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Vážení čtenáři 

od 15.8.2005 jsou na celostátním pásmu 
teletextu TV NOVA vysílány rozšířené 
informační stránky našeho města. 

Tyto stránky Vás budou i nadále 
informovat nejen o dění ve městě a okolí, 
ale jsou zařazeny i v celostátní síti 

měst a proto budou informovat diváky 
z celé ČR o zajímavých akcích a událostech 

z našeho regionu. 
Rádi také uvítáme Vaše podněty, 
které nám pomohou vytvořit tyto 
informační a prezentační stránky. 

 

 
 

              
 

     
 

 na koupi i rekonstrukci, 
 vyplacení majetkových podílů
 

∑    individuální přístup 
∑    plný servis 
∑    rychlé jednání 

 

  Příklad: úvěr 500 000,- 
  Na měsíční splátku 2 413,- 
tel.: 603 233 128 

Krásné prožití svátků vánočních  

a hodně zdraví v roce 2006 
přeje redakční rada 
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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
      Obyvatelé Zbuzan a Sládkova 

kopce se obrátili na radu města se žádostí 
o zřízení autobusové zastávky MHD 
v docházkové vzdálenosti od uvedených 
lokalit. Odbor dopravy žádost projednal 
s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec, 
provedl zkušební jízdy a po odsouhlasení 
radou města stanovil rozšíření některých 
nejvíce využívaných linek MHD. Nová 
obousměrná zastávka vznikne u elektrárny 
v ulici Pražské. Trasa linek bude vedena od 
autobusového nádraží ulicí Rezkovou 
(I/23), Elišky Krásnohorské, Pražskou, 9. 
května a zpět do ulice Rezkovy. Dále pak 
po stávajících trasách. Tato zastávka začne 
sloužit veřejnosti od 11.12.2005 současně s 
nabytím účinnosti platnosti nových jízdních 
řádů.  
 

  Hokejový klub Old boys  hockey club 
Vajgar Jindřichův Hradec uspořádá 
v prosinci letošního roku 5. ročník turnaje 
veteránů „Memoriál Luďka Tischlera“. 
Tento memoriál je součástí celorepubli-
kového satelitního turnaje a významnou 
měrou přispívá ke sportovní propagaci 
našeho města. Rada města rozhodla, že na 
tuto akci přispěje částkou 15 000,- Kč 
účelově určenou na úhradu pronájmu 
ledové plochy.   

  Součástí rekonstrukce ulic Klášterská, 
Růžová a Masarykova náměstí je i výměna, 
oprava a sanace vodovodních řadů včetně 
domovních přípojek. Celkový rozsah těchto 
prací představuje náklady ve výši cca 16 
miliónů korun. Přitom veškeré práce musejí 
být prováděny za provozu a v součinnosti 
s ostatními úseky stavby. Proto rada města 
zadala výkon činnosti technického dozoru 
investora firmě VaK JČ divize České 
Budějovice, která je současně provozo-
vatelem veškerého vodohospodářského 
majetku v našem městě. Z uzavřené 
mandátní smlouvy plyne, že technický 
dozor investora bude fyzicky přítomen na  

 
 
stavbě minimálně tři dny v týdnu a to po 
celou dobu trvání díla. Celkový průběh 
stavby bude průběžně sledovat koordi-
nační skupina, kterou jmenovala rada 
města z řad vlastních i externích 
odborníků.  
 

  V měsíci srpnu rozhodla rada města, že 
most v místní části Horní Žďár bude 
nahrazen novým. Stávající kovová 
konstrukce byla původně použita jako 
provizorní.  Během let se stala neúnosně 
hlučnou a její nosné prvky jsou silně 
poškozeny korozí a opakovanými rázy. 
Proto bylo uloženo odboru rozvoje, aby 
bylo zadáno vypracování projektové 
dokumentace na stavbu mostu nového. 
Podkladem pro zadání byla situace 
umístění stávajícího mostu a popis 
požadovaného řešení. Most bude 
jednopruhový, s jednostranným chodní-
kem, v konstrukci budou uložena stávající 
potrubí a zůstanou zachovány návaznosti 
na současnou komunikaci. Pohledové 
řešení mostu nesmí narušovat přirozený 
ráz krajiny. Na základě doporučení 
výběrové komise rozhodla rada města 
zadat zpracování projektu firmě PRIS 
s.r.o. Brno. Vlastní výstavbou mostu bude 
pověřena firma, která vzejde z veřejné 
soutěže a její dokončení se předpokládá 
do konce roku 2007.  
  Na základě opakovaných žádostí povolila 
rada města stánkový prodej mikulášského 
a vánočního zboží v prostoru „pod 
kaštany“ na náměstí TGM. V době od 
25.11.05 do 22.12.05 zde mohou 
zákazníci nakoupit vánoční ozdoby, jmelí, 
adventní věnce, keramiku s vánočními 
motivy, vánoční stromky a ryby. Novinkou 
bude stánek teplých pražených mandlí. 
Současně také pro tuto dobu radní povolili 
prodej teplých nápojů (včetně 
alkoholických) v sousedství vánočního 
stromu na náměstí Míru.   
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  Na svém listopadovém zasedání se 
dopravní komise zabývala řešením statické 
dopravy ve městě. Požadavky na počet 
parkovacích míst v historickém centru, 
v sídlištích a v dopravně exponovaných 
lokalitách neustále rostou. Kázeň řidičů se 
naopak zhoršuje. Denně jsou to již stovky 
vozidel, která jsou zaparkována v rozporu 
s platnými vyhláškami a předpisy. Tak 
často kritizované „botičky“ městské policie 
postihnou jen zlomek evidentních  
přestupků. Radní proto na své zasedání 
pozvali odbornou firmu, která zpracovává 
návrhy optimálních řešení placeného i 
volného parkování v jednotlivých městech. 
Na základě její prezentace doporučí odbor 
dopravy rozsah a možnosti využití 
nabízených služeb.  
 
 

    S blížícím se koncem roku dochází 
k postupnému uvolňování finančních rezerv 
rozpočtu určených jako dotace na podporu 
činnosti společenských, sportovních a 
zájmových organizací. V tomto duchu také 
rada města schválila rozdělení zbývajících 
třiceti tisíc z kapitoly „sociální věci“ mezi 
sedm organizací, které vyvíjejí různé 
sociální aktivity, případně se zabývají péčí o 
zdravotně postižené děti a mládež.  
 
 

   Každého půl roku se zastupitelé zabývají 
podněty ke změně územního plánu města. 
Poslední dobou se již jedná většinou o 
podněty ze strany občanů, kteří vesměs 
žádají o rozšíření zastavitelného území, 
případně o uvolnění platných regulativů. 
V současné době zastupitelstvo projednává 
již změnu č. 17, která se týká lokalit U 
Panelárny, jižního okraje Děbolína  a parcel 

na příjezdu do Polínka. Od září letošního 
roku však již platí územní plán velkého 
územního celku Jindřichohradecko, který 
je do značné míry územnímu plánu města 
nadřazen a navrhované změny s ním 
nemohou být v kolizi.   
 
 

  Spolupráce města se sdružením 
Společenství venkovských žen a selek 
(Sdružení VENKOV 3000) přináší první 
ovoce. V srpnu letošního roku byla 
společnou iniciativou podána žádost o 
příspěvek z Nadace VIA na úpravu 
veřejného prostranství v lokalitě „obecní 
zahrady“ (na nábřeží vedle HANA KLUBU) 
pro účely dětského hřiště a odpočinkového 
místa. Žádosti bylo vyhověno a v příštím 
roce k tomuto účelu obdrží od Nadace VIA 
město příspěvek ve výši 200 tisíc korun 
z programu „Pomáháme lidem zlepšovat 
místo, kde žijí“. Program je podpořen 
Nadací České spořitelny a město se na 
něm bude svým rozpočtem podílet 
částkou 70 tisíc korun. Podmínkou 
poskytnutí příspěvku z Nadace VIA je 
závazek žadatele, že do procesu úpravy 
veřejného prostranství bude zapojena 
veřejnost svými nápady a návrhy řešení 
konkrétního prostoru.   
 

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 
 

Zasedání Zastupitelstva  
města Jindřichův Hradec se koná 

21. 12. 2005 – 16.00 hodin 
v sále Střelnice 

 

             Město Jindřichův Hradec, odbor správy majetku 

              oznamuje občanům zrušení provozu sběrného dvora v Jezuitské koleji 
v Jindřichově Hradci.  
Sběrný dvůr bude provozován v ulici Ruských legií v J. Hradci.  
Nová provozní doba sběrného dvora v Ruských legií od 1.12. 2005. 
úterý    10.00 - 17.00  hod.                    čtvrtek   10.00 - 17.00  hod. 
středa   14.00 - 18.00  hod.                   sobota     8.00 - 12.00  hod. 
                                                         Ing. Petr Fanta, Ph.D., vedoucí odboru správy majetku 
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VÝBĚR  Z  UDÁLOSTÍ 

MĚSTSKÉ POLICIE    J.  HRADEC 
ZA OBDOBÍ  1. 10. - 31. 10. 2005 

 
 

majetkové přestupky: 
...v  Hypernově 
11.10.2005 kosmetiku v ceně 709,-Kč chtěl, 
na břiše pod bundou, pronést 15-ti letý 
mladík. Bezpečnostní rám jej však nenechal 
bez povšimnutí a tak jeho jednání řeší 
strážníci městské policie. 
11.10.2005 správnímu orgánu byl oznámen 
majetkový přestupek, kterého se dopustil 
25-ti letý muž tím, že odcizil průmyslové 
zboží v ceně 3348,-Kč. 
12.10.2005 se dva mladíci (15 let) pokusili 
ukrást láhev Absinthu v ceně 219,-Kč. Opět 
narazili na detekční rám u pokladny. 
 

