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Součást JH zpravodaje je příloha Muzea Jindřichohradecka – NOVUM 
 

 

 

 

Provozovatel: REGIONSPORT služby spol. s r.o. J. Hradec  

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

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

AQUAPARK A PLAVECKÝ BAZÉN  
Provozovatel: Relax Vajgar spol. s.r.o., IČO 482 02 622 
Vajgar 685/III, Jindřichův Hradec 
PROVOZNÍ DOBA: 10.00 - 20.00 hod. 
Vstupné: 
Celodenní: Dospělí 70,-Kč; dítě 40,-Kč od 10.00 do 20.00hod. 
Polodenní: Dospělí 50,-Kč; dítě 30,-Kč 6 hodin 
Minimální: Dospělí 40,-Kč; dítě 20,-Kč 2 hodiny 

 

                          JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník.  
Vydává  Město Jindřichův Hradec. Adresa redakce a místo vydávání: Klášterská 
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Elektronickou verzi zpravodaje najdete na internetu: 
http://www.jh.cz     http://www.jhzpravodaj.esnet.cz                             
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INFORMACE Z RADY MĚSTA  

 
Na svém červnovém zasedání 
schválili zastupitelé návrh zadání 

regulačního plánu městské památkové 
rezervace. Smyslem tohoto dokumentu je 
podrobnější regulace stavební činnosti na 
území památkové rezervace.  Zároveň tím 
vznikne důležitý podklad pro Program 
regenerace, což je důležitý dotační titul na 
úseku památkové péče. Zadání bylo jako 
první etapa projednáno se všemi dotčenými 
orgány a veškeré připomínky jsou 
v předloženém materiálu zohledněny ve 
všeobecné shodě. Proto také zastupitelé 
uložili útvaru architekta  pokračovat dalším 
krokem, kterým je vypracování konceptu 
regulačního plánu dotčeného území 
s respektováním všech došlých připomínek,  
podnětů a požadavků. Koncept bude do 
konce roku opět předložen zastupitelstvu 
ke schválení. 
 

   Nadace pro Jihočeské cyklostezky je 
nezisková organizace založená z vůle 
Jihočeského kraje, Jihočeské centrály 
cestovního ruchu, ČSAD Jihotrans a.s. a 23 
jihočeských měst. Jedním z nich je i 
Jindřichův Hradec. Na svém červencovém 
zasedání schválili radní podepsání Smlouvy 
o partnerství s Nadací pro Jihočeské 
cyklostezky. Roční příspěvek  našeho města  
na činnost této nadace představuje 12 tisíc 
korun. Hlavním smyslem podepsané 
smlouvy je vzájemná koordinace projektů a 
iniciativ všech subjektů, které se zabývají 
otázkou cykloturistiky. Nově budované 
úseky cyklostezek by tím měly získat 
jednotné značení, měly by na sebe logicky 
navazovat a měly by být aktuálně uváděny 
v propagačních materiálech a turistických 
mapách. 
 

  Také v letošním roce se město Jindřichův 
Hradec zapojí do Evropského týdne 
mobility, který proběhne ve dnech 16. až 
22. září 2005. Český a Slovenský dopravní 

klub k této příležitosti uspořádá již čtvrtý 
ročník výtvarné soutěže s tématikou 
dopravní výchovy. Mateřské a základní 
školy v našem městě se této soutěže 
pravidelně účastní. Na nákup drobných 
dárků pro dětské autory byla radními  
z rozpočtu města uvolněna částka 2 500,- 
Kč. Ceny budou předány na vernisáži 
výkresů ve vestibulu Fakulty 
managementu VŠE v rámci akcí „Dne bez 
aut“ 22.září 2005.      
 

   V rámci postupného zlepšování kvality 
prostředí a technického vybavení na 
zimním stadionu odsouhlasila rada města 
pořízení odvlhčovacího zařízení na 
vysoušení hokejových výstrojí v šatnách 
seniorů. Na základě poptávkového řízení 
bude toto zařízení zakoupeno u firmy SEN 
s.r.o. Bechyně za 116 585,- Kč. Vedle 
každoročních dotací na činnost a po 
komplexní rekonstrukci chlazení, instalaci 
nových mantinelů a zakoupení nové rolby 
je to další významná investice města 
k podpoře ledního hokeje.  
 

  Druhá etapa výstavby cyklostezky 
Jindřichův Hradec – Děbolín je před 
realizací. Úsek od letiště kolem Zvěřinovi 
vyhlídky do Děbolína je dlouhý 1 161 
metrů, široký 3 metry a jeho konstrukční 
vrstvy budou přikryty prosívkou 
s penetračním postřikem. Ze šesti 
uchazečů byla výběrovým řízením 
odbornou komisí a následně radou města 
vybrána firma Colas CZ a.s. Jihlava. 
Cyklostezka bude stát 2 270 000,- Kč a 
dílo bude hotovo do konce září 2005. Na 
celkových nákladech se město podílí 40%, 
zbytek pokryje dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.  

 Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 
Zasedání Zastupitelstva  

města Jindřichův Hradec se koná 
31. srpna 2005 – 16.00 hodin 

v sále Střelnice 
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Investiční činnost města  
v letních měsících 
 
 Stavebnictví je činnost více než mnohé jiné závislá na počasí, a proto zejména 
v letních měsících probíhá intenzivní stavební činnost i na investicích města. V závěru 
měsíce července byla dokončena rekonstrukce hrací plochy a související práce na zimním 
stadionu. Uměle chlazená plocha byla vybudována v  roce 1974, v roce 1985 v souvislosti 
s výstavbou zastřešení byla provedena první rekonstrukce plochy a nyní po dalších 20 
letech byla provedena celková rekonstrukce včetně tepelné a vodotěsné izolace, úpravy 
rozvodného kanálu a změny systému chlazení se sníženým obsahem chladiva. Byly 
osazeny i nové mantinely a hráčské lavice. 
 Na počátku července byla zahájena celková rekonstrukce ulice Gymnazijní, kde 
dojde k částečnému rozšíření vozovky a vyřešení 
parkování vozidel podél gymnázia. Tato stavba, 
která bude dokončena do konce srpna, je 
podmiňující akcí pro zahájení prací na rekonstrukci 
povrchů v centru města v podzimních měsících. 
V areálu ZŠ v Janderově ulici pokračuje výstavba 
školní jídelny, která po dokončení v závěru roku 
vyřeší nevhodné přecházení dětí do stávající 
jídelny na Zakostelském náměstí. Jídelna bude mít 
kapacitu 500 jídel denně a vybavení kuchyně bude odpovídat všem požadavkům a 
normám EU pro veřejné stravování.  V centru města dále probíhá celková oprava uliční 

fasády ZŠ v ulici Štítného, kde bude provedena rovněž 
oprava oken a výměna klempířských prvků. V lokalitě 
Sládkova kopce a Pražské ulice probíhá poslední etapa 
rekonstrukce přívodního vodovodního řadu z vodojemu 
Děbolín, který má celkovou délku 5 km a je jediným 
přívodem pitné vody do města. V odbočovacích šachtách 
budou osazeny elektroventily s možností ovládání 
z centrálního dispečinku, což umožní pružnější reagování 
řadu na okamžitou spotřebu a zároveň i rychlejší uzavření 
v případě poruchy. Na okraji sídliště Hvězdárna pokračuje 

výstavba inženýrských sítí pro 31 rodinných domků v lokalitě Jižní svah, kde vznikne 
obytná zóna, splňující všechny normové parametry. 
 V měsíci srpnu vrcholí příprava na zahájení prací na rekonstrukci povrchů 
v ulicích Klášterská, Růžová a Masarykově náměstí. Po ukončení výběru zhotovitele a 
dodržení nezbytných lhůt a formalit je předpoklad zahájení prací v měsíci říjnu v Růžové 
ulici, kde bude provedena částečná rekonstrukce kanalizace, výměna vodovodního řadu 
včetně přípojek a nově upraveno příčné uspořádání tak, aby bylo umožněno parkování 
v ulici. Následně budou práce pokračovat v dalších částech centra tak, aby celá 
rekonstrukce byla dokončena v srpnu 2006 podle podmínek dotačního programu EU 
Phare. 

