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JINDŘICHŮV  HRADEC
AKTUÁLNĚ strana 678
NA TELETEXTU TV NOVA 

 

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. 
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INFORMACE Z RADY MĚSTA  

 
 
  Na nových dresech družstva 

mužů KLH Vajgar Jindřichův Hradec se 
objeví historický znak města. Radní tak 
vyhověli žádosti vedení Klubu ledního 
hokeje, které tím chce zdůraznit 
reprezentaci Jindřichova Hradce. Současně 
tím město vyjádří svou trvalou podporu 
tomuto druhu sportu.   
 
  Letošní rozpočet města počítal s částkou 2 
milióny korun na opravu mostu v Horním 
Žďáru. Při podrobné revizi konstrukce se 
zjistilo, že se jedná o montovaný ocelový 
ženijní most, který byl jako provizorní 
instalován v 80. letech minulého století. 
Jednotlivé prvky jsou značně napadeny 
korozí. Hlavním problémem je však 
nadměrná hlučnost způsobená rozvolněním 
jednotlivých svorníků. Radě města byly 
odbornými firmami předloženy čtyři 
varianty řešení. Opravy vycházející 
z rekonstrukce stávajících nosníků radní 
zavrhli a přiklonili se k vybudování mostu 
nového. Odbor rozvoje byl proto pověřen 
zahájit neprodleně projektovou přípravu 
tohoto díla. Podle předběžných propočtů se 
budou náklady na vybudování nového 
betonového mostu pohybovat okolo 10 
miliónů korun. 
 
  Státní okresní archiv Jindřichův Hradec 
uspořádá ve dnech 20. až 22. září 2005 
v Rytířském sále Státního hradu a zámku 
konferenci „Vilém Slavata a jeho doba“. 
Toto téma se týká nejen významné postavy 
našich dějin, ale také  historie našeho 
zámku i města. Proto radní rozhodli přispět 
na tuto akci částkou 5 000,- Kč z rozpočtu 
odboru kanceláře starosty, položka kulturní 
propagace města.     
 
   
 
 

 
 
Z položky dotace kulturním a 
společenským organizacím byl poskytnut 
příspěvek ve výši 2 500,- Kč Chrámovému 
sboru Adama Michny na reprezentaci 
města při festivalu pěveckých sborů 
v Horních Počernicích a v Jihlavě. Radní 
také podpořili částkou 3 000,- Kč „XII. 
setkání čs. válečných letců v Jindřichově 
Hradci“, kterou uspořádal Klub historie 
letectví.    
 
   Na základě doporučení komise pro 
hodnocení nabídek veřejných zakázek 
schválila Rada města zadání rekonstrukce 
mostu v místní části Dolní Radouň. 
Zakázka řeší rekonstrukci mostu na místní 
komunikaci přes Radouňský potok. 
Stávající most je v havarijním stavu, 
rozpadají se břehové opěry z kamenného 
zdiva a ocelové nosníky jsou zcela 
zkorodované. Celkem bylo osloveno šest 
firem. Nabídku podaly čtyři firmy, z nichž 
radní vybrali akciovou společnost Strabag 
ČR – České Budějovice. Dílo bude 
realizováno ve lhůtě září - listopad a 
z městského rozpočtu si vyžádá 
2 080 544,- Kč.   
 
   Ve dnech 3. – 7. 8. 2005 se konalo 
juniorské mistrovství světa ve veslování  
v německém Brandenburgu. Této vrcholné 
sportovní soutěže se v posádce párové 
čtyřky bez kormidelníka účastnil i  člen 
Veslařského klubu Vajgar  Martin 
Pachman.  Tuto formu sportovní 
reprezentace města podpořili radní 
účelovou dotací na částečné pokrytí 
celkových nákladů částkou 5 000,- Kč. 
 

 Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

Zasedání Zastupitelstva  
města Jindřichův Hradec se koná 

5. října  2005 – 16.00 hodin 
v sále Střelnice 
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Město Jindřichův Hradec 

finanční odbor  
Klášterská 135/II, 377 22 J.Hradec,  
tel.: 384351245, fax: 384361503,  

 

U P O Z O R N Ě N Í 
 

Finanční odbor MěÚ v Jindřichově Hradci 
upozorňuje na termín splatnosti druhé 
splátky místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů u fyzických osob, 
které mají v obci trvalý pobyt a na 
splatnost téhož poplatku u fyzických osob, 
které v územním obvodu obce trvalý pobyt 
nemají, ale vlastní zde stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci. 
Splatnost je stanovena v čl. 5 obecně 
závazné  vyhlášky Města Jindřichův Hradec 
č. 13/2003 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, v platném znění, a to 
nejpozději do 30. září 2005. 