...nák. středisko COOP na Masarykově 
nám. 
19.10.2005 tuhý deodorant v ceně 89,-Kč si 
chtěl bez zaplacení odnést 21-ti letý muž.  
 

...v BILLE: 
9.10.2005 tři balíčky žvýkaček v celkové 
ceně 35,70 Kč se v kapse bundy pokusila 
odcizit 58-ti letá žena. 
 

...JH-Markt 
5.10.2005 aniž by tušila, že je pozorována, 
uložila si 1 kus trvanlivého salámu v ceně 
153,-Kč do tašky pověšené na nákupním 
vozíku 51-ti letá žena. U pokladny salám 
nezaplatila, proto byla pozvána do 
kanceláře vedoucího, kde se ke krádeži 
přiznala. 
24.10.2005  láhev tuzemáku „potřebovala“ 
34-ti letá žena. Protože neměla peníze, 
chtěla jej pronést pod mikinou.  
 
...Marco sport  
3.10.2005 sportovní bundu v ceně 1350,-Kč 
si v batohu chtěl odnést 12-letý chlapec. Při 
krádeži mu pomáhali jeho dva kamarádi 
(10 a 12 let). Výtečníci byli předáni rodičům 
a úřední záznam strážníci zaslali na odbor 
sociálních věcí MěÚ J. Hradec 
 

... Lidl 
11.10.2005 alkohol v ceně 234,90 Kč si 
pod bundou chtěl odnést bez zaplacení  
21-ti letý muž.  
...Jednota-Merkur 
11.10.2005 protože potřeboval baterie do 
„diskmena“ a neměl peníze, tak se  11-ti 
letý mladík rozhodl, že si je opatří krádeží. 
Baterie v ceně 39,50 Kč si hodil za mikinu 
a snažil se nepozorovaně projít přes 
pokladnu, kde byl pochopitelně zastaven a 
předán strážníkům. 
1.10.2005 pachatele trestného činu 
krádeže (42 let) zadrželi v nemocnici 
samotní pacienti, z nichž jeden včas  
zjistil, že mu byl odcizen mobilní telefon. 
Vzhledem k tomu, že se pachatel pokoušel 
z místa utéci, strážníci jej přiložením pout 
omezili na osobní svobodě a předvedli na 
služebnu Policie ČR. 
4.10.2005 podezřelé z přestupku jsou dvě 
13-leté kamarádky, které společnými 
silami zapálily nástěnku v jednom ze 
vchodů panelového domu na sídl. Vajgar a 
z místa utekly. Naštěstí si požáru všiml 
jeden z obyvatel domu, nástěnku sejmul a 
vynesl před vchod, kde shořela.  Úřední 
záznam byl předán Policii ČR a  HZS. 
5.10.2005 v 02.35 hodin při kontrole 
lokality „Na Hliněnce“ zjistili strážníci 
podivně zaparkované vozidlo Škoda.  Za 
volantem seděl muž (51 let), zjevně 
zmožen alkoholem a odpočíval. Byl 
strážníky upozorněn, aby v tomto stavu s 
vozidlem nejezdil. O půl hodiny později, jej 
hlídka přistihla za volantem škodovky, 
kroužícího na objezdu u Billy. Strážníci 
škodovku sledovali a po zastavení řidiče 
předali hlídce Policie ČR. 
8.10.2005 v 01.30 hod. do květníku u 
restaurace Sparta močil 37-letý muž. 
Strážníkům na svoji obhajobu uvedl, „že 
přece nebude chodit na hajzl v hospodě 
po schodech“. Blokovou pokutu na místě 
odmítl zaplatit, proto přestupek bude řešit 
příslušný správní orgán. 

str. Rudolf Gabriel   
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Město Jindřichův Hradec, odbor rozvoje - oddělení investic 
Rekonstrukce jezuitské koleje pokračuje 
                V měsíci listopadu byla stavebně dokončena další část rekonstrukce 
objektu bývalé jezuitské koleje pro účely Národního muzea fotografie. Jedná se 

o zhruba polovinu přízemí východního křídla objektu vpravo od vstupní brány. 
V opravených místnostech vznikne vstupní prostor muzea s  pokladnou, prodejem tiskovin 
a propagačních materiálů a informačním centrem, dále pak šatna pro návštěvníky a nové 
sociální zařízení, které bude sloužit i provozu kaple sv. Maří Magdaleny. Kompletně 
opraveno bylo i schodiště a připravena výtahová šachta pro budoucí zajištění 
bezbariérového přístupu do 1. patra objektu. V průběhu rekonstrukce byly opraveny 
omítky, provedeny veškeré nové instalace včetně podlahového topení, osazeny nové dveře 
a zařizovací předměty a nové konstrukce podlah. Současně byla opravena i příslušná část 
chodby, kde kromě opravy omítek byly položeny i páteřní rozvody instalací a nová 
kamenná dlažba. Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši 7 mil. Kč, z toho 5 mil. bylo 
financováno s použitím prostředků státního rozpočtu. Práce na východním křídle budou 
plynule pokračovat v dalších prostorách, kde vznikne malá kavárna a fotoklub s potřebným 
zázemím. Celé východní křídlo bude dokončeno v dubnu příštího roku. Zároveň byly 
zahájeny práce na severním křídle, kde budou po rekonstrukci umístěny provozní prostory 
muzea. Dokončení celého přízemí se předpokládá v letních měsících roku 2006. Pokračují i 
práce na restaurování stropních maleb v místnosti bývalého refektáře, kde byla v listopadu 
kompletně dokončena polovina a zahájeno odkrývání druhé poloviny maleb na klenbách. 
Celkové dokončení restaurátorských prací, které jsou financovány z programu regenerace 
MPR, se předpokládá v závěru roku 2006.  

Vladimír Krampera, oddělení investic MěÚ 
 

Městská knihovna  Konec roku v knihovně 
Čas se na nic neohlíží a jde si stále dál svým tempem. Stejně 
jako loni a předloni dospěl i letos do posledního měsíce roku. 
To sebou vždy přináší i úpravy otevírací doby v městské 
knihovně. Letošní kalendář je k našim uživatelům velmi 
přívětivý, takže přechodné změny budou opravdu minimální. 
Pobočka Vajgar bude ve svátečním období tradičně 
uzavřena. Letos to bude v období od 23. do 31.prosince. 
Na centrálním pracovišti bude poněkud omezen pouze 

provoz hudebního oddělení a oddělení pro děti, celá knihovna pak bude uzavřena v pátek 
23.12 a v sobotu 31.12. V ostatní dny bude otevřeno následovně : 
den  info+dospělí  děti  hudební  
27.12. 2005 9 – 18 hodin  12 – 18 hodin 12 – 17 hodin 
28.12. 2005 9 – 17 hodin  zavřeno  zavřeno 
29.12. 2005 9 – 18 hodin  zavřeno  zavřeno 
30.12. 2005 9 – 17 hodin  12 – 17 hodin 12 – 17 hodin 
 

Pravidelný provoz bude obnoven na pobočce Vajgar v pondělí 2. ledna 2006 a na 
centrálním pracovišti v úterý 3. ledna 2006. Před tím vším si ale kromě jiného budete moci 
u hudebního oddělení prohlédnout novou expozici fotografií Antonína Špáta s názvem 
Zrození muzea II. Ve vstupním prostoru infocentra se pak vystřídá výstava ilustrací 
Vladimíra Jandy s připomenutím adventního a vánočního času. 
                                               Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
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ZACHYCENO KAMEROU… 

Lidé pomáhají adopcí panenek 
 
 

„Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ – takto 
výstižně byl pojmenován projekt Unicefu, 
do kterého se prostřednictvím Fakulty 
managementu VŠE zapojil také Jindřichův 
Hradec. Veřejnost se s tímto charitativním 
projektem mohla blíže seznámit na 
prodejní vernisáži  začátkem listopadu. 
Smyslem celého projektu je získat 
zprostředkováním symbolické adopce 
panenek finanční prostředky na očkování 
dětí převážně z rozvojových zemí. 
Zástupci jindřichohradecké Fakulty 
managementu se o spolupráci s Unicefem 
začali sami ucházet na začátku letošního 
roku. „Spolupracují s námi školy, Domovy 
důchodců a také jednotlivci, kteří panenky 
vyrábějí. Máme i jisté sponzory, kteří nám 
pomáhají například s výlepy plakátů nebo 
s prodejními místy panenek“ uvedl 
vedoucí katedry managementu veřejného 
sektoru FM VŠE Ing. Martin Musil. Výtěžek 
projektu putuje do míst, postižených 
přírodní katastrofou, nebo do zemí, 
zmítaných válečnými konflikty. Zkrátka 
všude tam, kde může docházet 
k rychlému šíření infekčních nemocí. Cena 
jedné panenky je 600 Kč, což představuje 
náklady na očkování jednoho dítěte proti 
6-ti smrtelným chorobám. Na Fakultě 
managementu se do začátku listopadu 
shromáždilo na 150 panenek. „Panenky se 
samozřejmě vyrábějí po celé České 
republice. V loňském roce se jich u nás 
vyrobily dva tisíce a výtěžek z jejich 
prodeje dosáhl magické hranice jednoho 
miliónu korun“ neskrývala radost ředitelka 
Českého výboru pro UNICEF Ing. Pavla 
Gomba. Na prodejní vernisáži 
v Jindřichově Hradci byly k vidění 
například panenky s podobou Princezny ze 
mlejna nebo exotické panenky. Každá 
z nich má přitom svůj vlastní rodný list. 