Vladimír Krampera, oddělení investic MěÚ 
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Město Jindřichův Hradec 

odbor správy majetku města, 
 oddělení správy bytů 

Klášterská 135/II, 377 22 J.Hradec,                 
tel.: 384351542, fax: 384 361503,  

e-mail: brabcova@jh.cz 
O Z N Á M E N Í 

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

o z n a m u j e 
občanům, že má v majetku byt číslo 5 v čp. 
720/II, ul. Nádražní, Jindřichův Hradec, o 
velikosti 2+1 (64,84 m2) , který nabízí 
k pronájmu formou nabídkového řízení - 
obálková metoda. Jedná se o byt v 1. 
patře,  I. kategorie s ústředním vytápěním. 
Minimální nabídková cena nájemného je 
26,00 Kč/m2/měsíc. Byt bude přidělen 
nejvyšší nabídce. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou s obvyklou kaucí. 
 

Žádosti s nabídnutou výší nájmu za 1 m2 a 
s uvedením Vaší současné bytové situace 
zasílejte v uzavřené obálce označené 
„NEOTEVÍRAT – výběrové řízení byt 720“ 
v době oznámení veřejnosti, nejpozději do 
15. 8. 2005 do 16.30 hodin na adresu: 

Město Jindřichův Hradec 
odbor SMM – oddělení správy bytů  
Klášterská 135/II 
377 01 Jindřichův Hradec 

Podmínky žádosti: 
- žadatel je starší osmnácti let 
- žadatel není majitelem nebo 

spolumajitelem nemovitosti vhodné 
k bydlení nebo bytu v okrese J. Hradec 

- žadatel není nájemcem jiného bytu ve 
vlastnictví Města 

- zaplacení kauce ve výši šestinásobku 
měsíčního nájmu 

- uzavření smlouvy o nájmu na dobu 
určitou  

- žadatel má vyrovnány veškeré závazky 
vůči Městu J. Hradec 

- trvalý pobyt žadatele v J. Hradci 
Uvedený byt si je možno prohlédnout 
dne 3.8.2005 v době od 10.00 do 

10.30 hodin a v době  od 15.00 do 
15.30 hodin. 
Nabídky a připomínky lze předložit 
v průběhu oznámení veřejnosti. 
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje 
právo přijmout či  nepřijmout kteroukoliv      
z došlých nabídek. 

Ing. Petr Fanta Ph. D. 
vedoucí odboru správy majetku města 

 
VÝBĚR  Z  UDÁLOSTÍ 

MĚSTSKÉ POLICIE    J.  HRADEC 
ZA OBDOBÍ  1. 6. - 30. 6. 2005 

 

majetkové přestupky: ...v Hypernově: 
3.6.2005 pomocí bezpečnostního rámu byl 
odhalen muž (53 let), který v kapse vesty 
pronášel láhev whisky v ceně 299,-Kč. 
20.6.2005 dalšího přestupku proti majetku 
se dopustil muž (35 let), který zboží 
konzumoval přímo v prostoru prodejny 
(pivo, ďábelské toasty).  
29.6.2005 dva Pizza koláče v ceně 28,-Kč 
se pod halenkou pokusila pronést žena 
(59 let). Nevšimla si však, že zboží ukrývá 
přímo před okem bezpečnostní kamery. 
...v BILLE: 13.6.2005 člen ostrahy odhalil 
dva muže (24 a 37 let), kteří pod 
montérkovou blůzou pronášeli 2 láhve 
destilátu a 15 dkg salámu. Zboží bylo v 
ceně 274,-Kč. 
 

13.6.2005 o dvě hodiny později si 
zaměstnanec ostrahy všiml muže (73 let), 
který vybrané zboží ukládal jak do 
nákupního košíku, tak do tašky. Protože 
prošel pokladnou, aniž by vyndal a zaplatil 
zboží z tašky, byl předán strážníkům 
městské policie. 
 

15.6.2005 dvoje sušenky v ceně 15,80 Kč 
se pokusil v kapse maskáčů pronést 18-ti 
letý muž.  
 

21.6.2005 sponu do vlasů v ceně 29,90 Kč 
v kapse kalhot přes pokladnu pronesla 37-
ti letá žena. Strážníkům uvedla „že se jí 
spona líbila a neví, co jí to napadlo“. 
...v LIDLu: 2.6.2005 tatranku v ceně 6,40 
Kč ukrytou v kapse kalhot, se pokusil 



strana   5                         Jindřichohradecký zpravodaj                             8/2005 
odcizit 10-ti letý chlapec. Za pokladnou jej 
zadržel pracovník bezpečnostní služby a 
předal strážníkům.  
16.6.2005 krabičku cigaret odcizila 49-ti 
letá žena. Pronesla jí přes pokladnu v kapse 
bundy. 
...v nákupním středisku COOP na 
Masarykově náměstí:  
2.6.2005 podnapilý muž (34 let) pronesl 
přes pokladnu pod tričkem 2 ks plátkového 
sýra a 1 ks paštiky (vše za 56,20 Kč).  U 
pokladny zaplatil pouze dva rohlíky. 
Pokladní si všimla podezřele vybouleného 
trička a  přivolala vedoucí, která výtečníka 
předala strážníkům městské policie. 
...v Merkuru: 
23.6.2005 2 balení sýru Niva, celkem za 
44,60 Kč, přes pokladnu pronesla 74-ti letá 
žena. Jedno balení měla v kabelce a druhé 
v kapse kalhot. 
...v JH-Marktu 3.6.2005 dva muži (18 a 
19 let) odcizili 1  balení  instantní kávy 
renomované značky v ceně  299,-Kč. Za 
pokladnou byli zadrženi vedoucím prodejny 
a předáni hlídce městské policie, která 
přestupek předá správnímu orgánu. 
hrdinsky utekli...6.6.2005 v podvečerních 
hodinách na s. Vajgar 13-ti letý mladík 
hodil kámen po kamarádovi, který se 
nacházel v té době v prostoru autobusové 
zastávky. Bohudík jej nezasáhl, ale odnesla 
to skleněná výplň jedné ze stěn zastávky. 
Oba mladíci poté vzali do zaječích. Díky 
několika svědkům se výtečníka podařilo 
vypátrat. 
známá firma...7.6.2005 zboží za 327,-Kč 
odcizila v prodejně Merkur na s. Vajgar 
žena (21let), která byla zřejmě pod vlivem 
návykových látek. Zakročujícímu personálu 
prodejny, vyhrožovala fyzickou újmou. 
Ještě téhož dne odcizila zboží v ceně 565,-
Kč ve vietnamské prodejně, umístěné v 
téže budově. Když se jí v krádeži pokusila 
zabránit vietnamská prodavačka, žena jí 
chytila pod krkem a začala jí škrtit.   
 

9.6.2005 tatáž žena se pokusila                  
v Hypernově  odcizit zboží (textil, drogerie) 

v ceně 5103,-Kč. S plnou igelitovou taškou 
kradeného zboží se snažila uprchnout přes 
vstup u  informací, kde ji však zadržel 
pracovník ostrahy. V obou případech 
strážníci ženu pro podezření z trestného 
činu krádeže předali hlídce Policie ČR. 
špatný den...13.6.2005 při pěší pochůzce 
zaznamenal strážník na Nábřeží dopravní 
nehodu, kdy řidička osobního vozidla 
srazila zpětným zrcátkem  školáka, který 
předpisově přecházel vozovku po 
vyznačeném přechodu a na zelenou. Na 
místo byla přivolána služba dopravních 
nehod Policie ČR. 
 

17.6.2005 měla by se zamyslet... útěk 
hostů bez placení oznámila servírka z 
kavárny na nám. Míru. Strážníci dle popisu 
hosty po chvíli chytili. Jednalo se o 4 
nezletilé chovanky z Výchovného ústavu 
mládeže. Útrata v kavárně činila 454,-Kč 
(pivo, Fernet, zákusky). Za přestupek 
budou řešeny jak neplatící chovanky, tak i 
servírka, která podala alkoholické nápoje 
osobám mladším 18-ti let. 
 

