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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
 

    Na základě usnesení zastupitelstva města byl opakovaně zveřejněn záměr odprodat 
parcely s objektem bývalých jatek č.p. 202/II v ulici 9. května. Zastavěná plocha činí  
2 809 m2 , ostatní plochy mají výměru  6 513 m2 , vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec. 
Záměr prodeje byl vypsán obálkovou metodou s minimálním podáním ve výši 5 miliónů 
korun.  
 

   Tajemníkem úřadu byla radě města předložena výroční zpráva za rok 2004 v oblasti 
poskytování informací. Ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím bylo v roce 2004 na jednotlivé orgány města podáno osm žádostí. Rada 
konstatovala, že na všechny žádosti byly poskytnuty odpovědi v plném rozsahu a 
v předepsaných lhůtách. Na město Jindřichův Hradec tedy nebylo v roce 2004 podáno 
žádné odvolání proti neposkytnutí informací či poskytnutí informací pouze v částečném 
rozsahu. 
 

   Město Jindřichův Hradec jako spolu-zakladatel Národního muzea fotografie počítá s jeho 
finanční podporou i v letošním roce. Z rozhodnutí zastupitelů je v rozpočtu pro letošní rok 
zahrnuta částka ve výši 1 500 000,- korun. Účelem dotace je zabezpečení činností 
vymezených v zakládací smlouvě Národního muzea fotografie, o.p.s. Dotace bude 
poskytnuta ve třech rovnoměrných splátkách v průběhu roku 2005. 
 

   Pro letošní rok bylo město Jindřichův Hradec vybráno jako pořadatel Sportovních her 
měst Jihočeského kraje. Jedná se o pokračování tradičního setkávání pracovníků 
městských úřadů, kdy při sportovních kláních dochází i neformální výměně zkušeností. 
Sportovních her se zúčastní na 150 úředníků – sportovců, kteří se utkají ve fotbale, 
volejbale, stolním tenisu, nohejbale, bowlingu a tenisu. Sportovní hry se budou konat na 
sportovištích města ve dnech 27. a 28. května 2005. 
 

  V měsíci dubnu a květnu vybuduje firma Jindřichohradecké montáže, s.r.o. na sídlišti U 
Nádraží 70 nových parkovacích stání.  Parkoviště vzniknou podél průběžné jednosměrné 
komunikace od domu č.p. 950/II a nahradí tak nefunkční travnatý pás mezi vozovkou a 
chodníkem směrem k prodejně Renta, podél parkoviště před Českou  pojišťovnou ke 
kotelně za domem č.p. 812/II. Většina stání bude šikmých se zámkovou dlažbou. Zbytek 
stání bude podélných se živičným povrchem. Celá akce si vyžádá 2,2 miliónu korun.   
 

   Také v letošním roce bylo město Jindřichův Hradec zařazeno do Programu regenerace 
městských památkových rezervací vyhlášeného Ministerstvem kultury. Díky tomu, že útvar 
územního plánování zahájil již v loňském roce práce na pořízení regulačního plánu městské 
památkové rezervace, byla naše péče o památkově chráněné objekty hodnocena 
pozitivně. Proto také bylo možno mezi vlastníky památek letos rozdělit z tohoto programu  
2 180 000,- korun. Z celkového počtu 51 objektů zařazených do seznamu památek bylo 
odbornou pracovní skupinou vybráno 12 žadatelů.      
 

   Mezi kulturní a společenské organizace působící v Jindřichově Hradci bylo z letoš-ního 
rozpočtu města  rozděleno celkem 150 tisíc korun. Se žádostí o příspěvek se celkem 
přihlásilo devatenáct organizací. Mezi nejaktivnější patří pěvecký sbor Smetana, 
Jindřichohradecký symfonický orchestr a Klub historie letectví.      

strana   2                        Jindřichohradecký zpravodaj                             4/2005   

Alfred Němec,  místostarosta  města Jindřichův Hradec 
 

Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se koná 
27. dubna 2005 – 16.00 hodin v sále Střelnice 

Město Jindřichův Hradec odbor správy majetku města 
Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 276, fax: 384 361 503,  

e-mail: fanta@jh.cz 
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 objekt bývalých městských jatek čp. 202/II na parcele 
p.č. 4251, který společně s parcelou č. 4251 o výměře 2 809 m2 a parcelou č. 4250/1 o 
výměře 6 513 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, nabízí k prodeji – obálkovou 
metodou  s minimálním podáním 5 000 000,- Kč. 
 

Popis nemovitosti: Nemovitost se nachází na severním okraji Jindřichova Hradce a 
dosud sloužila jako masokombinát. Objekt je vhodný k podnikání (skladovací prostory, 
chladírny...). Je připojen k inženýrským sítím a v jeho blízkosti se nachází také železniční 
trať. Objekt v poslední době prošel částečnou rekonstrukcí a je v dobrém stavu. 

 

Nejnižší nabídková cena je 5 000 000,- Kč 
Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – PRODEJ 
JATEK čp. 202/II“ nejpozději do  5. 4. 2005  do 15:00 hodin na adresu: 
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II 377 22  Jindřichův Hradec 
V obálce s nabídkou uveďte způsob platby a telefonní spojení. 
 

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku města, Klášterská ulice 
135/II, 2. patro, č. dveří 211, č. tel.: 384 351 271(273), kde je možno si dohodnout            
i prohlídku objektu. 
 

Město J. Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek. 
 
 

Město Jindřichův Hradec odbor správy majetku města 
Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 276, fax: 384 361 503,  

e-mail: fanta@jh.cz 
 

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 pozemky: 
-     p.č. 533/2, orná půda o vým. 1.000m2, 

-     p.č. 533/4, zahrada o vým. 1.000 m2, 
-     p.č. 533/5, zahrada o vým. 1.000 m2, 
-     p.č. 533/7, orná půda o vým. 1.000 m2 

vše k.ú. Buk, obec Jindřichův Hradec, které nabízí k prodeji (jednotlivě), obálkovou 
metodou, za minimální nabídkovou cenu 250,- Kč/m2. 
Dále Město Jindřichův Hradec má v majetku pozemek: 

-      p.č. 530/5, orná půda o vým. 1.475 m2, k.ú. Buk, obec Jindřichův Hradec, který  
nabízí k prodeji obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 195,- Kč/m2. 
Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku Města J. Hradec, 
Klášterská 135/II, 2. patro č. dveří 211, tel. 384 351 272. 
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Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – 
PARCELY BUK“ na Město J. Hradec, Klášterská 135/II, J. Hradec, ve lhůtě do 4. 4. 
2005 do 16.00 hodin. V obálce s nabídkou uveďte způsob financování a telefonní 
spojení. 
Město J. Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.  

Město Jindřichův Hradec odbor správy majetku města 
Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 276, fax: 384 361 503,  

e-mail: fanta@jh.cz 
 

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

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 byt č. 30 o velikosti 1+0 – (29m2) na sídl. Vajgar v čp. 694/III, 
který nabízí k prodeji obálkovou metodou. Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte v uzavřené 
obálce označené   „NEOTVÍRAT – PRODEJ BYTU č. 30“. 
Připomínky a nabídky zasílejte nejpozději do 5. 4. 2005 do 15.00 hod. na adresu:  
Město Jindřichův Hradec, odbor správy majetku, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec  
Podmínky žádosti: - nejnižší nabídková cena 250.000,- Kč 
                           - žadatel má vyrovnány věškeré závazky vůči městu J. Hradec 
 
Město J. Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.                                                                                     

Ing. Petr Fanta, vedoucí odboru správy majetku 
 

 

Město Jindřichův Hradec odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
  

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2005 / 2006 
 Ve dnech 19. a 20. dubna 2005 od 9.30 hod. do 16.30 hod. budou přijímány žádosti      
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2005 / 2006 v mateřských školách     
v J. Hradci i v jejich odloučených pracovištích. 