„Je tam uvedeno, jak se panenka jmenuje, 
kdy byla vyrobena, barva jejích očí a vlasů a 
nechybí ani jméno jejího rodiče“ zmínil 
Martin Musil. Hlavními prodejními místy 
panenek jsou Infocentrum Městské 
knihovny a  Langrův dům. Prohlédnout nebo 
zakoupit si je budete moci i během adventu 
na zámku. Akce bude probíhat do 22. 
prosince, Fakulta managementu v ní ale 
s největší pravděpodobností bude pokračo-
vat a to v rámci únorového projektu „30 dní 
pro neziskový sektor“. 
 
Roska je i v Jindřichově Hradci 
 
 

25 000 lidí v České republice trpí nemocí 
zvanou roztroušená skleróza. Ochrannou 
ruku nad nimi drží občanské sdružení Roska, 
jehož pobočku najdete také v Jindřichově 
Hradci.  
Roztroušená skleróza je onemocnění 
nervového systému, které postihuje mozek 
a míchu. Nejčastěji trpí touto nemocí mladí 
lidé ve věku od 20-ti do 40-ti let, více se 
přitom objevuje u žen. Postižení trpí 
poruchami zraku, rovnováhy nebo řeči, 
někteří mohou být ve vyšším stádiu 
připoutáni na invalidní vozík nebo i na lůžko. 
Občanské sdružení Roska, které těmto lidem 
pomáhá, má již delší dobu své regionální 
středisko také v Jindřichově Hradci. 
„Středisko jsme založili před dvěma lety. 
Naším hlavním cílem je pomáhat lidem 
s roztroušenou sklerózou a také těm, kteří 
se o ně starají“ zmínila Květa Kučerová, 
předsedkyně regionální organizace Roska 
v Jindřichově Hradci. Zhruba 2 desítky členů 
jindřichohradecké Rosky se schází jedenkrát 
týdně v prostorách Domu s pečovatelskou 
službou. Organizace se ale snaží i o další 
aktivity. „Pořádáme dvakrát do roka 
rekondiční pobyty v Lutové a v Mačkově u 
Blatné. Tam cvičíme, plaveme a také 
jezdíme na koni“ doplnila jednatelka 
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jindřichohradecké organizace Roska Dana 
Chmelíková. 
Svou činnost může Roska vyvíjet 
především díky sponzorským darům. 
Finanční náplastí jsou také nejrůznější 
charitativní akce. Zatím poslední se konala 
ve čtvrtek 10. listopadu v kapli svaté Maří 
Magdaleny. Na benefičním koncertu 
vystoupil pěvecký sbor Jakoubek, 
klavírista Aleš Paichl a také sólista 
Národního divadla v Praze – violista Petr 
Přibyl. Občanské sdružení Roska má 
v současnosti po celé České republice 35 
regionálních středisek. Nejpalčivějším 
problémem menších poboček je 
nedostatek osobních asistentů, kteří by 
nemocným pomáhali bojovat s touto 
zákeřnou chorobou. 
 
Jindřichův Hradec byl centrem zájmu 
astronomů 
 

Při jindřichohradeckém Domě dětí a 
mládeže již řadu let pracuje astronomický 
kroužek. Tato skupina mladých lidí se před 
několika lety zapojila do projektu 
nazvaného Integrál. A v rámci této akce 
probíhal v půli listopadu mezinárodní 
seminář. Celý projekt byl pojmenován 
podle družice evropské kosmické agentury 
ESA, která létá ve vesmíru již třetím 
rokem. Na jednotlivých projektech družice 
spolupracují země celé západní Evropy 
dále Polsko, Rusko, Spojené státy a také 
Česká republika. Český tým se jednou 
ročně setkává a zhodnocuje dosažené 
výsledky. Letošní setkání se konalo 
v Jindřichově Hradci. Nabídka jednotlivých 
přednášek byla opravdu široká. 
„Přednášky se týkají náplně činnosti 
českého týmu v projektu družice Integrál, 
dále oblasti Gama záblesků nebo oblasti 
plazem – tedy velmi vzdálených 
kosmických těles. Hodnotíme také 
související experimenty jako jsou například 
robotické dalekohledy“ upřesnil 
koordinátor projektu ČR ESA René Hudec. 
Seminář probíhal několik dní. Mimo 

odborných přednášek v rámci semináře, 
organizátoři nezapomněli ani na nadšence 
z řad veřejnosti.  Pro ně uspořádali několik 
přednášek na zajímavá a populární témata. 
Mimo tuto akci je hvězdárna běžně 
přístupna veřejnosti. Přijít pozorovat oblohu 
můžete vždy ve dnech úterý, čtvrtek a 
v pátek.  
                                       
Maminkám a dětem je znovu přístupný 
Baby klub 
 

Hlavním impulsem k založení Baby klubu 
byla před rokem snaha o vytvoření zázemí 
pro maminky s malými dětmi, které do té 
doby neměly mnoho příležitostí ke 
společnému pravidelnému setkávání. Projekt 
se očividně setkal s velkým ohlasem. „Od 
začátku školního roku, kdy jsme začali 
s Baby klubem, se návštěvnost hodně 
zvýšila. Je to díky tomu, že se o této aktivitě 
dozvídá stále více maminek. V současnosti 
chodí do klubu zhruba 15 maminek denně “ 
pochlubila se vedoucí Baby klubu Lída 
Štufková. Děti ve věku zhruba od půl roku 
do pěti let se věnují výtvarné činnosti, 
rozvíjení slovní zásoby i pohybovým 
aktivitám. Maminky si chválí nápaditost 
jednotlivých programů a především to, že se 
takhle malé děti mohou společně scházet. 
Náplň činnosti přizpůsobují věku dětí nebo 
třeba i ročnímu období. Řadou z výtvarných 
technik nebo pohybových aktivit se 
nechávají inspirovat a používají je 
s ratolestmi doma. 
Maminky s dětmi se v Baby klubu 
v prostorách jindřichohradeckého Domu dětí 
a mládeže scházejí v úterý a ve středu mezi 
9-tou a půl dvanáctou. Srdečně mezi sebe 
zvou také vás. 
 
Starostové jednali v Jindřichově Hradci 
 

V pravidelných půlročních intervalech se 
scházejí starostové obcí správního obvodu 
Jindřichohradecko. Zatím poslední setkání 
na Střelnici jim mimo jiné přineslo informace 
o novinkách v oblasti krizového řízení. 
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Jak  mají čelní představitelé obcí 
postupovat v případech ekologických a 
jiných nehod, živelných pohrom a dalších 
katastrof? Na tuto otázku by měl 
odpovědět zpracovaný krizový plán 
Jindřichova Hradce, jenž by si starostové 
obcí správního obvodu během příštího 
roku měli upravit v návaznosti na vlastní 
podmínky. Doposud žádná právní norma 
konkrétní postup nenabízela. V Jindřichově 
Hradci byl zřízen krizový štáb obce, jenž 
případné problémy řeší. Starostové obcí 
správního obvodu se ale dozvěděli 
informace i z dalších oblastí. 
„Zajímavé jsou pro ně informace zástupců 
odboru rozvoje městského úřadu. Od nich 
se starostové dozvědí, kde mohou získat 
dotace – například z Programu Obnova 
venkova. Myslím si, že servis, který jim 
Město Jindřichův Hradec poskytuje, je pro 
ně velmi přínosný“ uvedl starosta 
hostitelského města Ing. Karel Matoušek. 

Správní obvod Jindřichohradecko zahrnuje 
celkem 57 obcí, zástupci minimálně poloviny 
z nich se na zatím posledním setkání na 
Střelnici dozvěděli například i možnosti 
čerpání peněz z fondů Evropské unie a 
jiných fondů. „Možná občané nevědí, že 
existuje velmi výhodný program pro obce 
s názvem Internetizace knihoven. V jeho 
rámci mohou knihovnická zařízení 
především v menších obcích zpřístupnit 
veřejnosti internet zdarma“ dodal Ing. Karel 
Matoušek. Starostové správního obvodu 
Jindřichohradecko by měli brát pravidelná 
setkávání v Jindřichově Hradci jako 
příležitost k podávání nejrůznějších návrhů a 
připomínek. Příliš podnětů z jejich strany 
zatím ale nepřichází a tak zástupci 
jindřichohradecké radnice apelovali na jejich 
větší aktivitu. 
 

