíte-li do knihkupectví, 
překvapí vás množství zahradnických titulů…. 
Jednou jsem nevěřícně kroutil hlavou, když jsem zhlédl čtyři! zahradnické pořady jdoucí po sobě 
na jednom televizním kanálu (v délce téměř dvou a půl hodiny). Koná-li se nějaká velká 
zahradnická výstava (například v Chelsey), vysílá se každý večer přehled událostí z toho či kterého 
výstavního dne, častá jsou i živá vysílání z výstavy…. 
Existují však i rozhlasové zahradnické pořady a i tyto jsou populární. K tomu ale ještě funguje 
pravý „zahradnický underground“, čili drobné regionální kluby, okrašlovací a jiné spolky, které 
pořádají sezení, setkání či přednášky a dohromady nezřídka vydávají i poloprofesionální 
samizdatové zahradnické noviny…. 
Na druhou stranu zahradník profesionál (jak zahradník či zahradní architekt) to tady věru nemá 
lehké – pokud si nezíská jméno a neprobojuje se k movitějším zákazníkům, vykonává průměrně či 
hůře placenou práci….. (s odpovídajícím společenským postavením). 
Zahradníkem je zde totiž téměř každý a nehodlá proto za služby jiného zahradníka platit! 
I kdyby, nechce se především připravit o tu nádhernou, tvořivou i lopotnou práci v zahradě, o 
radost a hrdost na vlastně vytvořenou zahrádku. 
Zahrady obyčejných lidí jsou proto většinou ponechány vkusu, umu a péči obyvatel domu. 
Většinou nejsou rozlehlé, mají útulné lidské měřítko a člověk se tam cítí bezpečně a spokojeně.  
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U nás pomaličku ustupuje pěstování si zeleniny a ovoce na vlastní zahrádce na úkor okrasné 
zahrady, v Británii se ale tento trend vrací. Každý si chce vypěstovat a sklidit své maliny, jahody, 
rybíz, salát či kořenovou zeleninu. A být na to patřičně pyšný! S českými zahrádkářskými 
výpěstky a výnosy se to však nedá srovnávat. Klima umožňuje pěstovat především drobné ovoce a 
bobuloviny. Třešně, blumy, jablka či hrušky jsou téměř okrajovou záležitostí a na neduživých, 
lišejníky obrostlých stromech se jich urodí většinou poskrovnu.  
Plody bývají podobně neduživé jako stromy, jablka poďobaná, většinou nevalné chuti a 
připomínající naše staré, zapomenuté odrůdy.                                                                   Florianus 
(pokračování příště) 
 
Vzpomínka na neobyčejného člověka 
     Je pondělí, osm hodin ráno, když ticho archivních chodeb náhle prořízne pronikavý zvuk 
zvonku. Do studovny vstupuje nenápadný starší pán, náš stálý „zákazník“ a badatel s velkým „B“, 
pan Josef Brožek. Zamíří přímo ke svému stolku v rohu u okna. Je to jeho výsostné místo, které 
pravidelně obývá každé pondělí a středu. Pouze výjimečně, když archivní studovnu navštíví nějaký 
nedočkavý student s notebookem a zasedne místo poblíž zásuvky – právě to v rohu u okna, se náš 
„štamgast“ přesune o stolek dál. Pokaždé se po neopominutelném zapsání do knihy návštěv a 
badatelského listu ponoří do obsáhlých pozemkových knih vesnic zdejšího regionu a 
s obdivuhodnou pečlivostí se věnuje mravenčí práci při jejich studiu. Čas tiše plyne a pan Brožek 
se náhle zvedá. Zaklapne rozpracovanou knihu a chystá se k odchodu. Ano, je právě jedenáct 
hodin a to je přesně čas, kdy se odchází posilnit obědem na druhou polovinu své denní dávky 
studia. S železnou pravidelností opět dorazí ve třináct hodin, aby úderem patnácté hodiny svou 
práci pro tento den ukončil. 
     Pan Brožek je obdivuhodná osobnost. Dokáže vytěžit dostupný materiál do nejmenších 
podrobností a s nekonečným úsilím poskládá mozaiku souvislostí z různých druhů pramenů do 
uceleného přehledu. Za svého „působení“ v našem archivu zpracoval nespočet drobných studií i 
kompletní historii několika obcí z okolí Jindřichova Hradce. Jen namátkou – Horní Radouně, 
Starého a Nového Bozděchova, Bukovky, Karlova, Lovětína, Rodínova, Dívčích Kop, Lásenice, 
Lhoty, Hvožďan, Jarošova, Kamenného Malíkova, Vlčetínce, Hadravovy Rosičky. Pro potěchu 
svou i radost druhých sestavil mnoho rozsáhlých rodokmenů a nezištně byl nápomocen též svým 
kolegům ve studovně. Mnohé z nich profesionálně zasvětil do „tajů a fíglů“ genealogické řehole. 
Za nejednoho často plynule převzal téma, které pak s pílí jemu vlastní pečlivě a zodpovědně 
zpracoval a poté hotové s naprostou samozřejmostí a skromností předal mnohdy nic netušícímu 
kolegovi. 
     Pan Josef Brožek se narodil v Okrouhlé Radouni dne 2. února 1930. Přestože s výborným 
prospěchem prošel celým studijním obdobím na Střední zemědělské škole v Jindřichově Hradci, 
povýšit do stavu maturantského a určitě jako premiant odmaturovat, mu nebylo dopřáno. Celý 
život byl v podstatě „trestán“ za svůj „nevhodný“ původ. Přesto si nikdy ani slůvkem 
nepostěžoval. Po odchodu ze střední školy narukoval na vojnu a dostal se k tzv. PéTéPákům. 
Profesně působil převážně v hospodářsko-technických funkcích. Pracoval u státních statků jako 
účetní, po roce 1968 pak jako předseda JZD v rodné Radouni. Před svým odchodem do důchodu 
zastával místo skladníka v podniku Kovo v Nové Včelnici. Po celý život mu nebylo dopřáno 
doplnit si vzdělání denním ani dálkovým studiem. Tuto diskriminaci však pan Brožek s přehledem 
překonával svým soustavným a bohatým samostudiem. Okruh jeho zájmu byl opravdu velmi 
široký – filatelie, historie, hudba a mnoho dalších oborů. 
     Nesmíme však opomenout jednu z jeho dalších velkých zálib. Pan Brožek byl totiž i nadšený 
cestovatel a nikdy se s námi nezapomněl podělit o velmi zajímavé zážitky ze svých cest. Jeho 
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poutavé vyprávění, často doplněné fotografiemi či alespoň suvenýry v podobě katalogů a 
publikací, je prostě nezapomenutelné. 
     Mnoho knih z našich obrovských archivních zásob přečetl snad od prvního do posledního 
písmenka. Mnohé četl pouze po částech, podle potřeby. Pasáže některých snad znal i nazpaměť. 
Stále však zůstává ještě mnoho knih, které na něj teprve čekají. Bohužel, už nemají to štěstí, aby se 
s panem Brožkem setkaly osobně.  