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

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
 

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici dne 4. března 2005  
Böhm Viktor Holý David    Křiklánová Eva Růžička Jan 
Filippi Aneta 
Frejlich Pavel 
Hofmann Dominik 

 

Jaroš Martin 
Jungová Kristýna 

   Milotinský Dominik 
   Pouzalová Nikola 

Tůmová Alice 
Vodičková Zuzana 
 

 

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

 

  2. 2. Jaroslava Knoblochová, J. Hradec 15. 2. Marie Němečková, Stráž n. Nežárkou.  
  4. 2. Ilona Svitáková, Lodhéřov  
  5. 2. Marie Mazancová, J. Hradec 
  6. 2. Jiřina Kunová, Lomnice n. Lužnicí 
  7. 2. Václav Kubín, J. Hradec 
  7. 2. Stanislav Sláma, Horní Skrýchov 
  8. 2. František Sedloň, K. Řečice 

17. 2. Božena Bicková, Číměř 
20. 2. Marie Švecová, Polště 
20. 2. Oldřich Chramosta, J. Hradec 
22. 2. Marie Nováková, Deštná u J. Hradce 
23. 2. Božena Severová, H. Žďár 
24. 2. Jiřina Strnadová, J. Hradec 
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10. 2. Růžena Fajkusová, J. Hradec 
13. 2. Antonín Bedlivý, Staré Město pod Landš. 
13. 2. Valeria Škvoráková, J. Hradec 
14. 2. Marie Frühbauerová, Blažejov 
 

24. 2. Zdeňka Schneiderová, J. Hradec 
25. 2. Ing. Karel Marčan, Nová Bystřice 
26. 2. Pavel Jedlička, Stráž n. Nežárkou 
27. 2. Milada Šedivcová, Lomnice n. Lužnicí 
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VÝBĚR  Z UDÁLOSTÍ  MĚSTSKÉ 
POLICIE JINDŘICHŮV HRADEC  
ZA OBDOBÍ 1. 2. - 28. 2. 2005 
 

podváděl...3.2.2005 přestupku proti 
majetku - podvodu se dopustil 35 - letý muž 
v restauraci na Nežárce tím, že  po příchodu 
do restaurace si objednal a posléze               
i zkonzumoval 7 desetistupňových piv          
a jedny cigarety, to vše v ceně 147,- Kč.  
Když došlo na placení „s klidem anglického 
gentlemana“ servírce sdělil, že nemá peníze. 
Strážníkům přiznal, že se přestupku dopustil 
vědomě, neboť peníze na zaplacení neměl 
již v době příchodu do restaurace. 
Přestupek byl vyřešen v blokovém řízení. 
 

„kradou za milióny“...4.2.2005 vskutku 
odvážným způsobem nakupovala žena (51 
let) v prodejně Jednoty na Masarykově 
náměstí.  V nákupním košíku měla ještě 
nákupní tašku a zboží vkládala tzv. „na 
střídačku“ jednou do košíku, jednou do 
tašky. Před příjezdem k pokladně tašku 
zapnula a dělala jakoby nic. Po zaplacení 
nákupu z košíku si pokladní nechala ukázat 
obsah nákupní tašky a světe div se. V tašce 
bylo ještě další, samozřejmě nezaplacené 
zboží (pro zajímavost - 2 veky chleba, 1 
večka, 1/2 kila vídeňských párků, 2 ks 
listového těsta, 1 balení kuřecích řízků, 2 
másla, 2 balení tavených sýrů, 1 salám 
Vysočina, 2 balení včelího medu, 1 rybí 
salát, 5 krabiček baltických sardinek, 
tvarohové taštičky, to vše v ceně 546,50 
Kč). Strážníkům na místě uvedla, že zboží 
vzala úmyslně a koneckonců „proč by 
nekradla, když jiní kradou za milióny“. Věc 
je v řešení městské policie. 
 

telepatie...5.2.2005 stejným způsobem 
„nakupovala“ v Merkuru 38-ti  letá žena.  Ta 
měla v nákupní tašce „pouze“ 1 balení 
kuřecích řízků, 3 balení sýra, 2 šampóny, 
vše v ceně 255,50 Kč. Na svoji omluvu 
uvedla, že se nachází v tísnivé finanční 
situaci. Přestupek je taktéž v řešení 
strážníků. 
 

 
měl chuť...15.2.2005 láhev Pražské 
vodky v ceně 109,90 Kč se pokusil odcizit   
v supermarketu BILLA 20-ti letý muž.  
Láhev si vložil za pás kalhot pod bundu       
a snažil se dostat co nejdříve z obchodu. 
Jeho podivného počínání si povšimla 
zaměstnankyně ostrahy a za pokladnou jej 
vyzvala, aby vyčkal příjezdu hlídky 
městské policie. Strážníci muže poučili, že 
se dopustil přestupku proti majetku, který 
je v současné době v řešení městské 
policie.  
 

dárek...17.2.2005 se přestupku proti 
majetku dopustili v Hypernově  muž se 
ženou (35 a 22 let), když z regálu              
s hudebními nosiči odcizili 4 ks CD v ceně 
1636,-Kč. Strážníci přestupek s oběma 
přestupci vyřešili v blokovém řízení. 
 

bez placení... 17.2.2005 přestupku proti 
majetku, tentokrát podvodu, se dopustil      
v nočních hodinách muž (22 let) v Oldies 
baru na náměstí Míru tím, že objednal         
a zkonzumoval zboží v ceně 340,-Kč, které 
posléze odmítl zaplatit. Bylo zjištěno, že 
muž s úmyslem konzumovat a neplatit již 
do provozovny vstupoval.  Přestupek je      
v řešení strážníků městské policie. 
 

„měla nervy“... 24.2.2005 přestupku 
proti občanskému soužití se dopustila žena 
(30 let) v jedné z kanceláří městského 
úřadu tím, že přítomným úřednicím 
bezdůvodně vyhrožovala újmou na zdraví. 
Na svoji omluvu strážníkům později 
uvedla, že „měla nervy“. Přestupek byl 
řešen         v blokovém řízení. 
 

BILLA... 25.2.2005 trestného činu 
krádeže se dopustil v BILLE 20-ti letý muž. 
Pokusil se z prodejny odcizit láhev vodky 
Bohemia v ceně 82,90 Kč. Vzhledem k 
tomu, že v posledních třech letech byl 
stíhán za trestný čin krádeže, tento jinak 
přestupek nabyl rázem rozměrů trestného 
činu a muž byl strážníky předán policii ČR. 
 

str. Rudolf Gabriel
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA                           Duben – ještě tam budem? 
 

Kde? Přece za kamny, jak nás k tomu nabádá známá pranostika. Možná to letos bude i 
aktuální, protože dlouho toužebně očekávané jaro má v paní Zimě opravdu vytrvalého protivníka 
a příjemně vytopené „zápecí“ určitě není k zahození. K zahození v dubnu ovšem není ani 
návštěva knihovny. I to je jedna z možností, jak příjemně strávit čas, když příroda zrovna 
neukazuje příznivou tvář. Otevřeno totiž máme s výjimkou neděle každý den            a vybrat si 
můžete ze dvou našich pracovišť následovně : 
půjčovna pro dospělé                                půjčovna pro děti 
centrální  pracoviště  pobočka Vajgar     centrální pracoviště             pobočka Vajgar 
po  zavřeno       12 - 18 h             po  zavřeno                          12 – 18 h 
út  9 - 18 h       zavřeno               út   12 – 18 h            zavřeno 
st  9 - 17 h              9,30 - 11 h /12 -18 h     st   12 – 17 h           12 – 18 h 
čt  9 - 18 h                        zavřeno              čt   12 – 18 h            zavřeno 
pá 9 - 17 h              9,30 – 11 h/ 12-17 h      pá  12 – 17 h            12 – 15 h 
so 8 – 12 h                       zavřeno              zavřeno                                zavřeno 
hudební oddělení na centrálním pracovišti                infocentrum na centrálním pracovišti 
po zavřeno                     zavřeno 
út 12 – 17 h                                    9 – 18 h 
st   9 – 15 h                                    9 – 17 h 
čt zavřeno                     9 – 18 h 
pá             12 – 17 h                                      9 – 17 h 
so             zavřeno                                                        8 – 12 h   
             V klidu si můžete vybrat z bohaté nabídky knih, časopisů, v hudebním oddělení si 
vychutnat oblíbené melodie, pobývat ve studovně a vyhledávat informace, elektronicky 
komunikovat s přáteli či brouzdat na internetu, vytvářet a zpracovávat materiály potřebné ke 
školnímu studiu či se sebevzdělávat. Zvláště pro tento účel připravuje knihovna již druhým 
rokem vzdělávací kursy v rámci Národního programu počítačové gramotnosti. Lektorsky je 
zajišťují pracovnice knihovny mimo své běžné pracovní povinnosti a po výpůjčních hodinách pro 
veřejnost. Je to pro ně časově velmi náročné, a proto nás velmi mrzí, když přihlášení zájemci se 
na kurz bez omluvy nedostaví. Je to bezohledné nejen k lektorkám, ale i k ostatním účastníkům 
konkrétního kurzu, jehož konání může být nízkou účastí ohroženo. Od dubna totiž vstupuje 
v platnost nařízení zrušit kurz, pokud se nedostaví alespoň čtyři přihlášení zájemci. Proto pokud 
se skutečně nemůžete daného kurzu zúčastnit, oznamte to prosím ihned na bezplatné telefonní 
lince 800 800 028, na které se můžete zároveň přeobjednat  a získat i další potřebné informace. 
 Už první akce pořádaná v pátek 8. dubna od 14 do 17 hodin může být zajímavá 
hlavně pro rodiče malých dětí. Tématem setkání, které iniciovaly mladé maminky, budou 
dětská hřiště v Jindřichově Hradci. Ve čtvrtek 21. dubna od 18 hodin se uskuteční další 
z cyklu Tarotových večerů a o týden později, 28. dubna, ve stejném čase se naskýtá 
příležitost všem ctitelům a příznivcům černobílé fotografie. Černobílé meditace si pro ně 
připravil odborník na slovo vzatý pan Antonín Špát, jehož snímky již třetím rokem krášlí 
interiér knihovny. 
 Příležitost zúročit své znalosti budou mít i úspěšní účastníci březnové soutěže Internet 
známý i neznámý. Na internetu budou moci strávit svůj bonusový čas zcela zdarma. Bližší 
informace získají v infocentru knihovny. Zveme Vás na novou výstavu fotografií Josefa Böhma. 
„Prkna, která znamenají svět“  postřehy ze života ochotnických herců a nejen jich. 
 Připomínáme také, že hned první dubnový páteční večer kolem dvacáté hodiny 
můžete být před knihovnou svědky neobyčejné události – sázení stromu Pohádkovníku. 
Docela dobrá příležitost užít si s dětmi pohádkovou atmosféru, co říkáte?! 

                Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 

  
 



strana   7                         Jindřichohradecký zpravodaj                              4/2005 
 

Pod záštitou starosty města Jindřichova Hradce ing.Matouška 
vyhlašuje trvalková školka FLORIANUS soutěž 

„O nejkrásnější předzahrádku,balkon,okno“ 
Podmínky: 
1. Soutěže se může zúčastnit každý občan, žijící na území Jindřichova Hradce a 

přidružených obcí. 
2. Soutěžícím se stává každý, kdo zašle, případně osobně doručí závaznou přihlášku na 

adresu firmy Florianus, Pražská ul.1286/II do 15. května 2005 a umožní přístup 
k soutěžním místům členům hodnotící komise. 

3. Formuláře budou k dispozici v provozovně firmy Florianus - trvalková školka, Pražská 
ulice 1286/II a v prodejně ČZS v ulici Na Hradbách. 

 
Spoluorganizátoři: základní organizace Českého zahrádkářského svazu v JH,  
Kasalova pila, Společenství vesnických žen a selek,OS Sluneční dvůr. 
 
 
 

 
Společnost EPIC vyhlašuje již 6. ročník  

„EPIC - Cena za odvahu“ pro statečné děti. 
Jak se do Ceny za odvahu zapojit? Stačí, abyste se rozhlédli ve svém okolí, zda najdete 
dítě ve věku od 3 do 14 let, které svým činem pomohlo v nesnázi další osobě, zvířecímu 
kamarádovi nebo pomohlo odhalit šikanu, popřípadě upozornilo na zloděje či se zastalo 
slabšího kamaráda apod., abyste nám o něm dali vědět. Proto prosíme rodiče, učitele, 
kamarády a další, kdo znají takové dítě, aby poslali jeho příběh co nejdříve na adresu: 
EPIC – Cena za odvahu, Lucie Straková, Karlovo náměstí 24, 110 00, Praha 1. 
 
 
 
 

Fakulta managementu VŠE v J. Hradci se v letošním roce zapojila do projektu  
Českého výboru pro UNICEF                             

"Adoptuj panenku a zachráníš dítě" (viz  www.fm.vse.cz/unicef).  
Cílem projektu je výrobou a prodejem textilních panenek získat finanční prostředky         

na očkování dětí proti 6 smrtelným chorobám. Zapojit se může každý. 
Bližší informace podá Martin Musil, tel.384 417 109 nebo Jitka Nesnídalová, tel.384 417 105. 

Více se také dozvíte v příštím čísle Zpravodaje. 
 

 
 

tísňové volání 112, obvyklé v zemích Evropské unie.  
Po jeho zvolení se dovoláme na Krajské operační středisko, které 

dle vzniklého problému kontaktuje policii nebo hasičský záchranný sbor 
 nebo záchrannou zdravotní službu. V případě autohavárie vyjíždí všichni. 

 
 
 

 

3. MŠ v Jindřichově Hradci (U MERKURU a U BILLY) 
 srdečně zve rodiče a děti na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,  

dne 12. dubna 2005 od 8.00 do 15.30 hodin na obou budovách.  
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Gymnázium   Vítězslava  Nováka Jindřichův Hradec, 

které je členem ASP UNESCO, si Vás dovoluje pozvat na akci konanou v rámci projektu  
UNESCO k Roku fyziky. Po úspěšných projektech k Roku vody - znáte rybník Vajgar  a k Roku 
hudby – Hudební procházka městem přichází v letošním roce žáci a učitelé GVN s dalším 
projektem.  K účasti je vedle žáků a studentů škol zvána také veřejnost. 

FYZIKA KOLEM NÁS 
Připravili jsme pro Vás v rámci výše zmíněného projektu stanoviště,    

na kterých Vás naši studenti seznámí s využitím fyziky v běžném životě. 
 

1. stanoviště : vlakové nádraží ČD a depo JHMD – parní stroj 
2. stanoviště : hřiště pod gymnáziem – fyzika létání 
3. stanoviště : budova gymnázia – zajímavé pokusy 
4. stanoviště : Státní hrad a zámek v JH – Křižíkova elektrárna 
5. stanoviště : vodní elektrárna U Devíti mlýnů 
6. stanoviště : hvězdárna J.Hradec 

Termín konání : čtvrtek 14. dubna 2005   /     Čas: v době od 8.30 hodin do 14 hodin 
Začátek trasy : od 1. stanoviště/ Časový harmonogram bude podle zájmu zaslán na jednotlivé školy. 
Vyhovíme požadavkům mimohradeckých škol.    Na setkání se těší studenti GVN v Jindřichově Hradci. 

 
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V JIHLAVĚ 

a Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových 
Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně  

ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Nadací CINDI 
vyhlašují  4.  ROČNÍK  CELOSTÁTNÍ  VÝTVARNÉ  SOUTĚŽE 

KRÁSNÉ JE  ŽÍT 
 

Soutěž je určena pro mládež, a to ve třech věkových kategoriích: 
Kategorie  I:     děti z mateřských škol           
kategorie II:  žáci základních škol 
kategorie III:mládež starší 15 let věku (tj. zejm. studenti střed. a vyšších škol a odbor. učilišť)  

Soutěž je rozdělena do čtyř témat: 
Téma A: Svět je krásný  
Téma B:  Zdravý životní styl a pozitivní aktivity pro život 
Téma C: Úrazy – rizika a ochrana 
Téma D: Chybný životní styl a negativní aktivity pro život (drogy, kouření, alkohol, obezita,...) 
 Do soutěže budou zařazeny nejen kresby, návrhy plakátu, pohlednice, loga, samolepky, 
placky, igelitky, potisk trička. Vítány jsou i prostorové práce, počítačové programy, videoklipy apod. 
Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2005.                 Vyhodnocení soutěže:  

V každé kategorii budou vyhodnoceny nejméně tři nejlepší práce. V celostátním kole bude 
vyhlášena hlavní cena bez rozdílu kategorií a témat a uděleny budou zvláštní ceny ředitele 
Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě, ředitele Státního zdravotního ústavu a Nadace CINDI. 
Ceny pro nejlepší práce, odměna pro účastníky: Nejlepší vyhodnocené práce budou odměněny 
hodnotnými cenami. Absolutní vítěz soutěže získá hlavní cenu - horské kolo. Každý z účastníků 
soutěže bude prostřednictvím školy seznámen s výsledky a obdrží malou pozornost za účast v soutěži. 
Podmínky soutěže: 
Velikost, barevnost a technika kreseb a dalších prací nejsou omezeny. U každé práce musí být 
čitelně uvedeno jméno a příjmení, adresa bydliště, věk, název a adresa školy, podpis 
autora, ročník soutěže, kategorie a téma. Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo výtvarné práce dále použít, zejména k výstavám a publikování. Zasláním kresby 
či jiné práce autor souhlasí se všemi podmínkami soutěže včetně dalšího využití. 
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Adresa: soutěžní práce zasílejte do 30. 4. 2005 na adresu: Zdravotní ústav se sídlem v Č. 
Budějovicích, L. B. Schneidera 32,  370 21 České Budějovice 
Bližší informace obdržíte na: tel.: 387 712 360, 361, 373, e-mail: zucb@zucb.cz, (pí Ticháková, MUDr. 
Bäumeltová – oddělení podpory zdraví). 
 