MMaarrcceellaa  KKoozzlloovváá    
JJiinnddřřiicchhoohhrraaddeecckkáá  tteelleevviizzee  

 

  
SPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
  

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici dne 4. listopadu 2005  
 

Svoboda David Pitterová Tamara Bejdáková Petra  
Janatová Ivana 
Dosedla Ondřej 
Severová Kristýna 
Hromadka Vojtěch 
Jiroušková Kateřina 
 

 
 
 
 
 

Lorenc Vít 
Kubínová Barbora 
Mitasová Dominika 
Hromadová Sabina 
 

Vodvářková Kristýna
Winklerová Regína 
Peltan Lukáš 
Peltan Filip 
 

 

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

 

    1. 10. Karel Senar, J. Hradec 16. 10. Marie Škodová, Albeř 
    5. 10. Anna Zelená, Polesí  
    7. 10. Vlasta Frantesová, Hatín 
    9. 10. Jan Kocar, Mníšek 
  11. 10. Růžena Heřmánková, Polště 
  13. 10. Marie Kubíčková, K. Řečice 
  13. 10. Jaroslava Knotková, Pluhův Žďár 
  13. 10. Věra Svobodová, J. Hradec 

17. 10. Lambert Přibyl, Strmilov  
19. 10. Josef Zelenko, Staré Město pod Landšt. 
21. 10. František Reisner, Otín 
25. 10. Ing. Marie Bajerová, J. Hradec 
26. 10. František Šembera, Rapšach 
26. 10. Ing. Jiří Novák, J. Hradec 
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              K U L T U R N Í     K A L E N D Á Ř                                    
 

Gymnázium V. Nováka v J. Hradci Vás zve na Den otevřených dveří 
Pátek 2. 12. 2005 v době od 10.00 do 17.00  
                                       Pro zájemce o studium, rodiče, absolventy i veřejnost 
 

Jindřichohradecké místní dráhy Vás zvou  
3. 12. 2005 – na Mikulášskou jízdu parního vlaku 
                      parní vlak - Jindřichův Hradec - Černovice u Tábora a zpět 
                      odjezd z JH v 9.55 hod. - příjezd do JH v 14.31 hod. 
 

Galerie INSPIRACE pořádá vánoční výstavu  
Vernisáž 3. 12. 2005 v 17.00 hod. - Cokoli vzniklo, dávno dostalo své jméno 

Lucie Absolonová – Svobodová, obrazy na hedvábí 
Ondřej Drábek, Betlém (dřevěná plastika)  

Langrův dům, nám. Míru 138/I., malá výstavní síň do 7. 1. 2006       vstup volný 
 
 

Město Jindřichův Hradec Vás zve   
4. 12. 2005  v 17,00 a 19.30 – Adventní koncert - Jindřichohradecký symfonický orchestr    
kaple sv. Maří Magdaleny          Vstupné: 60,- Kč         
 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J. Hradci Vás zvou  
8. 12. 2005 – 16.00 hodin – na VÁNOČNÍ BESÍDKU  
Ústav sociálních služeb Česká ulice J. Hradec 
 

Divadelní společnost Jablonský uvádí na Střelnici 
8. 12. 2005 v 19.00 hod. premiéru tichomořské operety dle J. N. Nestroye 
                                          LIDOŽROUTI  
Hrají, tančí a zpívají: K. Lišková, P. Körner, P. Prudil, J. Smrčka, V. Staněk, E. Dvořáková,                  
J. Fišerová, L. Harudová, K. Heřmánková, H. Liškařová, J.a M. Popelkovy, L. Ratajová,                    
B. Součková, R. Štěbetáková, J.Beneš, F. Blahoudek, J. Böhm, M. Cetkovský,  R. Hájek,                  
M. Charvát,  J. Langer, T. Körnerová, A. Ratajová  a Ukrutanka (Vl. Bartoš, B. Komínek,              
L. Soukup a R.„Jack“Urban)      
                  Hudba Libor Soukup, choreografie Bohumila Bérová, kostýmy Hana Proxová,  
                  scéna Zdeňka Skořepová, dramaturgie a režie Sabina a Jiří Langerovi 
Vstupné 70,-, 65,-, 60,- Kč 
 

DADA KLUB KASPER Vás zve  
8. 12. 2005 – 19.30 hod. na písničkáře Jakuba Nohy -  Kostelní ul. 73/ I, Atrium 
 

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci Vás srdečně zve na  
9.  – 11. 12. 2005 - ADVENT na zámku – provoz Černé kuchyně, Živý Betlém, trhy,  
                                                                ukázka řemesel 
 

10. – 11. 12. 2005 od  9.00 do 17.00 hodin - Tradiční vánoční trhy 
náměstí T.G.Masaryka a náměstí Míru v J. Hradci  
 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve  
10. 12. 2005  od 17.00 hodin  na Adventní koncert  
                                                       žesťového souboru TRUMPET TUNE 
Na programu zazní skladby J. Pachelbela, J. S. Bacha, Vl. Studničky, I. Berlina  
kostel sv. Jana Křtitele          Vstupné 50,- Kč 
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Národní muzeum fotografie, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy 
v sobotu 10. prosince 2005 v 17 hodin - MIROSLAV POKORNÝ 
                                                                   VENKOV (NOVOHRADSKO 1973 – 1988) 
v Národním muzeu fotografie, Kostelní 20/I. - jezuitská kolej J. Hradec 
Výstava potrvá do 8. ledna 2006, Otevřeno denně mimo pondělí od 12 do 17 hodin 
 

11. 12. 2005 – 9,30 hod.  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec  
 

KD Střelnice uvádí divadelní pohádku z cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
11. 12. 2005 – 16.00 hod.  –  Sněhová královna – Divadlo Příbram          sál Střelnice 
 

Město Jindřichův Hradec Vás zve  
11. 12. 2005  v 19.30 hodin na Vánoční koncert  
           Účinkuje Martina Kučerová s dětským pěveckým sborem Vivali Bela a hosté   
kaple sv. Maří Magdaleny                 Vstupné: 60,- Kč 
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka pořádají  
12. 12. 2005 od 19.00 hodin přednášku RNDr. Jana Kachlíka 
                                              „Historie hornictví v jižních Čechách“  
konferenční sál Muzea 
 

KD Střelnice pořádá divadelní vystoupení 
13. 12. 2005 – 17.00 hod. – Pohádky a jednoaktovky Účinkují žáci  GVN J. Hradec              
sál Střelnice      
 

KD Střelnice uvádí divadelní komedii Jakuba Nvoty 

14. 12. 2005 – 19.00 hodin – KOSA – Divadlo B. Polívky                
                         Hrají: B. Turzonovová, M. Trnavský, R. Novák,  a jazzová skupina  
sál Střelnice        Předplatné  skupiny A   
 

Město Jindřichův Hradec,  Společenství venkovských žen a selek pořádají ve čtvrtek  
15. prosince 2005 od 15 do 16 hodin - ZPÍVÁNÍ, ZVONĚNÍ, ZDOBENÍ, 
                                                                  stromy krásou promění. 
v Obecní zahradě u Vajgaru. S sebou: jablíčka, oříšky, zobání pro ptáčky, svíčky, zvonečky 
 

Město Jindřichův Hradec Vás zve v pátek 
16.12. 2005  na Vánoční kamion Coca-Cola. Ve tři hodiny odpoledne zastaví na 
náměstí Míru a přiveze dětem opravdového Santa Clause se skřítky. Již od jedné hodiny zde 
budou probíhat hry a soutěže. Přijďte si i Vy užít kouzelné odpoledne plné her, zábavy, 
hudby, zpěvu, dárků a překvapení – prostě odpoledne splněných přání! Další informace lze 
získat na www.coca-cola.cz. 
 