Ludmila Kopetová,  
finanční odbor - oddělení  místních poplatků  

 
VÝBĚR  Z  UDÁLOSTÍ 

MĚSTSKÉ POLICIE    J.  HRADEC 
ZA OBDOBÍ  1. 7. - 31. 7. 2005 

 

majetkové přestupky: 
 ...v Hypernově: 
26.7.2005 20 kusů balení rozpustné kávy v 
ceně 3252,- Kč si do batohu uložil 21-ti letý 
občan Slovenska. Jeho nezákonné počínání 
však pozorovalo bdělé oko průmyslové 
kamery, takže za pokladnou jej zastavil 
zaměstnanec ostrahy a předal jej 
strážníkům. Na svoji obhajobu uvedl, že se 
chtěl dostat domů na Slovensko a neměl 
peníze na cestu. Kávu by prodal a za 
utržené peníze si chtěl koupit jízdenku. 
Přestupek byl řešen  blokovou pokutou. 
27.7.2005 bezpečnostní rám za pokladnou 
upozornil ostrahu na nepoctivého zákazníka 
(19 let), který „logicky“ usoudil, že když 

potřebuje krátké kalhoty, tak si je půjde 
ukrást. Šortky ukryl pod tričkem.  
28.7.2005 oslnit své kamarády na večerní 
oslavě chtěli dva mladíci (18 let) tím, že se 
vytasí s láhvemi dobrého tvrdého 
alkoholu.  Protože neměli peníze, tak opět 
volili cestu „mimo zákon“ a alkohol si 
jednoduše chtěli ukrást. Že nic není tak 
jednoduché, jak se zdá, se oba záhy 
přesvědčili na vlastní kůži, kdy je za 
pokladnou „vyhoukal“ bezpečnostní rám. 
Pak už věci dostaly rychlý spád. Před 
ostrahou z batohu vytáhli dvě láhve 
alkoholu v celkové ceně 900,-Kč a 
následovalo předání strážníkům městské 
policie. 
 

...v Penny marketu 
21.7.2005 jedno balení trvanlivé šlehačky 
v ceně 14,90 Kč se v kapse saka pokusil 
přes pokladnu pronést 80-ti letý muž.  
 

...v BILLE: 
7.7.2005 dvě mucholapky v celkové ceně 
9,40 Kč si do kapsy kalhot vložil 64-ti letý 
muž. Protože je u pokladny nezaplatil, byl 
předán strážníkům městské policie. 
19.7.2005 podvodu se dopustila 25-ti letá 
žena tím, že si z regálu vzala 7 piv, která 
následně vložila do automatu na vracení 
lahví. Automat jí vystavil lístek na zálohu 
21,- Kč a ta byla u pokladny odečtena od 
ceny jejího nákupu.   
23.7.2005  jedno balení „dračích toustů“ v 
ceně 9,90 Kč chtěl bez zaplacení v kapse 
kalhot pronést 24-ti letý muž. Ostraha 
marketu jej však spatřila  právě v 
okamžiku, kdy tousty ukrýval. U pokladny 
zaplatil pouze 4 rohlíky a za pokladnou již 
byl předán strážníkům. 
 

 ...v LIDLu: 
4.7.2005 strážníci, dohlížející na 
dodržování veřejného pořádku v okolí 
LIDLu, zajistili bezdomovce (44 let), 
kterému se pod tričkem v oblasti břicha 
rýsovala láhev.  Po chvíli se přiznal, že jí  v 
LIDLu také odcizil. 
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31.7.2005 láhev vodky, oplatky a šišku 
Poličanu  pod bundou pronesl 43-ti letý 
muž. Za pokladnou byl pracovníkem LIDLu 
zastaven a předán strážníkům. 
 

...v nákupním středisku COOP na 
Masarykově náměstí:  
1.7.2005 cukrovinky v ceně 505,-Kč  
odcizily dvě ženy (20 a 17 let). Zboží měly 
ukryté pod mikinou. Jednalo se o bývalou a 
současnou chovanku Výchovného ústavu 
mládeže J. Hradec. 
 