Propozice soutěže můžete nalézt i na Internetu na adrese www.zujih.cz a na www. zucb.cz. Na této 
adrese bude také zveřejněna výsledková listina bezprostředně po vyhodnocení soutěže (přibližně v 2. 
polovině měsíce srpna 2005). 

 

ZACHYCENO KAMEROU… 
 

Nadace Malina vychovává 
prostřednictvím videokazet 
 

V přednáškovém sále Fakulty managementu 
v J.Hradci se konala osvětová akce zaměřená 
především na nejmenší účastníky silničního 
provozu. Statistiky dopravních nehod v ČR 
jsou více než alarmující. Z celkového počtu 
1447 lidí usmrcených při dopravních 
nehodách v roce 2003 bylo 38 dětí. Přitom 
nejvíce jich bylo účastno nehody jako chodec 
a nebo jako cyklista. Právě z těchto důvodů 
natočila Nadace Malina Daniela Landy a 
Romana Kresty v loňském roce dvě 
videokazety věnované dopravní výchově pro 
nejmenší školáky, starší žáky a mládež. Filmy 
jsou zaměřeny na nejdůležitější a nejproble-
matičtější situace silničního provozu a také na 
samotný nácvik jak je zdolávat. Děti se tak 
například naučí jak správně přecházet ulici, 
pravidla jízdy na kole, bruslích a nebo kolo-
běžkách. „Jedná se o akci preventivně 
informačních skupin Policie ČR. V každém 
okrese by měli uspořádat minimálně jednu 
takovouto akci pro zástupce škol a děti z 1. a 
2. stupňů. Při této akci promítáme 
videokazety Nadace Malina, které jsou 
koncipovány k dopravní výchově dětí a tyto 
jim pak budou předány s dalšími materiály od 
Besipu.“ uvedl tiskový mluvčí Policie ČR kpt. 
Jaroslav Beran. 
Osvětové akce, kde byly filmy promítnuty, se 
zúčastnili především žáci a pedagogové ze 
základních škol z Dačic, Třeboně a J.Hradce, 
zástupci městských úřadů, Besipu, Českého 
červeného kříže a samozřejmě i složky Policie. 
Kazety mají být používány především ve 
výchově a na to navazují i nejrůznější testy a 
výukové programy. 

Kapela Jen tak tak na křtinách 
 

„Zase sami“ - tak se jmenuje další album 
jindřichohradecké folkové skupiny Jen tak 
tak. Nové CD  bylo v neděli 6. března za 
přítomnosti vzácných hostů slavnostně 
pokřtěno. Celý koncert zahájilo vystou-
pení baletního souboru místní ZUŠ na 
skladbu Arménská. Pozvání na slavnostní 
večer přijali také Jihočeši Pavlína Jíšová a 
Pavel Žalman Lohonka, kteří přítomným 
nejenom zahráli a zazpívali, ale přede-
vším pokřtili novou desku skupiny Jen tak 
tak. Album navazuje na předchozí tituly 
Obrysy lásek a Periférie a písničky na 
něm vznikaly v průběhu předcházejících 
pěti let. 
„My jsme známí jako akustická kapela, 
která má trampské kořeny. Tato 
trampská rovina se tam stále objevuje. 
Vlivem mládí ve skupině jsme přešli i 
k tvrdší muzice. V tom se tato deska 
odlišuje. Vyzkoušeli jsme i bicí, které se 
objevují asi v šesti písničkách v podání 
profesionálního bubeníka Jardy 
Kvasničky.“ řekl k nové desce kytarista 
Pavel Jarčevský. 
Derniérou se tento křest a koncert stal 
pro kytaristu Petra Pokovbu, který se 
rozhodl po devíti letech skupinu opustit. 
„Měl by to pro mě být oficiálně poslední 
koncert s touto skupinou. Teď si chvíli 
odpočinu od koncertní činnosti. Hudbě se 
ale chci věnovat dál – láká mě scénická a 
filmová muzika. Časem bych rád vytvořil 
vlastní projekt a postavil možná i 
kapelu.“ vysvětlil Petr Pokovba. 

Miroslav Dobeš,  
Jindřichohradecká televize 
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Kruh přátel hudby (KPH)  
při městě Jindřichův Hradec  
 
     vznikl v roce 1997 a při jeho založení stála sama světoznámá cembalistka paní 
profesorka Zuzana Růžičková. Pravidelné cykly koncertů byly KPH organizovány z popudu 
Českého hudebního fondu a Nadace Bohuslava Martinů, jenž se dodnes dílčím způsobem 
podílí (formou částečné finanční dotace) na jejich mimořádné kvalitě. Od založení KPH se 
tu uskutečnilo již na 60 koncertů a hradeckému publiku se představily dvě stovky umělců 
– sólových interpretů i nejrůznějších hudebních těles. 
 
         Již tradičně tvoří každý cyklus koncertů 6-7 pořadů mimořádné kvality, zcela 
srovnatelných s úrovní největších a také nejkulturnějších měst v ČR. V každém cyklu 
najdeme jeden večer vyhrazený mladým a talentovaným umělcům.  
Také pro letošní rok byl kvalitně a s programovou nápaditostí sestaven program koncertní 
sezóny a KPH při městě Jindřichův Hradec by o tom rád přesvědčil Vás, všechny příznivce 
krásné a kvalitní hudby, při návštěvách koncertů v překrásném prostředí kaple sv. Maří 
Magdaleny s vynikající akustikou. 
 
     Koncertní sezóna 2005 začíná ve čtvrtek 14. dubna koncertem ART TRIO BOHEMIA 
Tomáš Vejvoda - housle, Vladan Kočí – violoncello, Eva Šilarová – klavír. Soubor existuje 
v tomto složení již tři roky. Zatím nejvýznamnějším úspěchem byla 2. cena v mezinárodní 
soutěži J. Brahmse v Rakousku v roce 2002. Trio vystupuje na našich i zahraničních 
pódiích, repertoár obsahuje většinu světově proslulých děl pro klavírní trio. 
Kouzelník kláves – Martin Kasík se představí jindřichohradeckému publiku svým recitálem 
dne  19. května. Jedná se o držitele „ Davidoff Prix 2000“ pro nejlepšího českého umělce 
do 28 let, mimo jiné vítěze Mezinárodní interpretační soutěže Pražského jara 1998. Tento 
mladý umělec se představil publiku po celém světě. Jeho umění mohli obdivovat v USA, 
Kanadě, Japonsku, Singapuru, SRN, Finsku, Polsku, Švýcarsku aj. 
 
           V rámci Jihočeského hudebních festivalu se našim posluchačům představí dne 12. 
července hudebníci ze Slovenska s varhanním koncertem.  
V rámci KPH proběhne již tradičně festival Jindřichohradecký hudební podzim, na kterém 
vystoupí SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA (15.9.), vynikající harfistka Kateřina 
Englichová  se svým recitálem (11.10.)  a dne 27. října přivítáme v našem KPH pražský 
smyčcový kvartet EPOQUE STRING QUARTET, který naší koncertní sezónu zakončí. 
Všechny koncerty začínají v 19,30 hod.    
 
     Výrazné snížení ceny vstupného pak s sebou přináší i samotné členství v Kruhu přátel 
hudby. Při zakoupení průkazu člena KPH za 40,- Kč získáte oprávnění ke 33% slevě ze 
vstupného na všechny naše koncerty. Vše potřebné pro členství v KPH obdržíte 
v pokladně Kulturního domu Střelnice, tel: 384 351 405 nebo na oddělení kultury, odboru 
kanceláře starosty MěÚ J. Hradec, tel: 384 351 255. 
Srdečně Vás všechny zvu mezi nás ke strávení příjemných chvilek při krásné hudbě a přeji 
mnoho uměleckých zážitků.                            
 