22.6.2005 dojezdil... v ranních hodinách 
zastavili strážníci  v prostoru s. Vajgar  19-
ti letého mladíka z J. Hradce, který se zde 
dopustil několika dopravních přestupků a 
navíc řídil Škodovku aniž by vlastnil 
„řidičák“. Protože opakovaně usedal za 
volant vozidla bez řidičského oprávnění, 
strážníci mu vozidlo  odejmuli a přestupek 
postoupili ke správnímu řízení s návrhem  
na propadnutí věci.  Vzhledem  k tomu, že  
vozidlo provozoval bez zákonného 
pojištění, tak mu kromě pokuty hrozí i 
vyslovení  zákazu řízení. 
 

28.6.2005 na základě tel. oznámení 
strážníci městské policie zadrželi dva 
výtečníky (9 a 13 let), kteří na káře 
odváželi pozinkovaný kryt parovodu. Aby 
náklad nebyl lehký, tak ještě přiložili 
litinový kryt kanálu. Strážníci je předali 
rodičům a věc oznámili majiteli parovodu a 
pochopitelně i odboru sociálních věcí MěÚ.  

 
str. Rudolf Gabriel 
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ZACHYCENO KAMEROU… 
 

Páni z Hradce přijeli na slavnosti do 
Krumlova 
V Českém Krumlově se v červnu opět 
konaly velkolepé slavnosti pětilisté růže. 
Kdo se přijel podívat, jistě nelitoval, 
protože pro všechny návštěvníky byl 
připraven bohatý a různorodý program. 
Letos potřetí bylo hlavní téma slavností 
Spojení růží vycházející z historické 
legendy. V Českém Krumlově se tak 
setkali zástupci měst, kteří se ve znaku 
mohou pyšnit pětilistou růží. Hlavního 
sobotního kostýmového průvodu se tak 
zúčastnily tyto města a obce: Český 
Krumlov, Rožmberk, Třeboň a Landštějn, 
Stráž nad Nežárkou, Sezimovo Ústí. 

Nechyběl ani Jindřichův Hradec, který má 
ve svém znaku zlatou růži v modré poli. 
 „Krumlov vždycky chce, abychom jako 
Páni z Hradce se každý rok účastnili a my 
vždy přijedeme. Známou pověst o dělení 
růží všichni jindřichohradečáci znají. Letos 
jsme tu v silném složení, jsou tu i všichni 
místostarostové. Nejdříve se účastníme 
průvodu a budeme i na tribuně na 
náměstí. Je to taková pohodová akce.“ 
doplnil starosta J. Hradce Karel Matoušek. 
Letos poprvé se zástupci Jindřichova 
Hradce účastnili pod novou městskou 
zástavou s iniciály Adama z Hradce. Celé 
třídenní slavnosti doprovázel i bohatý 
program. Pro všechny přítomné byl 
připraven staročeský jarmark, kejklíři, 
hudebníci nebo noční ohňový průvod 

městem. Již tradičně nechyběly živé šachy 
v zámecké zahradě, historické tance a nebo 
turnaje růží a mladých pánů na kolbišti.  
 
Laureáti Concertina opět v našem 
městě 
Na starobylé radnici Jindřichova Hradce byly 
opět slavnostně  přijati laureáti Jihočeského 
festivalu Concertina Praga. Concertino Praga 
je podle slov pořadatelů mostem mezi 
talentem a pílí na jedné straně a na straně 
druhé uměleckým světem a pódii, které 
znamenají svět. Concertina Praga se účastní 
zájemci z celé Evropy ze zhruba deseti zemí. 
Tuto soutěž mladých hudebníků vyhlašuje 
vždy Český rozhlas a letos tomu tak bylo již 
po sedmatřicáté. 
„Tento ročník, podle slov profesora Jiřího 
Hlaváče - předsedy poroty, se prý podařilo 
po několika letec vybrat ve všech soutěžních 
kategoriích velice dobře. I na koncertě 
laureátů bylo znát, že již ti patnáctiletí 
hudebníci jsou zralými umělci.“ pochválil 
letošní ročník programový ředitel Českého 
rozhlasu Josef Havel. 
Starosta města Karel Matoušek tak mohl 
v Jindřichově Hradci přivítat celkem 12 
mladých hudebníků z nejrůznějších zemí. 
Poté následoval zápis do kroniky a předání 
pamětního listu.  Koncerty laureátů a vítězů 
soutěže se budou konat v Českém 
Krumlově, Českých Budějovicích a Třeboni. 
Závěrečný koncert se uskutečnil již tradičně 
v Jindřichově Hradci a to v pátek 24. 
června. 
 
AKCE CIHLA 
Po celých Jižních Čechách na přelomu 
června a července proběhla „Akce  Cihla“. 
Jednalo se již o druhý ročník jihočeské části 
této celonárodní benefiční kampaně, která 
má pomoci  vybudovat chráněné bydlení pro 
lidi s mentálním postižením. 
Akce cihla, která proběhla v Českých 
Budějovicích, Strakonicích, Hluboké nad 
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Vltavou a v neposlední řadě také 
v Jindřichově Hradci byla ukončena tuto 
neděli. Po celých deset dní v prostorách 
jindřichohradeckého hradu a zámku 
dobrovolníci občanského sdružení Proutek 
prodávali bílé cihly, přičemž jedna stála 
sto korun. Zakoupit si zájemci mohli také 
benefiční CD, a to za 250 Kč. Celý výtěžek 
bude použit na vybudování chráněného 
bydlení pro mentálně postižené klienty 
v Plasné u Kardašovy Řečice. 
„Jedná se o zařízení, které je určitou 
alternativou velkých ústavů sociální péče. 
Především má za cíl lidem s mentálním 
postižením umožňovat život, který se co 
nejvíce blíží životu člověka bez postižení. 
Člověk, který zde bydlí má možnost starat 
se o svou domácnost, vařit si nebo 

pracovat. Může žít v normálním domku 
s několika spolubydlícími a ne jako ve 
velikém ústavu, kde žije sto lidí 
pohromadě.“ vysvětlil předseda o. s. 
Proutek Jan Kostečka. Benefiční cihly jste si 
po zakoupení mohli buď odnést domů nebo 
na ně napsat nějaký vzkaz. Takto zkrášlené 
cihly budou také využity. Klienti občanského 
sdružení Proutek si z nich na podzim plánují 
postavit pec na chleba. Letošní ročník byl 
úspěšnější než minulý. Jen v Jindřichově 
Hradci se prodalo více než 230 kusů těchto 
cihel. Občanské sdružení Proutek tak bude 
moci prostavět zhruba 23 tisíc korun. 

  
MMaarrcceellaa  NNeejjttkkoovváá,,  BBllaannkkaa  VVaaňňkkoovváá  

JJiinnddřřiicchhoohhrraaddeecckkáá  tteelleevviizzee

  

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici dne 1. července 2005  
 

Ježek Petr                   
Švepešová Kristýna 

Tipplová Adéla 
Čekalová Adéla 

Brom Vojtěch 
Čudlý Adam 

 

Jelínek Pavel 
Šenolt Patrik 
Šulc Martin 
Urbánková Viktorie 
Sablíková Marie 
Sablíková Magda 

 

Kopecký Kryštof 
Hanousek Filip 
Svobodná Ema 
Hanslbauer Otto 
Roh Jakub 
Šustr Václav 
 

Adamec Jiří 
Mareš Damián 
Novák Lukáš 
Lavičková Nikola 
Lojková Bára 
 

 

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

 

 2. 6. Jarmila Jandová, Mnich u K. Řečice 20. 6. Ladislav Klobas, Annovice  
 2. 6. Josef Brožek, J. Hradec 
 2. 6. František Chaloupecký, Hospříz 
 7. 6. Růžena Kupková, Horní Radouň 
 8. 6. Hedvika Havlová, Staňkov 
 9. 6. Světluška Holická, J. Hradec 

10. 6. Jiří Julius Dufek, Radouňka 
11. 6. Josefa Zíková, Bobelovka -J. Hradec  
11. 6. Marie Šelepová, Horní Radouň 
11. 6. Libuše Gregorová, Hospříz 
12. 6. Marie Stránská, Studená 
15. 6. Slavomil Veselý, Staré Město pod L. 
16. 6. Růžena Hubáčková, J. Hradec 
16. 6. Zdeněk Říha, Nová Bystřice 