 ...v JH-Marktu 
 11.7.2005 uzenou rolku v ceně 121.80 Kč 
pronesl v plastové tašce přes pokladnu 73-
ti letý muž. Následně ještě z kapes saka 
vyndal cukrovinky v ceně 40,20 Kč.  
Přestupek byl řešen blokovou pokutou. 
26.7.2005 dva mladíci (13 a 14 let) odcizili 
v batohu zboží v ceně 333,-Kč (2 láhve 
tvrdého alkoholu a cukrovinky). Při činu byli 
pozorováni personálem a za pokladnou je 
zastavil vedoucí prodejny, který je předal 
hlídce městské policie. Oba mladistvé 
strážníci předali rodičům a záznam o 
přestupku zaslali na odbor sociálních věcí 
MěÚ.  
6.7.2005 přestupku proti majetku se 
dopustily 3 sedmnáctileté chovanky 
Výchovného ústavu mládeže J. Hradec,  a 
to tím, že hanlivými nápisy, provedenými  
úlomkem cihly, znehodnotily fasádu 2 
domů v centru města, dále tím, že si 
krádeží přisvojily oblečení v celkové ceně 
1030,-Kč a tím, že z výstavního stojanu 
hračkárny v Panské ulici odcizily dětský 
traktor v ceně 2290,-Kč, který se snažily 
prodat za 300,-Kč. Věc je v řešení městské 
policie. 
10.7.2002 v 02.50 hodin zaznamenala 
autohlídka městské policie kličkující vozidlo 
Opel, jedoucí směrem na sídl. Vajgar. 
Strážníci vozidlo sledovali a když si řidič 
zkrátil cestu tím, že přes kruhový objezd u 
nemocnice projel v protisměru, na 
parkovišti SOŠ jej zastavili. Dopravní 
přestupek byl vyřešen blokovou pokutou na 

místě, a protože se řidič přiznal, že před 
jízdou vypil několik piv, „kapku“ vodky a 
pokouřil trochu „marijánky“, byl na místě 
předán  hlídce Policie ČR. 
12.7.2005 ve 23.00 hodin při kontrole 
veřejného pořádku na sídl. Vajgar byla 
hlídka MP upozorněna na trojici mladíků 
vesele skotačících na dětském hřišti 
(16,17 a 19 let), kteří hlasitým křikem 
rušili noční klid. Později bylo zjištěno, že 
jeden z nich (17 let) rozbil na chodníku 
skleněnou láhev a ze vzteku kopl do dveří 
nedaleko stojícího vozidla, které tímto 
poškodil. Trojice byla „odměněna“ 
blokovou pokutou, přičemž škodu na 
vozidle uhradí rodiče pachatele.  
17.7.2005 jak tajfun řádila 19-ti letá dívka 
v dopoledních hodinách v Herna baru-
Disco Sparta na sídl. Vajgar.  Po vypitých 
6 vodkách a dvou cappy, které 
pochopitelně nezaplatila, sebrala u baru 5 
„whiskovek“, které rozbila o stěnu. 
Barmanku, která se jí v tom pokusila 
zabránit, zfackovala a po vykopnutí 
skleněné výplně venkovních dveří z 
provozovny utekla. Venku jí zadržel jeden 
ze svědků události a předal jí strážníkům.  
Strážníci zjistili, že dívka je na rukou i 
nohou pořezaná, takže na místo přivolali 
sanitku RZS a hlídku Policie ČR, která po 
ošetření měla dívku odvézt na „záchytku“. 
19.7.2005 ve 20.40 hodin se přestupku 
proti majetku dopustil na sídl. Vajgar 19-ti 
letý mladík, tím že dobře mířeným kopem 
zlikvidoval nepřítele v podobě lavičky. Za 
svoji „udatnost“ bude, po uvedení lavičky 
do původního stavu, odměněn strážníky 
blokovou pokutou.  
23.7.2005 k fyzické potyčce dvou mužů 
(26 a 18 let) byli přivoláni strážníci 
městské policie. Potyčka se odehrála v 
jednom z jindřichohradeckých nočních 
klubů. Na místě zasahoval  i vůz RZP, 
který jednoho z mužů odvezl do 
nemocnice na ošetření. Proto, že došlo k 
následné hospitalizaci, věc byla předána 
Policii ČR.  
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23.7.2005 zeleninu, kterou nevypěstovaly 
sklízely v jedné ze zahrad v Nežárecké ulici 
tři rómské děti (11,12,13 let). Po přistižení 
majitelem zahrady byly předány strážníkům 
městské policie. Strážníci o přestupku 
informovali rodiče dětí a úřední záznam 
zaslali na odbor sociálních věcí MěÚ. 
24.7.2005 čtveřice mladíků po 22. hodině 
„rozpustile dováděla“ na zrenovovaném 