ZUŠ v J. Hradci pořádá  
15. 12. 2005 – 18.00 hod. – Koncert JUNIOR BIG BANDU            sál Střelnice 
 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na  
16. 12. 2005 od 17.00 hodin – Vánoční koncert dětí ZUŠ v J. Hradci 
kostel sv. Jana Křtitele   Vstupné dobrovolné 
 

Apoštolská církev Vás srdečně zve  
18. 12. 2005 od 15.00 hod na Vánoční slavnost pro všechny (a hlavně děti), kteří 
musí o půlnoci spát. Hudba, scénky, občerstvení, poselství 
Ústav sociálních služeb, Česká ulice                            Vstup zdarma, pro každé dítě dárek 
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Město Jindřichův Hradec Vás zve  
18. 12. 2005 ve 13.00 hod. na Vánoční koncert Účinkují: JHSO, PS Smetana,  
                          Chrámový sbor Adama Michny, YMCA J. Hradec – PS JAkoubek     
kostel Nanebevzetí Panny Marie   Vstupné dobrovolné 
 
 

KD Střelnice uvádí zábavný pořad 
18. 12. 2005 – 17.00 hod. - Senior klub  Host: Pouličníci                sál Střelnice 
 

Hudební škola YAMAHA pořádá 
19. 12. 2005 – 18.00hod. – Vánoční koncert     sál Střelnice 
 

Rotary Club Jindřichův Hradec pořádá 
19. 12. 2005 v 18.30 hod. –  slavnostní koncert k 1O. výročí založení klubu 
                                              S programem vystoupí žáci hudební školy  
                                             a sólista orchestru ND v Praze p. Petr Přibyl-viola 
kaple sv. Maří Magdaleny 
 

Město Jindřichův Hradec Vás zve na 
21. 12. 2005 – 20.00 hod. – Vánoční Zpívání na schodech závěrečný koncert cyklu 
                                             v akusticky bezkonkurenčních prostorách  
                                              jindřichohradeckého gymnázia 
                                              Účinkují: Mošny (brněnská vokální kapela,  
                                              Klára Šimková (mladá písničkářka z Batelova)          
                                             a Jen tak tak  Vstupné dobrovolné. 
 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na  
22. 12. 2005 od 19.00 hod. –  Vánoční koncert PS Smetana 
                                                Na programu: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční II 
kostel sv. Jana Křtitele                Vstupné dobrovolné 
 
 
 

Město Jindřichův Hradec pořádá 
26. 12. 2005  v 17.00 hod. – Vánoční koncert 
                                              Účinkuje: YMCA J.Hradec –  pěvecký sbor Jakoubek                  
 kaple sv. Maří Magdaleny         Vstupné dobrovolné 
 

Hudební škola YAMAHA - informace pro maminky 
Každý čtvrtek probíhá nově v Hudební škola YAMAHA od 9.30 do 11.00 hod.  
                                "HRANÍČKO"  pro maminky s dětmi...   Poplatek činí 30,- kč 
 

Pravidelné setkávání Apoštolské církve vždy v  neděli od  9,30 hod.  
v Domě s pečovatelskou službou v České ulici  
 
 

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  www.zamekjhradec.cz    
Prohlídky pouze pro předem objednané skupiny  
(po - pá) s  110 % mimosezónním rezervačním 
 příplatkem.  
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MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  

Balbínovo náměstí 19/I. 377 01 J. Hradec tel. 384 363 661, 
384 363 660  / Fax 384 361 576            
E-mail: muzeum@esnet.cz  www.muzeum.esnet.cz  
Otevřeno denně (mimo pondělí) od 8.30 -12.00 a 13.00 -17.00  
Od pondělí 12. prosince 2005 je otevřeno denně  
až do 6. ledna 2006!  Na Štědrý den a na Silvestra je 
otevřeno pouze do 12.00 hodin! 

Městská vyhlídková věž je uzavřena. Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen.             

Národní muzeum fotografie, o. p. s. 
tel/fax 384 362 459, E-mail: nmf@nmf.cz, www.nmf.cz 
si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy 
MIROSLAV POKORNÝ  
VENKOV (NOVOHRADSKO 1973 – 1988) 
v sobotu 10. prosince 2005 v 17 hodin v Národním muzeu 
fotografie, Kostelní 20/I. - jezuitská kolej, Jindřichův Hradec 
Výstava potrvá do 8. ledna 2006.  
Otevřeno denně mimo pondělí od 12 do 17 hodin 

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč pro studenty, důchodce, děti nad 6 let, rodinné  90 Kč pro 
max. 2 dospělé a 2 děti, vstup zdarma pro děti do 6 let, novináře, invalidy 
Venkov 
Výstava cyklu dokumentárně orientovaných fotografií 
momentů z "normalizujícího se" života obyvatel Bukové a 
okolních vesnic  na Novohradsku v letech 1973 až 1988. 
Cílem projektu je podat svědectví o neopakovatelném prostoru 
a času - o uzavřeném mikrosvětě lokality na česko-rakouském 
pomezí izolované jak odděleností vesnic tak neprodyšně 
uzavřenou hranicí - o podivné době, kdy se ani odsunem a 
kolektivizací nepodařilo zcela zlikvidovat původní venkovské 
tradice a typický ráz regionu, jak se vytvářel po staletí, ale kdy postupující normalizace se svou 
umělou pompézností a rozplizlostí už vše rozleptává a devalvuje. Venkov mne jako téma zaujal 
již počátkem 70. let, kdy jsem se pokoušel zachytit atmosféru venkovských tancovaček na severu 
Čech. Ale svůj vlastní svět jsem objevil až v Bukové, kde jsem lidskému i výtvarnému kouzlu 
vesnických zábav podlehl do té míry, že jsem se jimi začal zabývat systematicky. Při každé 
možné příležitosti jsem vyrážel po blízkém okolí a fotografoval plesy, pouťové zábavy i život 
vesnických hospod. Fotografie jsem nakonec v roce 1974 zpracoval jako diplomovou práci na 
FAMU a posléze jsem část z nich v roce 1977 veřejně vystavil v Činoherním klubu. Tato výstava, 
jíž zahajovala Dr. Anna Fárová zároveň otevírala cyklus prvních devíti zde pořádaných 
fotografických výstav. Fotografie byly rovněž vystaveny na společné výstavě v Plasech. 
        Jak jsem se postupně sžíval s místními lidmi, rozšiřoval se záběr fotografií o další a další 
momenty z jejich života. Téma mikrosvěta vesnické komunity bylo pro mne natolik zajímavé, že 
se z práce původně zamýšlené jako jednorázový projekt a zaměřené pouze na určitý typ situací, 
rozrostlo nejen obsahově ale i časově. Nakonec zabralo 15 let mého života. První snímky 
pocházejí z počátku 70. let a poslední fotografie jsem pořídil z masopustu na jaře 1988. 
Fotografoval jsem přitom prakticky "do šuplíku" neboť v dané době nebylo příliš reálné uvažovat 
o uveřejnění fotografií, které vypovídají o postupující nivelizaci tradičních hodnot venkova a o 
mizejícím specifickém charakteru míst, kde se původně stýkaly česká a německá, resp. rakouská 
kultura. 
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Rokem 1989 se cyklus uzavřel. Okolnosti však ani poté nepřály jeho vystavení a téma tak během 
dalších let mělo čas "dozrát". Až v poslední době jsem se k fotografiím znovu vrátil. Oprášil jsem 
negativy z tancovaček a zábav z nového úhlu pohledu a s využitím moderních technologií jsem 
tancovačky připravil pro výstavu v Kladně, která se konala v zimě 2003. Až v této souvislosti 
jsem si uvědomil, že se mi podařilo zachytit svět, který postupující čas definitivně vymazal. Právě 
zde se také ukázala nosnost tématu a jeho přínos pro českou i evropskou fotografii, neboť díky 
možnosti odstupu jsem pochopil, že fotografie přesto obsahují univerzální a někdy až 
archetypální výpověď o člověku a pospolitosti. 
 
       I když jsem si postupně získal důvěru vesničanů a stal se víceméně jedním z nich, nikdy 
jsem nechtěl pronikat do soukromí jejich rodin a domácností. Jako jednotící rámec, který by z 
mozaiky situací a osob vytvořil ucelenou výpověď, jsem proto použil pohled na vesnickou 
komunitu z úhlu veřejného fóra, kde se lidé scházejí, aby slavili, truchlili, pracovali, bavili i nudili 
se. Jejich charaktery jsou pak dány vzájemnými interakcemi i reakcemi na prostředí. Dalším 
spojujícím momentem cyklu jsou proměny konkrétních osob, které se za těch patnáct let na 
fotografiích objevují v různých situacích a v různých životních etapách - při práci, na zábavě, na 
pouti, na svatbě a nakonec na pohřbu. Jde o využití časosběrné metody, užívané např. v 
dokumentárním filmu, jež však je ve fotografii naprosto ojedinělé. 
       Projekt jako celek zahrnuje 80 černobílých fotografií Ilford Warmtone 40x50 cm. Jako celek 
byl vystaven na Univerzitě ve Vídni v roce 2004.   (Mgr.M.Pokorný) 
 

Miroslav Pokorný nar. 4.5.1946  1974 absolvent FAMU obor umělecká fotografie 
                                                    1972 - 74 mimořádné studium dokumentu na FAMU 
Praxe v oborech: 
divadelní fotografie (spolupráce s divadly Činoherní klub, Ateliér Ypsilonka). Autorská účast na 
připravované knize o Činoherním klubu 
portrétní studio Aragorn (např. osobnosti české kultury, soubory portrétů laureátů Ceny Jindřicha 
Chalupeckého a interpretů alternativní hudební scény, dále portréty občanů zapsaných do Knihy 
cti Prahy 3); při portrétování používám postupu, při němž je modelace zobrazovaného subjektu 
dosahována pouze pomocí denního světla ve zvlášť k tomu uzpůsobeném ateliérovém prostoru 
krajina (zakázkové práce pro PressPhoto) a volná tvorba 
dokumentární fotografie - volná tvorba - cykly Venkov, Bufet, Žižkované 
výtvarná fotografie (příprava monografie profesora UMPRUM ak. sochaře Jiřího Beránka) 
novinářská fotografie (Mladý svět, Občanský deník, Telegraf) 
architektura a interiéry (zakázkové práce pro PressPhoto) 
 
 
  Připravujeme na leden 2006                                                                                                                                                                

 
 