 

21. 6. Antonín Bejček, Matná 
21. 6. Alena Tipplová,Otín 
22. 6. Antonín Theur, Nová Olešná 
24. 6. Josef Leitner, Okrouhlá Radouň 
25. 6. Marie Řepová, J. Hradec 
25. 6. Věra Štieblerová, Roseč 
26. 6. František Šlesinger, Kunžak-Velké Podolí 
28. 6. Věroslava Kotrabová, Nová Bystřice 
28. 6. Irena Nováková, Potočná 
28. 6. Bedřich Fajkus, N. Bystřice 
30. 6. Ladislav Kornhöfer, Radouuňka 
30. 6. Josef Novák, Kostelní Radouň 
30. 6. Bohumír Špacír, J. Hradec   
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Městská knihovna   Benjamínek v knihovně 
            Řeč je o hudebním oddělení. Je v knihovně nejmladší, protože slouží veřejnosti teprve 
od října 2001. Zahájilo svoji činnost tedy až v nové budově městské knihovny. Od té doby 
doznalo řady účelných prostorových úprav i technických zlepšení, takže v současné době 
je opravdu velmi příjemným zákoutím, které zve návštěvníky k delšímu setrvání. A mnozí 
jej také rádi využívají. Vede je k tomu mimo jiné i racionální důvod. Ochranné autorské 
organizace totiž v loňském roce prosadily zákaz půjčování nově nakoupených CD po dobu 
9 měsíců, takže jedinou možností, jak si je poslechnout, je pohodlně se usadit do boxu se 
sluchátky na uších. Tato skutečnost poněkud omezila zájem uživatelů, protože se 
domnívají, že hudební oddělení jim nic nového k zapůjčení poskytnout nemůže. To je 
ovšem pouze iluze, protože každý měsíc je pro půjčování domů uvolňováno v průměru 30 
kusů CD a navíc zákaz půjčování se nevztahuje na nově pořízení tituly produkce starší než 
jeden rok. Pro informovanost zájemců o tuto službu dělá pracovnice hudebního oddělení 
Simona Pavlišová mnohé. Pravidelně zveřejňuje seznam nakoupených novinek, k dispozici 
je i přehled naskenovaných obálek, nabízí i možnost sdělit svá přání a podněty, jak fond 
CD městské knihovny obohatit. Od 1. července se navíc městská knihovna rozhodla 
stanovit poplatek za půjčení na pouhých 20 Kč za jedno CD, které si můžete ponechat 
celý týden. Domníváme se, že je to velmi vstřícná nabídka všem, kteří si poslechem hudby 
zpříjemňují život.  Přijďte si ho zpříjemnit i k nám do knihovny! 
 

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec  

OS ČČK v Jindřichově Hradci  
Termín tábora:   13. 8. - 27. 8. 2005 pro děti s vadným držením těla 
Cena tábora (15 dní) – 2.600,- Kč               Informace OS ČČK J. Hradec tel.: 384 361 135 
 

Filatelie  - poštovní známky 
Klub filatelistů Jindřichův Hradec pořádá   k  80. výročí  
- první výstavy poštovních známek v Jindřichově Hradci 
- první návštěvě prezidenta T.G.Masaryka města Jindřichově Hradce  
  a Krajinské výstavy 
- ustavujícímu 1.sjezdu čs.filatelistů v Jindřichově Hradci  
- k 60.výročí osvobození a ukončení světové války 
propagační výstavu poštovních známek  
– Od výstavy k výstavě – 1925 - 2005  
ve dnech  3. – 11. září 2005 v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci 
na výstavě budou k dispozici : 
- příležitostné poštovní razítko  
- publikace s pamětním listem  
- korespondenční lístky 
- personifikační známky s přítiskem  
- automatové známky s námětem Jindřichova Hradce  
- obálky s přítiskem  
Vše se koná pod záštitou radního Jihočeského kraje                 
a starosty města Jindřichova Hradce ing.Karla Matouška           
a ve spolupráci Města Jindřichova Hradce, České pošty, 
Domu dětí a mládeže a za podpory některých podniků              
a institucí, které budou uvedeny v publikacích a na plakátech 
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  K U L T U R N Í     K A L E N D Á Ř      J. Hradec    
Kulturní programy celé ČR naleznete na www.365dni.cz 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Vladimír Klíma a Petr Přibyl Vás zvou na koncert 
1. 8. 2005 – 20.00 hodin - DIALOG HARFY S VIOLOU II 

Účinkují: Ivana Pokorná - harfa, Eva Emingerová - zpěv, Petr Přibyl – viola 
       Na pořadu hudba starých mistrů, jazzové skladby, spirituály 
Rondel - Státní hrad a zámek J. Hradec                                       Vstupné: 120,- Kč 
 

 

Ritornello Michael Pospíšil a Muzeum Jindřichohradecka pořádají 
od 2. 8. do 9. 8. 2005 denně od 8.00 - 16.00 hodin - Seminář Mezi Prahou a Vídní 
kostel sv. Jana Křtitele a bývalý minoritský klášter 
 
 

Město Jindřichův Hradec pořádá 
4. 8. 2005 – 19,30 hodin koncertní vystoupení souboru BELTINA - ZUŠ Prachatice  
                     Na programu hudba inspirovaná irským folklórem  
Rondel - Státní hrad a zámek J. Hradec                            Vstupné: 60,- Kč 
 

 

  Státní hrad a zámek a Umělecká agentura A. Kaška Vás zvou  
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. 8. 2005 – na NOČNÍ PROHLÍDKY s BÍLOU PANÍ 
v  21.00,22.00 a 23.30 h. rezervace na tel:A.Kaška 603248491 Vstupné: 160,- a 80,- Kč 
 
 
                                                                               

Státní hrad a zámek v J. Hradci pořádá výstavu 
6. 8. 2005 – 17,00 hodin – Jiří Světlík – vernisáž výstavy plakátů 
St. hrad a zámek – galerie II. nádvoří 

 

Galerie INSPIRACE pořádá  
6. 8. 2005 v 19.19 hod. A PINTELE… a další písně v jidiš s židovským humorem 
Zpívá a vypráví Hana Frejková, kytarová sóla a doprovod Michal Hromek 
dvůr Langrova domu, nám. Míru 138/I.      vstupné 80,-  Kč   

 

1. ročník letních divadelních představení a koncertů v Divadle J.K.Tyla v Třeboni 
6.8.2005– 20.00 SYLVIE – A.R.GURNEY 
hrají Vendula Křížová, Dana Syslová, Oldřich Vízner a Jaromír Dulava (trojrole) 
Romantická komedie o vztahu člověka a psa. Režie Lída Engelová       
 

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci pořádá 
7. 8. 2005 – 8.30 hodin - Výstava historických vozidel  
 I. zámecké nádvoří             Vstupné: 20,- Kč 
 
 

7. 8. 2005 – JINDŘICHOHRADECKÁ POUŤ PORCINKULE 
                     10.00 hodin promenádní koncert Hradecké muziky A. Vítka, nám. Míru  
 

Muzeum Jindřichohradecka a Orpheon Summer Academy  
pondělí 8. srpna, čtvrtek 11. srpna, sobota 13. srpna  
Orpheon Summer Academy - cyklus koncertů barokní a renesanční hudby 
kostel sv. Jana Křtitele                                                 Bližší na plakátech! 
 