Za Kruh přátel hudby: JUDr. Jana Říhová  
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    K U L T U R N Í      K A L E N D Á Ř                            
 
KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru Neila Simona 

  7. 4. 2005 – 19.00 hodin – II. KAPITOLA  - AP Prosper Praha 
   Hrají: D. Prachař, D. Matásek, V. Zawadská a M. Hudečková. Režie: Petr Hruška 
sál Střelnice       Předplatné sk. A Vstupné:  130,- 125,- 120,- Kč    
 
 
 
 

 
 

KD Střelnice Vás zve na koncert  
  8. 4. 2005 – 19,00 hodin – Aleš Háva & FUNNY DANCE BAND 
sál Střelnice        Vstupné: 60,- Kč       
                 
Muzeum Jindřichohradecka  pořádá výstavu  
  9. 4. 2005 – 15,00 hodin  – Malba a tapisérie Lydie Šloufové 
                       Na vernisáži vystoupí dětský soubor MYFUN 
kaple sv. Víta    Výstava potrvá do 5. června 2005 
 

Jindřichohradecký symfonický orchestr Vás zve  
  9. 4. 2005 – 19,30 hodin na III. Zámecký ples  

 Účinkují: JHSO, Old Steamboat Jazz Band, cimbálová muzika Šmytec a další 
Vstupné: Rytířský sál 320,- Kč/ Malý divadelní sál 280,- Kč.  
Předprodej vstupenek v KD Střelnice 

Rytířský sál a Malý divadelní sál  Španělského křídla SHZ 
 

Galerie INSPIRACE pořádá výstavu 
HALUCINACE – koláže Zdenky Skořepové, oděvy Evy Ovečkové  
vernisáž v sobotu 9. 4. 2005 v 17.00 hod. 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 12. 5. 2005 vstup volný 
 
 
 

10. 4. 2005 – 9,30 hod. -  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec    
                  
 

KD Střelnice Vás zve na zábavný pořad pro střední a starší generaci 
10. 4. 2005 – 17,00 hodin – SENIOR KLUB sál Střelnice  Vstupné: 35,- Kč                                          
 

KD Střelnice Vás zve na koncert  
11. 4. 2005 – 19,00 hodin – Pavel Novák  
          

sál Střelnice        Vstupné: 70-, 65,- 60,- Kč             

 
 

 
 
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka pořádá  
11. 4. 2005 od 19,00 hodin  –  přednášku  Mgr. Pavla Matlase  
               „Mravnostní delikvence 16. – 18. století a její postih“  
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) 
 

 

DADA CLUB KASPER, Kostelní ul. 73/I Vás zve na koncert  
14. 4. 2005 – 19,30 hodin – Václavek Vladimír 
                         Další z pravidelných pořadů „Hudební sklepy“  
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Kruh přátel hudby při Městě J. Hradec vás zve na koncert  
14. 4. 2005 – 19,30 hodin – ART TRIO BOHEMIA   

Tomáš Vejvoda – housle    
Vladan Kočí – violoncello        
Eva Šilarová – klavír 

                                                  Předprodej vstupenek od 31. 3. 2005 v KD Střelnice                                   

       kaple sv. Maří Magdaleny              Vstupné 60,- / pro členy KPH 40,- Kč 
 

 
Klub historie letectví J. Hradec ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka pořádá 
15. 4. 2005 – 18,00 hodin – přednášku Plk. Zdeňka Jenyše  
         „Novodobí Ikarové aneb Jak jsem se dostal k pánům od RAF“                                   

           Přednáška bude doplněna promítáním fotografií čs. válečných letců                              
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) 
 
Hudební škola YAMAHA v J. Hradci 
16. 4. 2005 – 16.00 hodin – YAMAHA SHOW 2005 
sál Střelnice  Vstupné dobrovolné   Soutěž pro děti ve zpěvu populárních písní. 
 
 

 

Společnost V. Nováka při ZUŠ v J. Hradci pořádá 

17. 4. 2005 – 15.30 hodin – Mezinárodní setkání smyčcových orchestrů 
sál Střelnice       Vstupné dobrovolné 
 
 

KD Střelnice Vás zve na koncert 
19. 4. 2005 – 19,00 hodin – Jihočeská komorní filharmonie   
sál Střelnice  Vstupné: 70-, 65,- 60,- Kč       
       
                        
 

 
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zve  

21. 4. 2005 – 17.45 hodin – na besedu s Mgr. Vl. Burianem 
Archeologické výzkumy na Jindřichohradecku v letech 2000 - 2004  
Internát SZdŠ J. Hradec – Vajgar 
 
KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní pohádku - Hudební divadlo Karlovy Vary 
24. 4. 2005 – 16,00 hodin –  Pohádka o Růžence 
                                                   Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.     
sál Střelnice                                              Vstupné: 35-, 30,- 25,- Kč    
          
 
pokračování výstavy 
 
Galerie INSPIRACE pořádá  
výstavu fotografií Jaroslava Havlíka k výročí povstání ve Lhase  
FOTOGRAFIE Z TIBETU  
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 8. 4. 2005 vstup volný 
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MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo náměstí 19/I. 377 01 J. Hradec tel. 384 363 661, 384 363 660   
E-mail: muzeum@esnet.cz   Fax 384 361576                                                                                                                                                                                             
http://www.muzeum.esnet.cz 
 

Otevřeno denně (mimo pondělí) od 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin 
Městská vyhlídková věž je otevřena o víkendech od 10.00 – 12.00  a 13.00 – 17.00 hodin.   
Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen, skupiny nad 10 osob si mohou prohlídku předem 
objednat v pokladně muzea.  
 

 

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 1. 4.  2005 denně (kromě pondělí) od 10.00 do 15.15 hodin                      
Trasa A: Adamovo renesanční stavení a hudební pavilon Rondel.  
Vstupné: plné v Čj: 80 Kč / snížené : 40 Kč plné v cizím jazyce: 140 Kč / snížené:  70 Kč  
Rezervační poplatek pro skupiny činí 10% ze vstupného. V pondělí se provádí pouze 
předem objednané skupiny a mimoprovozní příplatek činí  100%. 
 
PŘIPRAVUJEME  NA KVĚTEN – KD Střelnice  
10. 5. - 19,00 hod. PAVEL ŠPORCL – TURNÉ PAGANINI 2005 
                             Hosté: Eva Pilarová, Martina Balogová 
15. 5. - 19,00 hod. S TVOJÍ DCEROU NE! – divadelní komedie 
                             Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková,  
                                      K. Kaiserová, A. Procházka Předplatné sk. A 
18. 5. - 19,30 hod. TALK SHOW LENKY HOLAS KOŘÍNKOVÉ  
22. 5. - 17,00 hod. SENIOR KLUB 
26. 5. - 19,00 hod. ORNITOLOGIE – Divadlo KAŠPAR   
                                                         Předplatné sk.B        
29. 5. - 16,00 hod. JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA   
                                 divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
 
 

Dne 8. 4. 2005 v 19 hodin do kulturního domu Střelnice zavítá kapela FUNNY DANCE 
band. Tato pětičlenná formace přijede sice z Prahy, kde mají své zázemí, přesto lídrem 
kapely je Aleš Háva, jindřichohradecký rodák. Zde studoval na tehdejší LŠU pod vedením 
výborné učitelky paní Světlany Pechouškové a dále na Konzervatoři v Praze u prof. 
J.Novotného. Jako pianista prošel řadou kapel i zahraničních angažmá (Rakousko, 
Španělsko, Švýcarsko). Do Hradce přiveze kapelu ve svém novém projektu "Za Hranicí 
Jazzu Se Latina (Ne)Seká...!", který vznikl po delší spolupráci s výbornými hudebníky. 
Jak už název napovídá, Vám FUNNY DANCE představí skladby v Latinsko-americkém stylu 
propojené jazzem a funkem. Zazní skladby od autorů např. A.C.Jobim, C.Velzquez, 
M.Camilo, Y.Youmans, V.Monk, H.Hancock, L.Russel. "Přijďte i Vy ochutnat jemně 
nasekanou Latinu v porcích Jazzového Menu.“ 
Obsazení:  
zpěv - Pavla Procházková / piano, synth. - Aleš Háva / tenor saxofon - Jan Katheravek 
basová kytara - Petr Klementis / bicí, pekruse - Michal Fischer                               
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KINO STŘELNICE 
 

1. pátek    17.00    20.00 
  
Pozor na začátek! 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY                   Francie-USA-Warner Bros. 
Andrey Tautouová (Amélie z Montmartru) v romantickém příběhu 
z doby I. světové války ve Francii. Venkovská dívka Mathilde neúnavně 
pátrá po svém zmizelém milém. Ten je jedním z pěti francouzských 
vojáků, kteří byli odsouzeni vojenským soudem a vyhnáni ze 
spojeneckých zákopů do „země nikoho“ vstříc jisté smrti.  
Dále hrají: Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Becker, Chheky Karyo 
Režie: Jean-Pierre Jeunet                  Mládeži do 12 let nevhodný     

Délka filmu: 135 min. 
 