Město Jindřichův Hradec Vás srdečně zve  1. 1. 2006 v 17,00 hodin   
na přivítání NOVÉHO ROKU SLAVNOSTNÕM PROJEVEM STAROSTY MÃSTA, 

NOVORO»NÕM TROUBENÕM ze starobylÈ radnice 
        a SLAVNOSTNÕM OH“OSTROJEM odp·len˝m z mÏstskÈ vÏûe 

 

KD STŘELNICE 
  7. 1. 2006 – Jindřichohradecké sprinty Mirka Strejčka a Ples veslařů 
12. 1. 2006 – představení DS Jablonský 
17. 1. 2006 – Když ty, tak já taky, miláčku – Divadelní sgentura Háta, předpl. sk. A 
24. 1. 2006 – Jakub Smolík – koncert 
29. 1. 2006 – Čertův švagr – divadelní pohádka  
30. 1. 2006 – Perla Hollywwoodu a já – Divadlo Ungelt 
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4. 12. 2005  - 17.00 a 19.30 
Adventní  koncert 

Jindřichohradecký symfonický orchestr 
kaple sv. Maří Magdaleny - Vstupné: 60,- Kč 

*** 

11. 12.  2005 – 19.30  
Vánoční  koncert 

Martina Kučerová a dětský pěv. sbor Vivali Bela 
kaple sv. Maří Magdaleny, Vstupné: 60,- Kč  

*** 

18. 12. 2005 – 13.00  
Adventní  koncert 

JHSO, PS Smetana, Chrámový sbor A. Michny  
YMCA Jindřichův Hradec – PS Jakoubek 

kostel Nanebevzetí Panny Marie,Vstupné dobrovolné 
*** 

26. 12. 2005  - 17.00 
Vánoční  koncert 

 
 

YMCA Jindřichův Hradec - PS Jakoubek 
kaple sv. Maří Magdaleny, Vstupné dobrovolné 

 
 

Tradiční české vánoční trhy 
10. a 11.12.2005 (sobota, neděle) od 9.00 – 17.00 hodin.  
Na horním náměstí bude česká výroba * pletené výrobky * textil * svíčky * 
koření * punčochové zboží *** 
Na dolním náměstí budou dobové trhy * věnečky * včelí produkty * 
keramika * vánoční ručně malované ozdoby * dřevěné hračky * dřevěné 
výrobky do domácnosti * sušené květiny * medovina * vánoční perníčky * 
ručně tkané koberce * jmelí, svíčky, chvojí, slaměné ozdoby * uzené ryby 
* kameninové a keramické výrobky  
*** zabijačka uzeniny *** hudba – koledy *** 

 
Vánoční kamion Coca-Cola přijede do Jindřichova Hradce 
 

Vánoční kamion Coca-Cola, věrná kopie kamionu z televizní reklamy, přiveze dětem i 
rodičům opravdového Santa Clause se skřítky a spoustou her. Do Jindřichova Hradce přijede 16. 
prosince a zastaví ve tři hodiny odpoledne na náměstí Míru.  

Před příjezdem samotného kamionu bude od jedné probíhat samostatný program. Na 
děti čeká spousta her, které rozzáří oči nejen malých návštěvníků. Děti budou moci vyzkoušet 
své dovednosti při vázání Santových bot. Pokud budou chtít, 
skřítkové je rádi vyfotografují se „Santou“ před kamionem. 
Fotografie budou pořizovány digitálním fotoaparátem a ukládány 
na internetové stránky, odkud si je budete moci stáhnout či 
vytisknout. Karaoke – zpívání vánočních koled – jistě ocení malí i 
velcí. Santa Claus bude mít pro každého připraveno mnoho 
dárků. Přijďte si s vašimi dětmi užít kouzelné odpoledne plné her, 
zábavy, hudby, zpěvu, dárků a překvapení – prostě odpoledne 
splněných přání! 

Advent  
  a Vánoce 
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Adventní dny na Státním hradu  
a zámku v Jindřichově Hradci 

Pátek  
9. prosince 
16.00 hod.  
Zahájení výstavy  
s názvem 
„Ze zámeckého 
šatníku“ v galerii na 
II. nádvoří hradu  
a zámku. Výběr 
textilií a oděvních 
doplňků 
dochovaných 
v zámeckých 
depozitářích.  
Výstava je otevřena 

do 18.00 hod. 
 

Sobota 10. prosince 
10.00 - 17.00 hod. - Výstava s názvem             
„Ze zámeckého šatníku“ v galerii na II. nádvoří 
hradu a zámku. Výběr textilií a oděvních 
doplňků dochovaných v zámeckých 
depozitářích. Výstava je otevřena do 17.00 hod. 
 

10.00 - 17.00 - Ukázka provozu Černé 
kuchyně, živý Betlém na III. nádvoří, 
ukázka uměleckých řemesel, tradiční 
tržiště na III. nádvoří s nabídkou 
sladkých a slaných specialit.  
 

11.00, 13.00 a 15.30 hod.  - Vystoupení taneční 
skupiny Calyculus v hudebním pavilonu 
Rondelu, ukázka renesančních tanců. 
14.00  hod. - III. zámecké nádvoří - Velké 
arkády, Vánoční hudba pro žestě. Trumpet 
Tune, umělecký vedoucí Lumír Rataj. 
 

Neděle 11. prosince 
10.00 - 17.00 hod. - Výstava s názvem „Ze 
zámeckého šatníku“ v galerii na II. nádvoří 
hradu a zámku. Výběr textilií a oděvních 
doplňků dochovaných v zámeckých 
depozitářích. Výstava je otevřena do 17.00 
hod.  
 

10.00 – 17.00 hod. - Ukázka provozu 
Černé kuchyně, živý Betlém na III. 
nádvoří, ukázka uměleckých řemesel, 
tradiční tržiště na III. nádvoří 
s nabídkou sladkých a slaných specialit. 
 

11.00, 13.00 a 15.00 hod. - Vystoupení 
taneční skupiny Calyculus v hudebním 
pavilonu Rondelu, ukázka renesančních 
tanců. 
 

14.00 hod. - III. zámecké nádvoří - Velké 
arkády, Vánoční hudba pro žestě. Trumpet 
Tune, umělecký vedoucíLumír Rataj. 
 

15.00 hod. - Adventní zamyšlení v Kapli sv. 
Ducha (III. nádvoří) za účasti probošta 
římskokatolické církve Václava Habarta a 
faráře českobratrské církve evangelické 
Davida Balcara a pěveckého sboru YMCA – 
Jakoubek. 
 

16.00 hod. - Pěvecké vystoupení dětského 
sboru Základní umělecké školy Vítězslava 
Nováka v Jindřichově Hradci na Velkých 
arkádách (III.) nádvoří.  

* * * 
Výstava „Ze zámeckého šatníku“ bude dále 
otevřena v pracovních dnech do 23. 12. od 
13.00 – 16.00 hod., (galerie na II. nádvoří). 
 
 

Adventní dny Muzea Jindřichohradecka 
10. 12. 2005  od 17.00 hod.  Adventní koncert  

                       žesťového souboru TRUMPET TUNE 
Na programu zazní skladby J. Pachelbela, J. S. Bacha, Vl. Studničky...  
kostel sv. Jana Křtitele - Vstupné 50,- Kč 
16. 12. 2005 od 17.00 hod. Vánoční koncert dětí ZUŠ J. Hradec 

                     kostel sv. Jana Křtitele   Vstupné dobrovolné 
 

                      22. 12. 2005 od 19.00 hod.  Vánoční koncert PS Smetana 
                     Na programu: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční II. 
                       kostel sv. Jana Křtitele - Vstupné dobrovolné  
V kapli sv. Víta v Muzeu Jindřichohradecka probíhá výstava „PF Antonína Málka“  
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1. čtvrtek  17,30 20,00    
2. pátek    17,30 20,00  
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
 

NOČNÍ  HLÍDKA Rusko-Bontonfilm 
Temná fantasy Noční hlídka je první částí trilogie natočené podle předlohy 
Sergeje Lukjaněnka. Špičkové vizuální efekty, úžasné akční sekvence a 
hororové napětí snímku bylodůvodem k oscarové nominaci na nejlepší 
cizojazyčný film. 
Hrají: Konstantin Chabenskij, Vladimír Meňšov, Marija Porošinová  
Režie: Timur Bekmambetov 
     Mládeži do 15 let nepřístupný   
     Délka filmu: 114 min. 
 

3. sobota  17,30 
4. neděle  17,30 
 
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč               
 

STRAŠPYTLÍK USA-Falcon 
I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou. Animovaná pohádka studia 
Walta Disneye.  
Režie: Mark Dindal 
     Délka filmu: 77 min. 
 

3. sobota   jen   20,00 
4. neděle   jen   20,00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 
 

TEMNÉ  VODY USA-Japonsko-Falcon 
Jsou tajemství, která mají zůstat nevyřešena. Psychologický horor  
odehrávající se na newyorském Rooseveltově ostrově je příběhem Dahlie 
Williamsové, která se přestěhuje do starého činžáku, jenž skrývá  
tajemství: zemřela tu dívka Natasha...           
Hrají: Jennifer Connellyová,  John C.Reilly, Tim Roth aj. 
Režie: Walter Salles 
     Mládeži do 15 let nepřístupný  
     Délka filmu: 105 min. 
 