Dílna Romany Hulíkové, Děbolín 26 u J. Hradce (naproti motorestu) 
8. – 12. 8. 2005 – Kurz keramiky 
       20. 8. 2005 – Léto v dílně            informace: tel: 384 364 999, 602 476 331 
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Barokní soubor RITORNELLO a Muzeum Jindřichohradecka pořádají KONCERT  
v úterý 9. 8. 2005 v 19:00 hod. - "Vesperae" A.V.Michna a jeho současníci 
účinkují účastníci Mezinárodního interpretačního semináře Mezi Prahou a Vídní, Jindřichův 
Hradec 2005 pod vedením MICHAELA POSPÍŠILA 
kostel sv. Jana Křtitele (Štítného 124)                                               Vstupné. 40,- Kč 
 

Římskokatolické proboštství J. Hradec pořádá 
13. 8. 2005 – 18.00 hodin - KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
Účinkuje Chrámový sbor Adama Michny J. Hradec 
Proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie (u poledníku)                Vstupné dobrovolné 
 

Jezdecký klub Jindřichův Hradec pořádá 
13. 8. 2005 – od 13.00 hodin – parkurové závody na Novém dvoře J. Hradec 
 

 

Agentura AVE - I. Hybšová ve spolupráci se SHZ v J. Hradci Vás zvou na  
15. 8. 2005 – 18.00 hodin – Koncert renesanční hudby 
Malý divadelní sál Španělského křídla   Vstup volný 
 

Vladimír Klíma a Petr Přibyl Vás zvou na  
15. 8. 2005 od 20 hodin - VARHANNÍ A PĚVECKÝ KONCERT 
Účinkují  Zuzana Němečková - varhany, Jiří Sulženko - zpěv (sólista opery Národního 
divadla v Praze), Petr Přibyl - viola 
Na pořadu: J.S.Bach, G.F.Händel, A.Vivaldi, A.Dvořák černošské spirituály 
Předprodej vstupenek v Informačním středisku města J. Hradec            Vstupné 140,- Kč        
kostel sv. Jana Křtitele   
 
 

Město Jindřichův Hradec Vás srdečně zve na  
16. 8. 2005 – Slavnostní otevření zimního stadionu po rekonstrukci 
Program: 17.45 hodin – slavnostní otevření 
              18.00 hodin – přátelské utkání mužů KLH Vajgar J. Hradec – HC Dukla Jihlava  
 
 

1. ročník letních divadelních představení a koncertů v Divadle J.K.Tyla v Třeboni 
TŘEBOŇSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 
16.8.2005 – 20.00 VELKÁ ZEBRA aneb JAK SE TO JMENUJETE?  
hrají Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová, P. Čtvrtníček, Martina Hudečková 
 

 

Město J. Hradec a Agentura Robert Pacourek pořádají 
18. 8. 2005 – 19,30 hodin – Koncert „Po jihočeských zámcích“  
                                              Účinkuje TRIO con Canto:  
Klára Novotná – soprán, Robert Pacourek – klarinet, Daniel Wiesner - klavír 
Rytířský sál - Státní hrad a zámek                                              Vstupné: 60,- Kč 
 

KHL J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají 
20. 8. 2005 - XII. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH LETCŮ v Jindřichově Hradci 
10.00 hodin - slavnostní zahájení a přivítání hostů v kostele sv. Jana Křtitele 
11.00 hodin - prohlídka výstavy „Jindřichův Hradec - květen 1945“ 
11.45 hodin - položení kytic u Památníku letců na nábřeží Vajgaru 
12.30 hodin - prohlídka objektu 153. záchranného praporu v J. Hradci 
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Město Jindřichův Hradec Vás zve 
23. 8. 2005 - 19,30 hodin na Mezinárodní hudební festival  

MLADÁ PRAHA 
Účinkují: YUSUKE KIKUCHI - klavír (JAP)  
              NAOTAKA TAWANO - baryton (JAP)  
kaple sv. Maří Magdaleny          Vstupné: 60,- Kč 
 
 

 

Město Jindřichův Hradec pořádá pro děti a jejich rodiče v městském parku veselé 
rozloučení s létem 

27. 8. 2005 -13,00 hod.   
MĚSTO DĚTEM aneb ZORRO MSTITEL  
Celodenní program bude zahájen ve 13.00 hodin   
a bude pokračovat          
do 21.00 hodin v prostorách městského  
parku s programem:   
* šermířské vystoupení * fakírské představení * střelnice z luku a kuše 
* noční představení s ohněm * soutěže na elektrických motorkách a 
trojkolkách * nafukovací skákací atrakce *  horolezecká stěna * 
vystoupení folkové skupiny Jen tak tak * malí  zpěváci u mikrofonu * 

výtvarné hry * malí zdravotníci * malí hasiči * ukázka letecké techniky* mnoho dalších 
překvapení * občerstvení  zajištěno  * Koncert dětských hvězdiček + Jen tak tak  
 

Pro všechny zúčastněné děti jsou připraveny sladké odměny a drobné dárky. 
Místa konání jednotlivých akcí budou upřesněna na plakátech. 
Na přípravě a realizaci programu se spolupodílí: DDM J. Hradec, Junák J. Hradec, folková 
skupina Jen tak tak, Automotoklub J. Hradec, TJ SOKOL J. Hradec, TJ SLOVAN J. Hradec, 
SKOK J. Hradec, OS ČČK J. Hradec, Hasičský záchranný sbor J. Hradec, YMCA J. Hradec, 
Aeroklub ČR J. Hradec, Waldviertler Sparkasse, Jazyková škola Zachová  
Historické  aktivity  realizuje Agentura ČERVENÁ KUMPANIE  
Město J. Hradec děkuje za laskavou podporu firmě Cukrářství a pekařství Ivan 
Kolman Zahrádky.  
 

 

28. 8. 2005 – Koncert dechové hudby Hradecká muzika A. Vítka 
   

 

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    
Trasa A – (Adamovo stavení ), B – (Gotický hrad),   
C – (Procházka 18. a 19. stol.) 
Otevřeno: úterý – neděle, 9.00 – 16.15 h.                                    
Černá věž: denně i v pondělí, 10.00 – 12.00, 13.00 - 16.00 h. 
Vstupné: Trasa A:  80,- / 40,- Kč       Trasa B+C:  70,-/ 35,-  Kč 
    v cizím jazyce: 140,- / 70,- Kč (pro všechny trasy A+B+C) 
         Černá věž:   20,- / 10,- Kč                                                           
Při skupinové rezervaci je započítán 10% rezerv. příplatek. V mimoprovozní době, tj. v pondělí 
se u předem objednaných skupin započítává 100% příplatek. 

ZORRO MSTITEL 
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MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo náměstí 19/I. 377 01 J. Hradec  
tel. 384 363 661, 384 363 660  Fax 384 361576                                                          
E-mail: muzeum@esnet.cz  www.muzeum.esnet.cz  
 

Otevřeno denně  
od 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00  
Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 - 12.00,13.00 - 16.00               
Kostel sv. Jana Křtitele je otevřen denně od 9.00 - 12.00,13.00 - 16.00 
 

 

ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI  
(přístup z 1.nádvoří Státního  hradu a zámku) hromadné 
objednávky:  e-mail: inspirace@esnet.cz , tel. 384 361 033 
Původní Křižíkova vodní elektrárna v provozu, výstava tapiserií 
Jaroslavy Pešicové a soch Františka Štorka (od 8.8.), výstava 
výtvarného salónu Kompresionisti, „Já jsem Holub“ (výstava k 10. 
výročí úmrtí jindřichohradeckého výtvarníka a literáta Vladimíra 
Holuba), výstava prací studentů Textilní fakulty Technické 
univerzity Liberec, „Voda v krajině“ (Historie civilizací a hospodaření s vodou v krajině). 
Otevřeno denně 10.00 - 18.00 h. Vstupné: plné 40.- Kč/snížené 20.- Kč/rodinné 100.- Kč. 
Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost. 
 