Se skromností, v jaké pan Josef Brožek žil, také navždy odešel. Zemřel ve čtvrtek 2. června 2005.              
H. Pelcová, S. Nováková, Státní oblastní archiv 

 
Výročí cvičitelky I. tř. PhDr. Libuše Petzlové z J. Hradce 
Dr. Libuše Petzlová (rozená Školaudyová) byla od malička věrná sportu. V předválečném Sokole 
umocnila výborné morální vlastnosti a jako cvičenka získala přední umístění v soutěžích - především ve 
sportovní gymnastice. Po vystudování působila v J. Hradci jako pedagog.  (Vyučovala češtinu, dějepis a 
tělesnou výchovu). Po nuceném rozpuštění Sokola v září 1941 pokračovala v dobrovolné cvičitelské 
práci. Zapojila se do činnosti  v reorganizované poválečné tělovýchově v odboru základní a rekreační 
tělesné výchovy. Od roku 1945 do 1976 byla náčelnicí ZRTV Slovanu J. Hradec, předsedou okresního 
svazu ZRTV, okresní a krajskou vedoucí oddílu rodiče a děti + předškolní děti, ZdrTv, členkou 
cvičitelského sboru ústředí Svazu tělesné výchovy a sportu. Prosazovala moderní metody cvičení, 
podílela se na nácviku a organizaci spartakiád. Byla i autorkou skladeb. Vedla školení cvičitelů a 
publikovala.  
(Vydala „16 cvičebních hodin kondiční gymnastiky“, metodickou řadu „Příklady cvičebních jednotek 
při oslabení pohybového systému“, publikaci „Podíl ZdrTV na odstraňování následků nervových 
chorob“, Celoroční plán ZdrTv“ a další). Byla oceněna jako autorka četných pódiových skladeb. 
Je držitelkou vyznamenání „Vzorný cvičitel“, obdržela „Medaili Dr. Tyrše“, řadu Čestných uznání 
Města J. Hradec, Jihočeského kraje. Bylo jí uděleno státní vyznamenání „Za vynikající práci“ za 
působení v oblasti tělesné výchovy a sportu.  Československý rozhlas Praha studio mladých jí udělil v r. 
1975 cenu za Fair play.  Většina cvičitelek působících v SPV (sport pro všechny) získala její školu. Váží 
si jí pro její zápal a věrnost ke sportu. Je výraznou osobností města J. Hradec s velkým podílem na 
sportovní výchově mládeže.   
V květnu oslavila v pohodě neuvěřitelných 90 let. V Jindřichově Hradci již trvale nepobývá, neboť žije u 
své dcery a vnoučat v Jincích u Prahy.  

 Cvičitelský sbor Jarka Nováková a Marie Jedličková – RC JH 
 
 

Aerobik team Lena Jindřichův Hradec  
V sobotu 28.5.2005 se ve Sportovní hale Stromovka v Č. Budějovicích konal závěrečný, 7. závod 
sezóny 2004/2005 v dětském aerobiku Aerobic cup 2005," O putovní pohár jihočeského 
hejtmana", pořádaný Holiday Fitness Clubem Č.Budějovice. 
V silné konkurenci 14-ti družstev z Č.Budějovic, Písku, Soběslavi, Veselí n.L., vybojovaly dívky z 
Aerobik teamu Lena J.Hradec skvělé 1. místo v absolutním pořadí družstev, před týmy z 
Č.Budějovic a Písku, získaly tak na rok putovní pohár do svého držení! Své kvality potvrdily 
dívky od Vajgaru také v pódiových skladbách, kde družstvo "Yellow star" získalo 1. místo, 
"Pastelky"(6) a nejmenší "Berušky"(7). 
V soutěži jednotlivců se v kategorii ZA1 umístila na 3. místě Bednářová Aneta a v kategorii 14 - 
16 let získala 1. místo Stellnerová Lucie a 3. místo Tržilová Monika. 
Tyto výsledky Aerobik teamu Lena jsou velkým úspěchem stále více oblíbenějšího 
jindřichohradeckého dětského a juniorského aerobiku reprezentující TJ Slovan, oddíl SPV a město 
J.Hradec nejen v jihočeském kraji, ale i v celorepublikové soutěži, jakou byla účast na Mistrovství 
ČR v dětském aerobiku 15. května v Praze. 

Lenka Průchová - trenérka Aerobik team Lena Jindřichův Hradec  