PŘEDSTAVENÍ   
ART  KINA 
5. pondělí   17,00 20,00
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč     
 

NECHOĎ  KLEPAT  NA  DVEŘE Německo-Francie-Hollywood C.E. 
Současný Divoký západ klidným pohledem Wima Wenderse. Sam Shepard 
v roli „zatoulaného kovboje“, hledajícího svou dávnou lásku. 
Dále hrají: Jessica Langeová, Tim Roth, Sarah Polleyová aj. 
Režie: Wim Wenders 
     Mládeži do 15 let nepřístupný  
     Délka filmu: 125 min. 

6. úterý     17,30 20,00 
7. středa   17,30 20,00 
 
 
 
 
 
Titulky    
Vstupné: 68 Kč 
 

KLETBA  BRATŘÍ  GRIMMŮ USA-ČR-SPI 
Neskutečný příběh skutečných pohádkářů. Bratři Jake a Will milují 
pohádkové příběhy hlavně proto, že jim pomáhají v jejich drobné 
podvodnické činnosti.  Německý venkov poničený napoleonskými válkami 
se stává  živnou půdou pro dva šejdíře, vydělávajících na pověrčivosti 
venkovanů. 
Hrají: Matt Damon, Heath Ledger, Lena Headeyová, Monica Belluciová, 
Tomáš Hanák, Miroslav Táborský aj. 
Režie: Terry Gilliam 
     Mládeži do 12 let nevhodný    
     Délka filmu: 120 min. 

8. čtvrtek  17,30 20,00 
9. pátek    17,30 20,00 
 
Titulky 
Vstupné: 78 Kč 

DISTRIKT! Maďarsko-CinemArt 
Vstup na vlastní riziko! Odvážnější než sám South Park je drsná 
animovaná komedie, odehrávající se v jisté velmi podezřelé čtvrti. 
Režie: Áron Gauder 
     Mládeži do 12 let nevhodný   
     Délka filmu: 90 min. 
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10. sobota  17,30 20,00 
11. neděle  17,30 20,00 
 
 
 
Vstupné: 68 Kč 
 

DOBLBA! ČR-Bontonfilm 
Černá barevná komedie. Nový film Petra Vachlera o nečekaném dědictví, 
které osudově zasáhne rodinu Mukových, aneb všechno, co jste kdy komu 
udělali, se vám jednoho dne vrátí. 
Hrají: Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček, Marek Daniel, Lenka Krobotová  
Režie: Petr Vachler 
     Mládeži do 15 let nepřístupno Délka filmu: 110 min.   

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  
PRO  SENIORY 
12. pondělí 17,30 20,00 
 
 
Vstupné: 35 Kč 
 

JÁRA  CIMRMAN,  LEŽÍCÍ,  SPÍCÍ ČR-Bontonfilm 
Exkurze do památníku v Liptákově a vybrané epizody ze života 
zapomínaného, ale nezapomenutelného všestranného génia  J.C. 
Hrají: Zdeněk Svěrák, Valerie Kaplanová, Petr Čepek, Josef Abrhám, 
Libuše Šafránková aj. 
Režie: Ladislav Smoljak     Délka filmu: 82 min. 
 

 
13. úterý    17,30 
14. středa   17,30 
 
 
Vstupné: 63 Kč 
 

ANDĚL  PÁNĚ ČR-Warner Bros. 
Nová česká pohádka režiséra Jiřího Stracha vypráví o zmatcích, které se 
během vánočního času odehrávají jak na nebi, tak i na zemi. 
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Klára Issová, Jiří Bartoška, Oldřich Navrátil,  
Josef Somr aj. 
Režie: Jiří Strach Délka filmu: 90 min.                                                         
 

13. úterý  jen  20,00 
14. středa jen 20,00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč               
 

OLIVER  TWIST Francie-ČR-SPI 
Filmová adaptace románu Charlese Dickense v režii Romana Polanského. 
Hrají: Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman, Leanne Roweová a 
Režie: Roman Polanski 
     Délka filmu: 130 min. 
 

15. čtvrtek  jen  20,00 
16. pátek    jen  20,00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč               
 

ČTYŘI  BRATŘI USA-Bontonfilm 
Vrátili se domů, aby pohřbili mámu... a jejího vraha. Drsný provokativní 
thriller režiséra Johna Singletona ( Drsnej Shaft, Rychle a zběsile 2 ). 
Hrají: Mark Wahlberg, Garrett Hedlund, André Benjamin, Tyrese Gibson  
Režie: John Singleton 
     Mládeži do 15 let nepřístupný Délka filmu: 113 min. 
 

15. čtvrtek 17,00 
16. pátek   17,00 
17. sobota 17,00  20,00 
18. neděle 17,00  20,00 
19. pondělí 17,00 
 
Český dabing       
Vstupné: 78 Kč               

HARRY  POTTER  A  OHNIVÝ  POHÁR USA-Warner Bros. 
Dospívající kouzelník Harry má ve čtvrtém pokračování filmového hitu 
opravdu napilno - ke slovu se hlásí úhlavní nepřítel - lord Voldemort. 
Kromě toho musí Harry a jeho kamarádinapnout všechny síly, aby svým 
rodným Bradavicím pomohli v turnaji tří kouzelnických škol. 
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watsonová, Robin Coltrane  
Režie: Mike Newell  
     Délka filmu: 150 min 

PŘEDSTAVENÍ   
ART  KINA 
19. pondělí   jen 20,00 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč               

3 – IRON J.Korea-Japonsko-Artcam 
Je obtížné poznat, zda svět, ve kterém žijeme, je realita či sen. 
Psychologický kriminální snímek o nevšedním milostném vztahu. 
Hrají: Jae Hee, Kwon Hyuk-ko, Ju Jin-mo aj. 
Režie: Kim Ki-duk 
     Mládeži do 15 let nepřístupný Délka filmu: 88 min. 

20. úterý   17,30 20,00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč               
 

MOJE  LÉTO  LÁSKY V.Británie-Intersonic 
Romantické drama dvou dívek, Mony a exotické Tasmin, které se potkaly 
jednoho parného léta. Přátelství přerůstá ve vztah, kde nemají místo muži 
ani budoucnost. 
Hrají: Nathalie Pressová, Emily Bluntová, Paddy Considine aj. 
Režie: Pawel Pawlikowski 
     Mládeži do 12 let nevhodný Délka filmu: 85 min.   
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21. středa  17,30 20,00 
22. čtvrtek 17,30 20,00 
23. pátek   17,30 20,00 
Titulky   
Vstupné: 63 Kč               

40 LET  PANIC USA-Bontonfilm 
Lepší pozdě než nikdy. Komedie o sexu a jiných známých věcech. 
Hrají: Steve Carell, Catherine Keenerová, Paul Rudd, Elizabeth Banksová a 
Režie: Judd Apatow 
     Mládeži do 15 let nepřístupný Délka filmu: 116 min. 

27. úterý    17,30 20,00 
28. středa  17,30 20,00 
 
 
 
 
 
Vstupné: 68 Kč                  

ŠÍLENÍ ČR-Warner Bros. 
Psychologický horor režiséra Jana Švankmajera volně vychází z motivů 
povídek E.A.Poea Zaživa pohřben a Šílený psychiatr. Děj se zdánlivě 
odehrává v 19. století ve Francii, je však plný anachronismů a reálií 
dneška. 
Hrají: Pavel Liška, Jan Tříska, Anna Geislerová, Martin Huba. J.Dušek  
Režie: Jan Švankmajer 
Mládeži do 15 let nepřístupný Délka filmu: 115 min. 

29. čtvrtek 17,30 20,00 
30. pátek   17,30 20,00 
 
Titulky       
Vstupné: 78 Kč               

NOC  S  NABROUŠENOU  BŘITVOU Francie-Bioscop 
Horor. Dvěbezbranné dívky Marie a Alexia bojují o přežití s šíleným 
psychopatem poté, co se rozhodly strávit víkend na odlehlé usedlosti. 
Hrají: Cécile de France, Maiwenn, Philippe Nahon aj. Režie: Alexandre Aja 
Mládeži do 15 let nepřístupný Délka filmu: 90 min. 

3.1. úterý   17,30 20,00 
2.1. středa 17,30 20,00 
 
 
 
 
 
 
Vstupné: 80 Kč               

HRUBEŠ  A  MAREŠ  JSOU  KAMARÁDI  DO  DEŠTĚ ČR-CinemArt 
Václav Hrubeš ( Jan Budař ) a Josef Mareš ( Richard Krajčo ) jsou 
kamarádi. Nemají peníze, nejsou ani moc chytří, ani moc hezcí. Hrubeš 
pracuje jako revizor, Mareš žádnou práci nemá. Oba intenzivně touží po 
lásce, ženách a pěkném zaměstnání. Na scéně se objevuje slovenský 
filmový režisér a Hrubeš s Marešem jsou přesně to, co hledá. 
Dále hrají: Miroslav Donutil, Iva Janžurová, Magdalena Borová 
Režie: Vladimír Morávek 
Mládeži do 15 let nepřístupný Délka filmu: 108 min. 