Pokračování výstav: 
 

Národní muzeum fotografie, o.p.s. ve spolupráci s Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně si Vás dovoluje pozvat na výstavu 
Eduard Ingriš - fotograf, filmař, skladatel, dobrodruh 
Výstava černobílých fotografií vybraných z  archivu obsahujícího na 40 000 
negativů seznámí diváky s dosud neobjeveným fotografickým dílem 
nesporného významu a obrazových kvalit.  
v Národním muzeu fotografie Kostelní 20/I. - jezuitská kolej J. Hradec 
Otevřeno denně mimo pondělí  12 -17 hodin /po telefonické dohodě lze 
výstavu zpřístupnit i mimo tyto hodiny.                                   
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 25 Kč pro studenty, důchodce, děti nad 6 let 
rodinné 100 Kč pro max. 2 dospělé a 2 děti - vstup zdarma pro děti do 6 let,  
novináře, invalidy                                  Výstava potrvá do 28. srpna 2005                   

Galerie INSPIRACE pořádá výstavu - PETRA VICHROVÁ - OBRAZY 
Langrův dům, nám. Míru 138/I., do 12. 8. 2005    vstup volný 
 

Muzeum Jindřichohradecka Bohuslava Maříková - „Ztracené obrazy krajiny“ 
                                       kaple sv. Víta - výstava potrvá do 30. 10.  2005 
 

                                       „TUŽME SE!“ Z historie jindřichohradeckého sportu  
- výstava uspořádaná u příležitosti 120. výročí založení TJ. Sokol Jindřichův Hradec 
- výstava byla uspořádaná pod záštitou starosty města Ing. Karla Matouška a starosty 
České obce sokolské Doc. Ing. Jaroslava Bernarda, CSc. 
- otevřeno denně od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin, výstava potrvá do 30. 12. 2005 
 

Muzeum Jindřichohradecka a  Klub historie letectví Jindřichův Hradec - květen 1945 
- výstava věnovaná 60. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války 
- otevřeno denně od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin, výstava potrvá do 30. 12. 2005 
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                          P ř i p r a v u j e m e    n a    z á ř í                                                                            

 
 
    Jindřichohradecký zámek opět ožije operou. 

Národní  divadlo  Praha  
ve spolupráci s městem 
Jindřichův Hradec a  se 
Státním  hradem a 
zámkem  v  Jindřichově 
Hradci  navazují  i v 
letošním  roce  na  
obnovenou tradici 
operních představení na 
třetím zámeckém nádvoří. 
V podání předních umělců  
Národního divadla se nám 
nabízí možnost opětovně 
ocenit genialitu  W. A.  
Mozarta  v novém nastu-
dování jeho Figarovy 
svatby. 
V režii Josefa Průdka se 
nám představí Vratislav 
Kříž, Jiří Sulženko, Simona 
Houda - Šaturová  
společně s dalšími vý-
znamnými sólisty naší 
vrcholné operní scény.  
Jediné  operní  před-
stavení  pod širým nebem 
v České republice se koná  
v  sobotu 3. září 2005 

v 19.00 hodin na třetím nádvoří Státního hradu a zámku.  
Umění patří k jindřichohradeckému zámku odnepaměti a dodnes je toto jedinečné  
prostředí neopakovatelnou kulisou všech divadelních i hudebních žánrů. Zlatá éra 
takzvané „Jindřichohradecké opery“ se datuje od poloviny dvacátého století. V letech 
1950 až 1965 vždy v letních měsících uvedl převážně amatérský soubor více než stovku 
operních děl. Hlavní pěvecké party byly vždy obsazovány proslulými umělci Národního  
divadla v Praze. Díky tomu si všechna představení udržela vysokou uměleckou úroveň a 
dokázala vždy přilákat stovky milovníků klasické zpěvohry nejen z Jindřichova Hradce a 
jeho blízkého okolí. Dnes již mezi pravidelné návštěvníky patří turisté nejen  z celé České 
republiky, ale i  ze  zahraničí, zejména ze sousedního Rakouska. 
 

 

Předprodej vstupenek bude zahájen 26. 7. 2005 v těchto místech: Informační středisko 
města Jindřichův Hradec, Panská 136/I, tel:384363546, e-mail: info@jh.cz ;pokladna 
Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, tel.:384321279; pokladna Kulturní dům 
Střelnice, náměstí T.G.Masaryka Jindřichův Hradec, tel.:384351405. Hodinu před 
představením pouze v pokladně Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Cena 
vstupenek 700 Kč,300 Kč, 250 Kč 
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2. úterý     17.30   20.00 
3. středa   17.30   20.00 
4. čtvrtek  17.30   20.00 
5. pátek    17.30   20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 
VÁLKA SVĚTŮ                                                        USA-Bontonfilm 
Poslední válku na Zemi nezačnou lidé. Proti ničivému a 
nezadržitelnému mimozemskému vpádu postavil režisér Steven 
Spielberg Toma Cruise. Existenční zápas o budoucnost lidstva ve 
velkolepé sci-fi podle románu H. G. Wellse. 
Dále hrají: Dakota Fanningová, Tim Robbins 
Režie: Steven Spielberg                          

Mládeži do 12 let nevhodný 
                                                           Délka filmu: 117 min. 

 
6. sobota  17.00     20.00
7. neděle  17.00     20.00
 
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

 
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE                                             Německo-Bontonfilm 
Životopisný historický snímek o posledních deseti dnech Adolfa Hitlera, 
které strávil se svými nejbližšími spolupracovníky v berlínském bunkru. 
Strhující herecký výkon Bruno Ganze v roli Hitlera ve filmu, který získal 
oscarovou nominaci za nejlepší zahraniční film.  
Dále hrají: Alexandra Maria Laraová, Corinna Harfouchová, Ulrich 
Matthes 
Režie: Oliver Hirschbiegel                Mládeži do 12 let nevhodný    

Délka filmu: 155 min. 
   
  9. úterý     17.30  20.00
10. středa   17.30  20.00
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

 
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA                     V.Británie-USA-SPI 
Romantická komedie – inspirovaná románem Pýcha a předsudek Jane 
Austenové – odehrávající se v exotické Indii vypráví barvitý příběh o 
hledání toho nejsprávnějšího manžela.  
Hrají: Aishwarya Raiová, Martin Henderson  
Režie: Gurinder Chadhaová 

                                  Délka filmu: 112 min. 
 
11. čtvrtek  17.00  20.00
12. pátek    17.00  20.00 
 
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ                                         USA-Bontonfilm 
Historický velkofilm režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor). Království 
jeruzalémské, ustavené po dobytí Jeruzaléma křižáky v roce 1099, se 
ocitá v ohrožení, neboť vedle vnitřních sporů o moc hrozí i invaze 
muslimů. Obráncem města se po porážce křižáckého vojska stává 
Balian z Ibelinu. 
Hrají: Orgando Bloom, Eva Greenová, Jeremy Irons, Liam Neeson 
Režie: Ridley Scott                            Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 145 min. 
 
13. sobota   17.30 20.00 
14. neděle   17.30  20.00
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
 

 
HRA NA SCHOVÁVANOU                         Německo-USA-Bontonfilm 
Psychothriller. Stárnoucí psycholog David Callaway (Robert De Niro) 
odveze devítiletou dcerku Emily, poznamenanou sebevraždou matky, 
do opuštěného domu uprostřed nevlídné zimní přírody. Chce dítě i 
sebe zbavit traumatu a začít znovu… 
Dále hrají: Dakota Fanningová, Famke Janssenová 
Režie: John Polson 

 Mládeži do 15 let nepřístupný 
                            Délka filmu: 100 min. 
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16. úterý     17.00  20.00
17. středa   17.00  20.00
 
 
Pozor na začátek ! 
 
Český dabing 
Vstupné: 68  Kč 

 
STAR WARS: Epizoda III – Pomsta Sithů         USA-Bontonfilm 
Největší vesmírná sága je u konce. Epizoda III je vyvrcholením celé 
série, kde se konečně nabízí vysvětlení všech otázek – především však 
té, jak naděje galaxie, Anakin Skywalker, přešel na temnou stranu 
Síly… 
Hrají: Ewan McGregor, Natalie Portmanová, Hayden Christensen 
Režie: Georgie Lucas                            

Mládeži do 12 let nevhodný
       Délka filmu: 130 min.

 
18. čtvrtek  17.00  20.00
19. pátek    17.00  20.00 
20. sobota  17.00  20.00 
21. neděle  17.00  20.00 
 
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné: 63  Kč 
 

 
SIN CITY – město hříchu                                                 USA-SPI 
Podle kultovního comicsu natočili režiséři Frank Miller a Robert 
Rodriquez temnou dobrodružnou gangsterku z města, jehož ulice 
neustále skrápějí proudy deště i krve. Sin City je zamořeno 
kriminálníky, zkorumpovanými policisty a sexy ženami. Někdo touží po 
pomstě, někdo po spasení, jiný po obojím… 
Hrají: Mickey Rourke, Bruce Willis, Clive Owen, Elijah Wood, Jessica 
Albaová 
Režie: Robert Rodriquez, Frank Miller 
 

Mládeži do 15 let nepřístupný
Délka filmu: 126 min.