 2. sobota    17.30  20.00 
 3. neděle    17.30  20.00
 
 
 
 
Vstupné:  73 Kč 

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

  5. úterý     17.00  20.00
  6. středa   17.00   20.00
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

BOKOVKA                                                               USA-Bontonfilm 
Tragikomicky něžné loučení se svobodou s příchutí lásky, přátelství, 
smutku – a vína.  
Hrají: Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsenová, 
Sandra Ohová 
Režie: Alexander Payne                     Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 127 min. 
 7. čtvrtek   17.30  20.00
 8. 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. 
  9. sobota   17.30  20.00
10. neděle   17.30  20.00  
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč   

NA DOTEK                                                                 USA-Falcon 
Věříte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepřestaňte dívat. Julia 
Robertsová, Natalie Portmanová, Jude Law a Clive Owen v hlavních 
rolích dramatu o krutém milostném čtyřúhelníku. 
Dále hrají: Nick Hobbs, Colin Stinton 
Režie: Mike Nichols                       Mládeži do 15 let nepřístupný     

Délka filmu: 105 min. 
Představení ART KINA
11. pondělí  17.30  20.00
 
  
 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

 
EXIL                                                                      Francie-Artcam 
Hudebník Zano a krásná Naimo se jednoho dne rozhodnou přestat se 
toulat po francouzských velkoměstech a vydat se do Alžíru, země svých 
předků. Sympatická road-movie o hledání vlastních kořenů v rytmu 
strhující hudby.  
Hrají: Romain Duris, Lubna Azabalová, Leila Makhloufová 
Režie: Tony Gatlif                        

Mládeži do 12 let nevhodný 
 Délka filmu: 105 min. 

12. úterý    16.00  19.30 
13. středa  16.00  19.30 
 

LETEC                                                                  USA-SRN-Bioscop 
Leonardo DiCaprio v roli letce, režiséra a dobrodruha Howarda 
Hughese. Výpravný životopisný film je příběhem muže, který snil o 
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Pozor na začátky! 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

slávě, bohatství a budoucnosti, dosáhl jich – a zaplatil za to svou 
přítomností. 
Dále hrají: Cate Blanchettová, Kate Beckinsaleová, John C. Reilly 
Režie: Martin Scorsese                    Mládeži do 15 let nepřístupný   

                                                           Délka filmu: 170 min.
14. čtvrtek  17.30  20.00
 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

ŠPATNÁ VÝCHOVA                                Španělsko-Hollywood C.E. 
Psychologický film režiséra Pedro Almodóvara. Píše se rok 1960. Dva 
chlapci, Ignacio a Enrique vyrůstají v katolické škole. Prožijí spolu 
hluboké přátelství, objevují city a kouzlo venkovního světa… Než je 
osud a zvůle jezuitských vychovatelů oddělily na celé roky, prožili 
šokující sexuální zasvěcení z rukou kněze Manola.  
Hrají: Gael Garcia Bernal, Fele Martínez, Daniel Giménez-Cacho. 
Režie:  Pedro Almodóvar                  Mládeži do 18 let nepřístupný  
                                                                     Délka filmu: 105 min. 

15. pátek   17.30   20.00 
16. sobota  17.30  20.00 
17. neděle  17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
 

TEAM AMERICA: Světovej policajt               SRN-USA-Bontonfilm 
První akční loutkový film od tvůrců seriálu South Park. Koho zavoláte, 
když je svět ohrožen mezinárodním terorismem? Přece speciální 
komando světové policie- Team America! 
Režie: Trey Parker                          Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 100 min.

19. úterý    17.00  20.00 
20. středa   17.00  20.00
 
 
Pozor na začátek! 
 
 
Vstupné: 68 Kč 

SAMETOVÍ VRAZI                                                  ČR-Bontonfilm 
Kriminální film. K jednomu z mediálně nejznámějších a nejbrutálnějších 
případů v historii české kriminalistiky se vrací ve svém filmu režisér Jiří 
Svoboda. Sleduje v něm cestu tří „hrdinů“, bývalého policisty, 
nájemného vraha a dělníka Rejska, kteří se z touhy po penězích pustili 
na cestu, z níž není návratu… 
Hrají: Michal Dlouhý, Jan Dolanský, Lucie Benešová, Richard Krajčo 
Režie: Jiří Svoboda                                           Délka filmu: 125 min.    

21. čtvrtek  17.30  20.00
22. pátek          jen 20.00
 
 
Titulky 
Vstupné: 63  Kč 

ŠUP SEM, ŠUP TAM                                               Dánsko-Atypfilm 
…aneb jak mladí Dánové přicházejí o iluze. Tragikomický příběh party 
mladíků, pendlujících mezi fotbalovým pláckem, regály videopůjčovny 
a stánkem s hamburgery. Film o tom, co je důležitější - láska nebo 
sex? 
Hrají: Jakob O. Krarup, Marie B. Hansenová, Cyron Melville 
Režie: Aage Rais-Nordentoft               Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 95 min.
22. pátek     17.30 
23. sobota   17.30 
24. neděle   17.30   
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč 

SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ                                       USA-Falcon  
Animovaná pohádka pro nejmenší. Další příběh Mědvídka Pú a jeho 
kamarádů.    
Režie: Frank Nissen                                          Délka filmu: 65 min. 

23. sobota    jen  20.00 
24. neděle    jen  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68  Kč 

JEHO FOTR, TO JE LOTR!                                     USA-Bontonfilm 
Stát se členem Byrnesova klanu byla brnkačka proti tomu, jak se 
v něm udržet! Pokračování úspěšné komedie Fotr je lotr, ve které se 
Barnesovi a Yebalovi utkají o štěstí svých dětí. 
Hrají: Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbara Streisandová                
Režie: Jay Roach                              

Mládeži do 12 let nevhodný
                                                Délka filmu: 120 min.

Představení ART KINA 
25. pondělí 17.30  20.00 
 

 
KAFE A CIGÁRA                                            USA-Japonsko-Artcam 
Povídkový film. Jedenáct minipříběhů v nichž režisér Jim Jarmusch 
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Titulky 
Vstupné: 63  Kč 

obsadil do hlavních rolí kávu, cigarety a přehlídku hudebních i 
hereckých celebrit. 
Hrají: Roberto Benigni, Steve Buscemi, Cate Blanchetová, GZA, RZA 
Režie: Jim Jarmusch                           

                                                    Mládeži do 12 let nevhodný 
                                                                       Délka filmu: 95 min. 
 

26. úterý  17.30   20.00 
 
 
 
 
 
Vstupné: 68  Kč 
 

KOUSEK NEBE                                                               ČR-Falcon 
Milostné drama. Tatiana Pauhofová a Jakub Doubrava v hlavních rolích 
příběhu lásky, která se zrodila v nelehkých padesátých letech za zdmi 
vězení.  
Dále hrají: Zuzana Stivínová, Karel Zima, Ondřej Vetchý, Pavel 
Zedníček 
Režie: Petr Nikolaev                                        Délka filmu: 90 min. 
 

27. středa   17.30   20.00
28. čtvrtek  17.30  20.00
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68  Kč  
 

HITCH: Lék pro moderního muže                            USA-Falcon 
Chcete se seznámit? Zeptejte se mě. Will Smith v hlavní roli 
romantické komedie. Profesionální starý mládenec Hitch je 
legendárním – a záměrně anonymním – newyorským „schůzkologem“. 
Mnoha mužům už pomohl získat ženu jejich snů…. 
Dále hrají: Eva Mendesová, Kevin James 
Režie: Andy Tennant                                      Délka filmu: 115 min. 
 

29. pátek    17.30  20.00 
30. sobota  17.30  20.00 
1.5. neděle 17.30  20.00 
 
 
Vstupné: 68  Kč 

SKŘÍTEK                                                           ČR-Warner Bros. 
Vegetariánská groteska režiséra Tomáše Vorla o vesnické rodince, 
která musí čelit nástrahám města.  
Hrají: Eva Holubová, Bolek Polívka, Tomáš Vorel ml.,Anna Marhoulová, 
Tomáš Hanák, Milan Šteindler  
Režie: Tomáš Vorel                          Mládeži do 12 let nevhodný 
                                                                        Délka filmu: 90 min. 
 

3.5. úterý  17.30  20.00 
4.5. středa 17.30 20.00 
 
Titulky 
 

NENÁVIST                                                  Japonsko-USA-Bioscop 
Horor. Američanka Karen se uprostřed moderního Tokia stává obětí 
tajemných sil.  
Hrají: Sarah Michelle Gellarová, Clea DuVallová, Bill Pullman 
Režie: Takashi Shimizu                  Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                                        Délka filmu: 90 min. 
 

  
 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
   

3. neděle     15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Pohádkové tajemství                            ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                      Délka pásma: 65 min. 

10. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Babička vypráví pohádku                     ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                      Délka pásma: 65 min.  

17. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Krtkova dobrodružství III                    ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                      Délka pásma: 60 min. 

24. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Královna Koloběžka                              ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                      Délka pásma: 60 min. 