 

 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI     

4. neděle    15.30 
Vstupné: 10  Kč 

KRTEK  O  VÁNOCÍCH                                ČR-Krátký film  
Pásmo pohádek.                                         Délka pásma: 70 min. 

11. neděle   15.30 
Vstupné: 10  Kč 

VÁNOCE  U  ZVÍŘÁTEK                              ČR-Krátký film 
Pásmo pohádek.                                         Délka pásma: 65 min.  

18. neděle   15.30 
Vstupné: 10  Kč 

HVĚZDA  BETLÉMSKÁ                                ČR-Krátký film                      
Pásmo pohádek.                                         Délka pásma: 60 min. 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2006 
  3.  –  4. Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště ČR hořká komedie 
  5.  –  6. Kurýr 2 Francie – USA akční thriller 
  7. –   8. Tajemný let USA akční drama 
           9. Země hojnosti USA drama 
10. –  11. Štěstí ČR černá komedie 
12. –  13. Jeskyně USA akční horor 
14. –  15. Zná ji jako svý boty USA komedie 
         16. Kopytem sem, kopytem tam ČR  komedie 
         17. Doom USA akční horor 
18. –  19. Dějiny násilí Německo – USA kriminální 
20. –  22. Lovci dinosaurů USA dobrodružné sci-fi 
         23. Můj Nikifor Polsko psychologický 
24. –  25. King Kong USA dobrodružný 
26. –  29. Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň USA dobrodružný fantasy 
         30. Quo vadis Polsko historický 
         31. Láska na inzerát USA romantická komedie 
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Malé předvánoční čtení z archivu 
(K tradici vánoční hudby v Jindřichově Hradci) 

 
     „Hej mistře! Vstaň bystře! Vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost! Krásu uhlídáš 
v tento noční čas. Hvězdy jsou dnes krásnější, obloha jest jasnější, měsíc krásně 
plápolá, svítí sad, stodola“. 
 
     Kdo by neznal slavnou Vánoční mši Jana Jakuba Ryby a neslyšel v duchu 
působivá slova s neméně podmanivou hudbou? Muzika zkrátka neodmyslitelně patří 
k Vánocům. I naše krásné a starobylé město se pyšní tradicí vánoční hudby – 
každého hned napadne vynikající hudebník a jindřichohradecký rodák Adam Michna 
z Otradovic (kolem 1600 – 1676). Z jeho pera vyšla celá řada vánočních čtyřhlasých 
písní, mezi kterými je znárodnělá „Chtíc aby spal“. Kultura vánoční hudby, myslím 
teď hlavně duchovní zpěv, je však v Jindřichově Hradci mnohem starší. 
     Už v roce 1489 založil Jindřich IV. z Hradce při tehdejším farním (dnes 
proboštském) kostele mariánské bratrstvo. Jak sám nechal do zakládací listiny 
zaznamenat, že „ustanovili jsme a vyzdvihli a mocí listu tohoto vyzdvihujeme nové 
bratrstvo mše ranné Panny Marie...s radou ctihodného kněze Eliáše Čecha...“, učinil 
tento akt k poctě Matky boží. Nestalo se tak ani náhodou, ani z okamžitého hnutí 
mysli jindřichohradeckého pána. Jindřich IV. byl vždy velkým obdivovatelem Panny 
Marie: už v roce 1476 ho Ferdinand, sicilský král, přijal do mariánského rytířského 
řádu a dal mu řádové roucho s odznakem. Ctitelem mariánského kultu byl Jindřich 
až do své smrti roku 1507, jak dokazují četné dary a výsady, které uděloval kostelu 
a které sám dostával od duchovních hodnostářů. 
     My se však vraťme k mariánskému bratrstvu, z jehož působení se v archivu 
dochoval naprostý unikát: jindřichohradecký graduál z roku 1491. Tato kniha, která 
má rozměry 35 x 52 cm a dřevěné desky, potažené světlou kůží s mosazným 
kováním, patří k nejstarším v Čechách, protože většina dochovaných českých 
graduálů je až z následujícího 16. století. Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, 
otevřeme společně těžký svazek, obrátíme pergamenové listy, zdobené barevnými 
ornamenty a přečteme si pod středověkými hranatými notami texty písní, které 
zpívali literáti o Vánocích. Na s. 30 zní adventní píseň, plná naděje a očekávání: 
„Ejhle, Panna počne a porodí Syna a jeho jméno bude Emanuel. Vévoda zazáří dnes 
nad námi..zrozen a náš pán..“ Otočíme další pergamenový list a zazáří krásná zelená 
iniciála „P“ na zlatém podkladě. Ve smyčce písmene jsou bohaté růžové ornamenty. 
A jsme na začátku písně, která se zpívala o Vánocích: „Chlapec narozen a Syn dán a 
nám jeho vláda nad lidem...“ (Pokud Vám v textu chybí iniciála „P“, vězte, že slova 
jsou latinsky a chlapec je v latině puer.). 
     Ať jsou pro Vás Vánoce skutečnými svátky klidu a pokoje, nikoliv jen příměřím.         
A nezapomeňte na zpěv: tak, jak zpívali naši předci – s pokorou, citem, s láskou. 
 

Stanislava Nováková, zámecký archiv v J. Hradci 
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S P O R T 

 

 ZIMNÍ STADION J. HRADEC 
I. Liga muži               SO     3. 12. 18.00 KLH Vajgar – Brno 
  SO   10. 12. 18.00 KLH Vajgar – Kadaň 
 ST   14. 12. 18.00 KLH Vajgar – Prostějov 
 PO   19. 12. 18.00 KLH Vajgar – Třebíč 
I. Liga junioři PÁ     2. 12. 18.30 KLH Vajgar – Písek 
 PÁ     9. 12. 18.30 KLH Vajgar – Příbram 
 PÁ   16. 12. 18.30 KLH Vajgar – Popovice 
I. Liga dorost NE     4. 12. 16.00 KLH Vajgar – Písek 
 NE   11. 12. 16.00 KLH Vajgar – Příbram 
 NE   18. 12. 16.00 KLH Vajgar – Rokycany 
Liga žáci NE     4. 12.   9.00 KLH Vajgar 8 + 9 tř. – Kobra Praha 
 ST     7. 12. 14.00 KLH Vajgar 6 + 7 tř. – Kladno 
 SO   10. 12. 13.00 KLH Vajgar 8 + 9 tř. – Sokolov 
 NE   16. 12.  11.00 KLH Vajgar 6 + 7 tř. – Písek 
Krajský přebor žáků SO    3. 12.  11.30 KLH Vajgar 4 + 5 tř. – Č. Krumlov 
 ST   14. 12.  13.30  KLH Vajgar 4 + 5 tř. – Tábor 
 SO   17. 12.  11.00 KLH Vajgar 2 + 3 tř. – Humpolec, H. Brod,   

                                Náměšť 
Krajská liga mužů NE   11. 12.  19.00 Radouň – Tábor B. 
 

 

Veřejné bruslení  

 ČT    1. 12.   17.00 – 18.15  
 NE    4. 12    13.15 – 14.30 PO  26. 12.   15.00 – 16.15 
 ČT    8. 12.   17.00 – 18.15 ÚT  27. 12    16.15 – 17.30 
 NE  11. 12.   13.30 – 14.45 ST  28. 12.   16.15 – 17.30 
 ČT  15. 12.   17.00 – 18.15 ČT  29. 12.   16.15 – 17.30 
 

ČT  22. 12.   17.00 – 18.15 PÁ  30. 12.   16.15 – 17.30 
 SO  24. 12.   11.30 – 13.00 SO  31. 12.   12.30 – 13.45 
 NE  25. 12.   13.30 – 14.45 NE    1.   1.   13.30 – 15.00 zdarma 
 

                                   Sportovní hala – J. Hradec  HÁZENÁ 
I. Liga ženy SO    3. 12. 13.00 J. Hradec – Slávie Praha 
I. Liga st. dorostenky                   15.00 J. Hradec – Slávie Praha 
I. Liga ml. dorostenky                   17.00 J. Hradec – Slávie Praha 
           

   BASKET 
 

II. Liga muži SO  10. 12.  19.30 BK J. Hradec – Ostrava 
 NE   11. 12.  10.30 BK J. Hradec – Opava 
 SO  17. 12.  19.30 BK J. Hradec – BK Zlín 
 NE   18. 12.  10.30 BK J. Hradec – BK Olomouc 
Krajský přebor muži SO  10. 12.  16.30 Slovan J. Hradec – Pelhřimov 
 NE   11. 12.  13.00 Slovan J. Hradec – Humpolec 
                     ženy SO  17. 12.  17.00 Slovan J. Hradec – Humpolec 
                                  

                                    FUTSAL   
III. Liga  SO  17. 12.  10.30 K- Sport – Terasy Praha      
 

                                    VOLEJBAL 
Krajský přebor žáků  NE   4. 12.    9.00 – 14.00  KP - žáci 
                                 KUŽELKY kuželna Slovan – Jarošovská ul.  
Krajský přebor I muži PÁ  2. 12.   17.30 Slovan J.H. B – Tábor C 

 