 
23. úterý    17.30  20.00 
24. středa  17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

 
RUKOJMÍ                                                                    USA-Bioscop 
Už nikdy to nechtěl zažít, už nikdy nechtěl hrát o životy jiných. Bruce 
Willis se vrací ve špičkové formě k žánru akční krimi jako elitní policejní 
vyjednavač.  
Dále hrají: Kevin Pollak, Jonathan Tucker 
Režie: Floretn Siri                            
 

Mládeži do 15 let nepřístupný
 Délka filmu: 113 min.

 
25. čtvrtek 17.30  20.00 
26. pátek   17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 
DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN              USA-Austrálie-Warner Bros. 
Horor. Víkend, který začíná jako jeden velký úlet, se pro partu šesti 
přátel stává hrůzným bojem o přežití. 
Hrají: Elisha Cuthbertová, Chad Michael Murray, Paris Hiltonová 
Režie: Jaume Collet-Serra               

 Mládeži do 12 let nevhodný
                                                                     Délka filmu: 113 min.

 
27. sobota   jen v  20.00 
28. neděle  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

 
SAHARA                                                               USA-Bontonfilm
Dobrodružství má novou tvář. Hledač pokladů Dirk Pitt (Matthew 
McConaughey) pátrá v africké poušti po bitevní lodi z občanské války, 
která dosud ukrývá tajný náklad. Navíc mu cestu zkříží půvabná 
doktorka Eva (Penélope Cruzová).. 
Dále hrají: Steve Zahn, Lambert Wilson 
Režie: Breck Eisner                            

Mládeži do 12 let nevhodný
Délka filmu: 127 min.
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30. úterý    17.30 
31. středa  17.30  
 
 
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč 
 

 
KOUZELNÝ KOLOTOČ                                             V.Británie-SPI 
Animovaná pohádka. Malá Florence se díky zlému kouzlu ocitá 
v ledovém vězení. Čtyři zvířátka se vydávají na nebezpečnou cestu, 
aby našli tři kouzelné diamanty dříve, než zlý čaroděj Zeebad. Podaří 
se jim kamarádku Florence zachránit? 
Režie: Dave Brothwick, Jean Duval, Frank Passingham 

Délka filmu: 85 min. 
 
30. úterý               20.00 
31. středa             20.00  
 
 
 
 
 
Vstupné: 78 Kč 
 

 
SLUNEČNÍ STÁT                                                      ČR-Cinemart 
„O dílčích neúspěších v nepřetržité řadě úspěchů.“ Čtyři kamarádi 
z ostravské fabriky přijdou o práci. Rozhodnou se nerozšiřovat řady 
nezaměstnaných a začnou podnikat.  
Hrají: Igor Bareš, Oldřich Navrátil, Perta Špalková, Ivan Martinka, 
Luboš Kostelný, Anna Šišková 
Režie: Martin Šulík 

Mládeži do 15 let nepřístupný 
Délka filmu: 95 min. 

 
1.9. čtvrtek 17.30  20.00
2.9. pátek   17.30  20.00 
 
 
 
 
 
Titulky 
  

 
SVĚRACÍ KAZAJKA                                        USA-Hollywood C.E. 
Thriller. Veterán z války v Perském zálivu Jack Stars (Adrien Brody) je 
neprávem obviněn z vraždy a díky svým mentálním dispozicím poslán 
do léčebného ústavu, kde je mu aplikována droga umožňující 
nahlédnout do budoucnosti. 
Dále hrají: Kejda Knightleyová, Kriss Kristofferson, Jennifer Jason 
Leighová 
Režie: John Maybury                     Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu: 100 min. 
 
27. sobota 
 

Všechna 
představení 

zdarma 
 

 
MĚSTO DĚTEM 
 

V rámci veselého rozloučení s prázdninami uvádí  
městské kino Střelnice tyto filmy:  
12.30 a 15.30   Pásmo pohádek pro nejmenší 
13.30 a 17.00   Úžasňákovi 
   

 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A PŘEDSTAVENÍ ART KINA se o prázdninách nekonají 
 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ  
  1.  –  2.  Svěrací kazajka USA thriller 
  3.  –  4.  Ong-bak Thajsko akční, dobrodružný 
           5.  Old Boy Korea kriminální 
           6.  V dobré společnosti USA komedie 
  7. –   8.  Román pro ženy ČR komedie 
  9. – 11.   Mr. a Mrs. Smith USA akční komedie 
13. –  14. Kung-fu mela Čína - Hongkong akční komedie 
15. –  16. Občanská výchova Německo  kriminální komedie 
17. –  18.  Karlík a továrna na čokoládu USA rodinný, pohádkový 
17. –  18.  Hlas smrti Kanada-USA thriller 
         19. 2046 Francie-Hongkong milostný příběh 
20. –  22. 3:15 zemřeš USA horor 
         23. Kinsey USA životopisné drama 
24. –  25. Válka policajtů Francie kriminální 
27. –  28. Klíč USA horor 
29. –  30. Noční hlídka Rusko sci-fi   
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Mlýn bez mouky i mlynáře 

 
 

Pod hradbami Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci hned vedle 
pivovaru stojí jedna z nejvýznamnějších staveb Jindřichova Hradce – Zámecký 
mlýn ( mlýn „U Čtrnácti.“) 
 