 
 

 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN – Kino Střelnice 
 1.   Skřítek ČR komedie 
 3.  –  4.  Nenávist USA horor 
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 5.  Hledání Země Nezemě USA životopisný
 6.  –  8.  Hrdinové z říše Gaja SRN-Španělsko animovaný
 6.  –  8.  Paparazzi USA akční
 9.   Vodka Lemon Francie smutná komedie
10. – 11.   Krev zmizelého ČR psychologické drama
12. – 15. Román pro ženy ČR komedie
17. – 18. Kameňák 3 ČR  komedie
19.  Hlas moře Španělsko psychologické drama
20. – 22.  Život pod vodou USA fantastická komedie
23.   Můj učitel Ibrahim Francie drama
24. – 25. xXx: Nová dimenze USA akční thriller
26. – 27.  Příběhy obyčejného šílenství ČR komedie
27. – 29. Roboti USA  animovaný, rodinný
28. – 29.   Arséne Lupin – zloděj gentleman Francie kriminální
31.  Fantom Opery V. Británie muzikál

                                    
 

Do Jindřichova Hradce přijede Kinematovlak 
 

       V pátek 13. 5. 2005 přijede do Jindřichova Hradce speciálně upravené kino na 
kolejích, Kinematovlak a zdrží se až do soboty 14. května. Tento vlak je společným 
projektem Českých drah a 45. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně, 
který se uskuteční od 29. 5. do 4. 6. 2005.  
Pojízdný klimatizovaný kinosál Českých drah má kapacitu 35 míst. V pátek od 8 do 14 
hodin je dopolední promítání krátkých dětských filmů a večerníčků rezervováno pro školy, 
od 14 do 16 hodin bude mít do Kinematovlaku přístup široká veřejnost. V sobotu je vlak 
od 9 do 16 hodin vyhrazen pro rodiny s dětmi a vedle promítání filmů se návštěvníci 
mohou těšit na bohatý doprovodný program. Vstup na všechny projekce do kina na 
kolejích je zcela zdarma. 
Kromě hlavního promítacího vagónu je vlak doplněn ještě o doprovodný výstavní 
a salónní vůz. V doprovodném voze bude výstava vítězných soutěžních prací výtvarné 
soutěže „Po kolejích s Večerníčkem do Zlína“. Ve výstavním voze bude instalována 
zajímavá expozice historie a budoucnosti železnice. Pro zájemce a sběratele byla při této 
příležitosti vydána výroční turistická známka. Svoji účast přislíbila také jihočeská 
pohádková kancelář Kapra Jakuba. Každý dětský návštěvník obdrží malý dárek. 
Kinematovlak zahájí svoji pouť 29. dubna v Táboře, kde bude veřejnosti přístupný až  
1. května.   
Trasa Kinematovlaku:  

Tábor - Chýnov - Soběslav - Ševětín - Zliv - Borovany - Český Krumlov - Horní Planá - 
Volary - Prachatice - Vodňany - Jidnřichův Hradec - Pelhřimov - Telč  - Slavonice - Jihlava 
-Třebíč - Moravské Budějovice - Znojmo - Mikulov - Lednice - Břeclav - Brno - Kyjov - 
Uherské Hradiště - Zlín - Horní Lideč - Vizovice 

 
Přesné termíny příjezdů vlaku a program najdete od 1. dubna na www.zlinfest.cz. 

 
 
 
 
 
 

Templáři v Jindřichově Hradci 
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     Historie rytířského řádu templářů vzbuzovala vždy zájem, protože jeho působení, 
osudy a krutý konec „rytířů chrámu (templu)“ jsou obestřeny jakýmsi závojem tajemna, 
které člověka přitahuje ze zvědavosti, ale i ze snahy poznat a pochopit. 
     Templáři vznikli v roce 1119 v Jeruzalémě, kde devět rytířů pod vedením 
francouzského šlechtice Huguese de Payns založilo bratrstvo. Díky přízni jeruzalémského 
krále získali část Chrámové hory v prostoru královského paláce poblíž Šalamounova 
chrámu – templu. Jejich hlavní činností bylo ochraňovat poutníky (johanité např. měli jako 
prioritní úkol ošetřování nemocných). Templáři nosili bílý plášť, který byl vlevo na prsou 
zdobený červeným osmihrotým křížem (předtím heroltským). Na pečeti byla z jedné 
strany vyobrazená otevřená kupole chrámu, na straně druhé dva jezdci na jednom koni. 
Jejich deviza byla: „Ne nám, Pane, ne nám, ale jménu Tvému dej slávu“. Jejich řádové 
centrum bylo v Jeruzalémě, pakv Akkonu, naposledy v letech 1306 – 1312 v Paříži. 
     V čele řádu stál velmistr, pro jednotlivé země byly vytvořeny provincie: na konci 13. 
století stál v čele českomoravské provincie mistr Ecco. V jeho přítomnosti roku 1297 
daroval Oldřich z Hradce templářům Nový dvůr (Nova curia) u Lodhéřova. Snad z této 
doby, přesná datace není možná, je mezní kámen, který byl v roce 1875 nalezen mezi 
Lodhéřovem a Bažantnicí u Jindřichova Hradce. Je dnes uložen na jindřichohradeckém 
zámku, v místnosti zvané Svatojiřská legenda. Na jedné straně kamene je latinský kříž, na 
druhé též, ale pravé rameno (z pohledu jako bychom stáli za kamenem, tedy heraldicky) 
protíná saracénská šavle a pod levým ramenem je dýka. 
     Existoval ještě jeden kámen, o němž jindřichohradecký historik dr. J. Novák píše 
v roce 1901, že stojí jako náhrobek na hřbitově v Pluhově Žďáru. Popisuje ho takto: na 
jedné straně má vytesaný kříž s rýhou uprostřed, na druhé kříž asi metr vysoký a třičtvrtě 
metru široký. Byl sem prý přenesen z lesa Žaludníka, jenž označoval hranici templářského 
dvora, uděleného řádu kdesi poblíž Najdku v roce 1297 Oldřichem II. z Hradce. Odtud byl 
přenesen ke zdi kostela. Jak známo, po pozemkové reformě se Pluhův Žďár stal 
zbytkovým statkem, který v první pozemkové reformě získal bratr prezidenta Beneše. 
Následující osudy mezníku mi vyprávěl pan Karel Veselý. Za války byl pan Beneš 
v jakémsi internačním táboře. Když se v roce 1945 vrátil, zjistil, že správa statku nechala 
dvůr vydláždit různými náhrobními kameny a jinými kamennými artefakty. Všiml si, že 
templářský mezník je položen asi dva metry od vstupu do stájí – byl křížem nahoru. Pak 
přišel rok 1948 a s ním ztráta majetku: o kámen už se nikdo nezajímal. Zřejmě si velký 
milovník regionální historie pan Veselý cosi o mezníku v šedesátých letech přečetl a jal se 
pátrat, kde skončil. Sešel se s panem Benešem, který mu osud kamene vylíčil a skutečně 
ho před stájemi našli. V jindřichohradeckém zámku byla zapůjčena multikára. S velkými 
obtížemi vykopali kámen krumpáči a měli štěstí, že ve statku byli zrovna vahaři, kteří 
konstruovali velké váhy na vážení aut a valníků. Ti vlastnili jeřáb, kterým naložili kámen 
na multikáru. Mezník byl pak uložen do Okresního muzea v Jindřichově Hradci. 
     Páni z Hradce byli zřejmě řádu nakloněni, protože už před rokem 1297, kdy mu dali 
majetek u Lodhéřova, věnovala v roce 1292 Marie z Hardeku, ovdovělá paní z Hradce, 
templářům z Uhříněvsi patronátní právo kostela ve Stodůlkách u Prahy. 
     Traduje se, že templáři v Jindřichově Hradci měli své sídlo u sv. Jana Křtitele, ale 
kromě dvou listin a dvou kamenů (osud třetího, který měl stát v Jindřiši na návsi, 
neznáme) není žádných bližších údajů o jejich působnosti ve městě. Celkově existuje 
velmi málo pramenů o tomto řádu, jako by s jejich strašlivým koncem, na němž hořely 
hranice s rytíři (roku 1314 byl upálen velmistr Jakub Molay), byla snaha zahladit i stopy 
existence. 
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V Německu a v českých zemích nebyl dopad tak drastický, protože mnoho templářů 
pocházelo z významných šlechtických kruhů, a proto zde nebyl zájem na fyzické likvidaci. 
Po zrušení řádu v roce 1313 velká část členů přešla k johanitům, kteří také získali 
templářský majetek. 

Stanislava Nováková    

Kde jsou fotografie doma? 
 