Když ještě mlel… 
Kdysi zde stával gotický mlýn, který byl menší a byl součástí hradebního systému. První 
písemná zmínka pochází z 24. dubna 1448. Nápis v průčelí sice hlásá, že mlýn byl roku 
1551 vystavěn, ale ve skutečnosti ho Jáchym z Hradce nechal jen přestavět a zvětšit. 
Mlýn zachvátilo několik požárů, např. v roce 1615 nebo 1773. Přesto byl mlýn znovu 
vystavěn a to vždy větší a „lepší“. V poslední čtvrtině 17. století byl vybaven čtrnácti 
vodními koly. Od té doby se také ujal název mlýna „U Čtrnácti“. V roce 1853 hrabě Eugen 
Czernin z Chudenic nechal celý objekt přestavět a z té doby pochází také deska nad 
vchodem. 
A bylo světlo… 
V sedmdesátých letech 19. století v souvislosti s úpadkem mlynářství v Čechách byl mlýn 
diky hraběti Černínovi přestavěn na vodní elektrárnu. Tehdy začíná mlýn získávat na 
důležitosti. Je instalována Francisova turbína a dynamo Františka Křižíka. Jindřichův 
Hradec se tak stal hned po Praze prvním městem v Čechách s veřejným elektrickým 
osvětlením. Nyní je ve mlýně malá expozice věnovaná životu Františka Křižíka, najdete 
tam např. fotografii terče, na kterém je zobrazena první zkouška veřejného osvětlení z 
13.března 1888. Město bylo osvětleno 600 žárovkami, z toho cca 90 žárovek sloužilo pro 
pouliční osvětlení, zbytkem byl osvětlen zámek a několik domů na náměstí. V expozici o 
F.Křižíkovi si dále můžete prohlédnout původní Křižíkovu obloukovku. Vodní elektrárna 
byla funkční až do roku 1996, tedy 126 let. Samotný mlýn bez údržby chátral a sloužil 
jako sklad Fruty. V roce 1999 objekt koupil Státní památkový ústav, zrestauroval jej a do 
provozu  byla  v listopadu 2002 uvedena i vodní elektrárna, která vyrábí 15 až 50 kW do 
veřejné sítě. OS. Jindřichohradecká kulturní společnost má od roku 2004 objekt v péči. 
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Co uvidíte, když ho navštívíte… 
Zámecký mlýn je otevřen denně od 11.6. do 2.10. 2005 od 10.00 do 18.00 hod, takže 
možnost navštívit ho máte skutečně velkou. Za nevelké vstupné se vás ujme průvodkyně 
a procházka uměním, historií i technikou může začít… 
-přízemí… 
Prvně vaše kroky povedou, jak jinak, do expozice o životě F.Křižíka a uvidíte i samotnou 
vodní elektrárnu v provozu, i když jen za sklem. Tlumený hučivý zvuk vás ale bude 
provázet celou prohlídkou. V další místnosti si prohlédnete návrhy gobelínů Josefa 
Müllera, uměleckého vedoucího gobelínových dílen. Pokračujete do hlavního přízemního 
prostoru, který patří  od 16. července výtvarné skupině  „Kompresionisti“ a jejich malbám, 
sochám, tapiseriím, fotografiím… 
-první patro… 
Když vystoupáte do prvního patra, uvidíte spoustu nádherných tapisérií. Kombinace textilu  
a dřevěných podlah a stropů působí opravdu kouzelně. Do 3. srpna to jsou tapisérie Evy 
Brodské a poté Jaroslavy Pešicové, která své kousky vyráběla v místních dílnách a 
připomínají ty staré tapisérie na zdech hradů a zámků. V současné době se také 
dokončuje krátký film o historii vlákna, který bude uveden již tuto sezónu ve mlýně. 
-druhé patro… 
Dojdete-li do druhého patra,  uvidíte práce studentů a učitelů Textilní fakulty technické 
univerzity v Liberci, katedry designu, které jsou moderní a plné fantazie a dokonale 
kontrastují s klasikou v prvním patře. Zhlédnout můžete také menší výstavy fotografií,  
např. fotografie kamenů z pohraničí od Jiřího Tillera. Nepravidelně se zde také předvádí 
ruční tkaní na dřevěném stavu, které si můžete i sami vyzkoušet. Za sezónu potom 
vznikne kus utkané látky. 
-suterén… 
A jestli toho ještě máte málo, sestupte do suterénu, kde probíhá výstava „Mokřady a 
zdraví krajiny“ o funkci vody v přírodě, kterou připravil Botanický ústav Akademie věd 
České republiky spolu s berlínskou univerzitou. Je to putovní výstava, která musí každého 
zaujmout třeba informacemi s obrázky na fóliích v dřevěných skříňkách nebo 
napodobeninou vydří nory s celou vydří rodinkou. Ve mlýně je využito opravdu každé 
místečko. O tom svědčí výstava Tomáše Hlavenky a Jakuba Valáška ve sklípku s tekoucí 
vodou. 
Co se neví… 
Na malém dvorku mezi mlýnem a zámeckými hradbami je blok skály, kde se čas od času 
pořádají vernisáže, koncerty a divadelní představení, což je více než působivé. 
Budova sice prošla rozsáhlou rekonstrukcí, ale část krovu je stále původní. Trámy jsou 
spojeny dřevěnými klíny bez jediného hřebíku. 
Přijďte žasnout… 
O mlýn se se zájmem stará Jindřichohradecká kulturní společnost a je to znát. Děkuji 
panu Langerovi za poskytnuté informace a společně s ním doufám, že se vám mlýn bude 
líbit. 
Zámecký mlýn rozhodně stojí za to, abyste o něm alespoň věděli. Ale pokud vás jen 
trochu zajímá Jindřichův Hradec se svojí historií, umění v jakékoli podobě, nebo jen to, 
jak to vlastně uvnitř vypadá, přijďte. Věřím, že zklamaní neodejdete. Vodníka ani čerta se 
bát nemusíte, už je tu nikdo neviděl hodně dlouho, ale čert nikdy nespí, takže kdoví… 
 

  Eliška Bučinová, Petra Kožichová GVN J.Hradec 
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ZAHRADNÍKEM V ANGLII,  
ANEB ZA VŠECHNO MŮŽE POČASÍ IV         
(pokračování) 

Ačkoliv se jádrovinám a peckovinám v britském 
klimatu nedaří jsou na své výpěstky ostrovani 
náležitě hrdí. Pamatuji se na jeden klasický sobotní 
trh, kde prodávalo i několik zelinářů. Větší část 
zeleniny a ovoce byla dle velikosti plodů jistě 
z dovozu, britské výpěstky byly na první pohled vždy 
o něco menší.  
Nejvíc mě ale zaujaly ředkvičky. Byly čerstvé, ve 
svazku krásně svázané, ale neměly vlastně žádnou 
bulvičku – byl to jen takový ztlustlý kořínek 

s vlásečnicemi drobných kořínků (čili to, co by český pěstitel ihned vyhodil na kompost). 
Kolik lidí si ředkvičky koupilo, opravdu nevím, ale hrdou sounáležitost s britskými 
ředkvičkami  jsem vycítil z prodávajících i kupujících.  
I další drobné indicie mě utvrdili v tom, že co se Britům urodí na zahrádce, by nejraději 
nosili na zlatém podnose. Ukazují a pochvalují svých pět švestek (doslova i do písmene), 
nějaký ten tucet jablek nebo misku malin.  
Sklidit si svou úrodu zde opravdu není jednoduché. Znamená to také vyzrát nad špačky, 
kosy, vránami, strakami, slepicemi, bažanty, králíky a slimáky.  
Od  malička jsem zvyklý na tradiční letní třešňové hody. Na třešně, které měly dozrát na 
dvou mladých stromcích před domem, jsem si dělal zálusk asi tři týdny. Sledoval jsem 
každý druhý den, jak se pomalu zvětšují, zlátnou a růžoví… Jenže to už o nich dávno 
věděli i přičinliví „kosáci“, kteří jeden večer ty růžolící třešně bez rozpaků obrali a já tak 
směl ochutnat pouze dvě pravé, nedozrálé anglické chrupky. Mrzutý zážitek.  
Od té chvíle jsem se nedivil, proč jsou rybízové a angreštové keře, maliníky a vlastně kde 
co pečlivě obalené ochrannými sítěmi….. Dnes se díky globálnímu oteplování podaří i 
někde pod Londýnem dopěstovat nějakou tu vinnou révu. A přesto, že se to na trhu 
hemží víny celého světa, patří anglické víno vždy k těm luxusnějším a drahým, ačkoliv je 
jasné, že kvalitou jej jistě musí předčit už průměrná vína z jižnějších krajů. Pokud se vám 
poštěstí, že si smíte s hostitelem vypít nějakou sklenku tohoto vína, neunikne vám, že 
víno je podrobováno mnohem detailnějšímu hodnocení, vychutnávání a bužírování 
s jasným závěrem : „Hmmm, anglické víno je opravdu dobré!“ 
Ale zpět k tomu, na co mohou být Britové opravdu hrdí – k zahradám. Zatímco u nás se 
jezdí na zámky a hrady, v Británii se navštěvují zahrady. Veřejně otevřených zahrad tu 
najdete bezpočet a vybrat si tu pravou můžete z několika zahradních průvodců. „Dostaly 
mě“ rodinky a vyšňořené dámské jízdy důchodkyň, které si s anglickým klidem a mírem 
užívaly zahradní procházky a pikniky uprostřed trávníků nebo silný čaj s mlékem a 
zákuskem. Za symbolické vstupné strávíte v takové zahradě několik příjemných hodin, 
neminete kavárničku či restauraci (občerstvení najdete i v menších zahradách) a 
v dobrém rozpoložení si určitě koupíte knížku, pohled, cetku nebo často i nějakou rostlinu 
v obchůdku u výstupu ze zahrady. Vše je nenásilně a logicky členěno za sebou, takže se 
tomu mnohý návštěvník neubrání. Proč by se vlastně také měl také bránit? Vždyť 
v zahradě vidí jen samé krásné věci a personál zahrady vás vždy a všude zdvořile 
pozdraví, usměje se a prohodí několik přátelských slov…..         

strana   20                         Jindřichohradecký zpravodaj                            8/2005 
 (dokončení příště)  

 
 

 

 

   ESNET   
INTERNET  SERVICES  PROVIDER
 
Informace na www.esnet.cz 
Poradenská služba 602 464 800 
                            602 189 099 
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∑ INTERNET 2005 
       Jindřichův Hradec, Třeboň 
∑ Pevné připojení 
∑ Prodej značkové výpočetní techniky 
∑ Projektování a stavby počítačových sítí 
∑ Školení INTERNET 
∑ Instalace a servis OS LINUX  
                                             602464800 
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ  
koncový bod již od 5.000,- Kč a 500,- Kč/měs. 
www.esnet.cz 
info@esnet.cz 

Prodám zahradu  udržovaná, obdělaná -1570 m2  voda, elektrika, chatka 

Možnost použít jako stavební parcelu. MLÁKA              tel: 737 011 500 