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci je první institucí v České republice 
zabývající se médiem fotografie. 
                      Je až s podivem, že jednomu z nejvýznamnějších vizuálních médií současnosti je 
v tuzemsku věnováno tak málo prostoru. Vždyť fotografie jsou nosičem obrazové 
informace, odrazem společnosti dané doby, odkazem budoucím generacím a v neposlední 
řadě zprostřed-kovatelem uměleckého zážitku. 
Jak to začalo. 
Dne 20. června 2002 byla podepsána zástupci Města Jindřichův Hradec a o.s. Muzeum 
fotografie zakládající smlouva obecně prospěšné společnosti NMF a den nato byl za účasti 
mnoha významných osobností uložen symbolický základní kámen do  několik století staré 
zdi Jezuitské koleje. 
 
Digitalizace 
NMF pracuje s nejmodernějšími přístroji a postupy. V nevelké místnosti digitalizačního 
centra, skryté očím návštěvníků, se dějí malé zázraky. Právě zde se postupně vytváří 
digitální databáze ,,české“ fotografie, která bude sloužit k vědeckým účelům. Pomocí 
digitalizace se uchová stávající obrazová informace letitého snímku, fotografie se zmenší, 
zvětší, vyretušuje a z ohromné tiskárny může vyjet i několik metrů dlouhý obraz. 
Jezuitská kolej 
NMF se nachází v nádherném historickém objektu Jezuitské koleje v sousedství takových 
rarit Jindřichova Hradce jako je 15. poledník, Muzeum Jindřichohradecka nebo kaple sv. 
Maří Magdaleny. Kolej byla vystavěna ve slohu pozdní renesance na přelomu 16. a 17. 
století. Až do zrušení jezuitského řádu v sedmdesátých letech 18. století Josefem II. kolej 
sloužila vzdělanosti v širokém okolí. V současné době je kolej částečně zrekonstruována a 
v dobrém stavu. K dispozici je 5 výstavních místností a do budoucna se počítá z celou 
spodní částí objektu. 
O co jde. 
Přestože jde o unikátní a fenomenální projekt, do podvědomí veřejnosti se vkrádá jen 
pomalu. „Lidé kolikrát vůbec neví, že nějaká kolej v J.Hradci existuje. Jezuitskou kolej si 
pletou s vysokoškolskou kolejí, nebo se dokonce ptají,  jestli je to někde u nádraží“, směje 
se s trochou lítosti ředitel NMF PhDr. Miloslav Paulík. Na co návštěvníky nalákat? Nikdo 
určitě neodejde zklamán. Fotografování je nádherné umění, dokáže zachytit 
neopakovatelnou atmosféru situace, je to soubor mnoha faktorů, které dobrý fotograf 
musí umět vystihnout a když všechno vyjde, vznikne snímek, na který má smysl se 
zadívat, a takových ,,obrázků“ je NMF plné. Možnost posoudit je sami máte od dubna 
každý den mimo pondělí. Doufám, že nebude muset dojít na ironická slova doktora 
Paulíka: ,,Potřebovali bychom, aby se něco ztratilo, nebo vyhořelo,  potom by se o NMF 
v médiích mluvilo a lidé by se o nás dozvěděli. Ale když je tady dobrá výstava, tak to pro 
média není vzrušující záležitost.“ 
 

Co se chystá. 
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Výstavní sezóna v NMF bude pokračovat výstavou Galerie vynikajících osobností Jindřicha 
Vaňka. Jindřich Vaněk vytvořil soubor portrétů známých osobností kulturního, politického 
a společenského života. Byl osobním fotografem T.G.Masaryka, dále fotografoval 
osobnosti jako byl Max Brod, Karel Čapek, Leoš Janáček, Alfons Mucha, Max Švabinský… 
Tuto výstavu bude doprovázet bohatý doprovodný program pro školy: promítání, 
fotoateliér… 
O NMF je pečováno odborníky s láskou a porozuměním a výsledek je vidět. Na otázku 
proč se doktor Paulík pustil do tohoto projektu, odpovídá: „Z jednoho prostého důvodu. 
Protože NMF je nová rodící se instituce a začátek je vždy to nejkrásnější a nejvzrušující. 
Člověk tomu dává jistou tvář a pak už je to víceméně rutina. Je to, jako když jdete do 
první třídy.“ 
Fotografii je podle mě třeba chápat jako rovnocenného partnera obrazu, sochy nebo třeba 
knihy. Za kvalitním snímkem se skrývá spousta práce. Když jsem se zadívala na jednu 
z fotografií v kanceláři NMF, okamžitě jsem se ocitla v jiném světě a když jsem se nechala 
vtáhnout ještě blíž, cítila jsem, že ten černobílý ,,obyčejný“ obrázek má duši a někde ještě 
hlouběji vlastní příběh….a tak dívejte se pozorně!! 

                                                                                                Eliška Bučinová, GVN J. Hradec 
 

SPORT 
  
 

I. Liga HÁZENÁ ženy                     NE   3. 4. 05          J. Hradec - Most 13.00 h. 
                          starší dorost.         NE   3. 4. 05          J. Hradec - Kobylisy 15.00 h. 
                                   dorost.           NE   3. 4. 05          J. Hradec - Kobylisy 17.00 h. 
                          starší dorost.         SO 23. 4. 05          J. Hradec - Plzeň 13.00 h. 
                          mladší dorost.       SO 23. 4. 05          J. Hradec - Plzeň 15.00 h. 
                         ženy SO 23. 4. 05          J. Hradec - Plzeň 17.00 h.  
   
II. Liga BASKET muži                   SO    2. 4. 05    BK J. Hradec - Č. Budějovice 18.00 h. 
 SO    9. 4. 05    BK J. Hradec - Jihlava 17.00 h. 
 NE  10. 4. 05    BK J. Hradec - Ostrava 10.30 h. 
 SO  23. 4. 05    BK J. Hradec - Domažlice   19.30 h. 
 NE  24. 4. 05    BK J. Hradec - Litoměřice   10.30 h. 
II. Liga FUTSAL   
 SO   2. 4. 05  K. - Sport J.Hradec - INDOJ Praha 10.15 h. 
   
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY PÁ  29. 4. 05 - od 15.00 do 19.00 hodin  
starších žáků ve volejbale SO  30. 4. 05 - od   8.00 do 19.00 hodin  
 NE    1. 5. 05 - od   8.00 do 16.00 hodin  
   

 

Nabízíme Vám sportovní třídy 
 

             Již sedmý rok připravuje ZŠ Na Sadech otevření další 6. sportovní třídy.            
Již 6 let úspěšně probíhá spolupráce oddílu házené se základní školou Na Sadech.            
Za minulé období dodala tato spolupráce na 100 slušných házenkářů. Ti, kteří nepropadli 
kouzlu tohoto úspěšného třeboňského sportu, určitě odešli s lepší fyzickou i psychickou 
pohodou. 
 Náplň sportovních tříd je založena na všeobecné pohybovosti. I když jsou 
sportovní třídy zaměřeny hlavně na házenou, žáci se zde učí základům i mnoha jiných 
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sportů. Důraz se stále dává na jejich všestrannost. Mimoškolní náplní je účast v krajských 
soutěžích, celostátních i zahraničních turnajích, lyžařských i jiných soustředěních, 
rehabilitace (bazény, masáže). Pochopitelně, že smyslem tohoto programu je rozšířit 
domácí házenkářskou základnu a vyhnout se tak nesmyslnému vyhazování peněz za 
nákup „přespolních“ hráčů, jak je tomu v mnoha jiných sportech. Po celou dobu 
spolupráce se můžeme chlubit mnoha úspěchy, a to nejen na domácí ale i zahraniční 
scéně. Jsme již mnoho let pravidelnými účastníky nejvyšších prvoligových soutěží 
v nejprestižnějších kategoriích. Každý rok jsme účastníky mistrovství republiky aspoň 
v jedné kategorii mládeže. Sportovní třídy jsou trojnásobným vítězem Jihočeského 
poháru. Špatně si nevedeme ani ve srovnání sportovních a dovednostních testů 
v republikovém měřítku. Škola i oddíl úzce spolupracují, a to nejen na bázi sportovní, ale i 
na výchově či prospěchu žáků. Pokud jste se ještě nerozhodli o další budoucnosti Vašich 
chlapců i děvčat, nabízíme účast nejen v 6., ale i 7., 8., a 9. sportovní třídě na ZŠ Na 
Sadech. Dopřejte svým dětem radost z pohybu, vítězství, sportovní party. Vytrhněte je ze 
spárů počítačové techniky. Dotazy a informace tel. 607 761086, nebo na číslech ZŠ Na 
Sadech.   

Oddíl házené Třeboň 
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