dětském hřišti na sídl. Vajgar (18, 17, 17, 
17).  Když  se je ostatní obyvatelé sídliště 
pokusili informovat o tom, že vybavení 
hřiště je dimenzováno pro úplně jiné 
konstituce, byli ze strany mladíků hrubě 
odbyti. Řádění ukončil až příjezd hlídky 
městské policie, která přestupky řešila 
blokovou pokutou. 

str. Rudolf Gabriel 

 
ZACHYCENO KAMEROU… 
 

Rekonstrukce zimního stadionu 
dokončena 
 

V polovině prázdnin byly práce na 
rekonstrukci jindřichohradeckého zimního 
stadionu, které si vyžádaly částku 13,5 

miliónu korun, dokončeny. V úterý 16. 8. 
2005 byl pak zrekonstruovaný zimní 
stadion slavnostně otevřen. Umělá ledová 
plocha slouží již od roku 1974 a podle 
posledních revizních správ byl celý  
chladící systém na hranici životnosti. Proto 
město tento rok přistoupilo k celkové 
rekonstrukci.   
„Myslím si, že by Hradečáci nepřežili, 
kdyby se 1. liga, kterou letos naši kluci 
vybojovali, hrála někde jinde. Přistoupili 
jsme proto k celkové rekonstrukci ledové 

plochy. Každý uvidí, že je tady méně 
čpavku, což je velice důležité. Kdysi zde 
proudilo celkem 6,5 tuny, teď pouze 985 kg. 
Takže to je 15 procent původní hodnoty. 
Plocha je o metr kratší a o metr užší, takže 
bude zrychlení hry a větší kontakt s hráči.“ 
vysvětlil starosta města Karel Matoušek. 
Kompletně vyměněny byly trestné lavice     
a střídačky. Rekonstrukce se dočkaly i první 
ochozy. Opravena byla i sněžná jáma a její 
vytápění. V letošním roce ještě bude 
zakoupena nová rolba, a to za 2,5 miliónu 
korun. Příští rok plánuje Město Jindřichův 
Hradec ještě opravu střechy. Poté by se 
dalo říci, že bude jindřichohradecký zimní 
stadion kompletně restaurovaný.  
„Jestli se to hráčům bude líbit? To 
předpokládám. Takto budou mít doma 
takové podmínky, které určují mezinárodní 
pravidla.“ dodal starosta Karel Matoušek. 
Slavnostního zahájení se ujal starosta města 
Karel Matoušek. Hned potom mohli novou 
ledovou plochu vyzkoušet domácí hokejisté 
KLH Vajgar, kteří sehráli přátelské utkání 
s HC Duklou Jihlava. 
 
 

Cyklotábor 
Poslední dobou můžete na silnicích potkat 
čím dál více cyklistů. Jízda na kole se stává 
čím dál tím více oblíbenou. Je to především 
proto, že se tomuto sportu mohou věnovat 
jak děti, dospělí tak senioři. Nedaleko 
Jindřichova Hradce proběhl jak jinak než 
cykloturistický pobyt určený především pro 
děti a středoškolskou mládež.  
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Ne náhodou byl tento tábor uspořádán 
v rekreačním středisku Jemčina. Děti 
nejen, že každý den podnikají výlety na 
kole do okolí, ale zapojily se také do 
zajímavého projektu nazvaného mobilní 
informační centrum. Vždy od pátku do 
neděle funguje před jemčinským zámkem 
stánek, kde projíždějící turisty seznamují 
se zelenou stezkou Greenways Praha – 
Vídeň. 
„Podél této cyklostezky, která má asi 470 
kilometrů. Nadace Partnerství 
spolupracuje s celou řadou místních 
organizací. Ty se snaží nabízet místní 
aktivity. Zde v Jihočeském kraji je řada 
aktivních partnerů. Například ve 
Slavonicích, místní Slavonická renesanční 
společnost vytvořila Grázlovy stezky pro 
pěší.“ Dodala Eva Kvapilová z Nadace 
Parnerství. 
Z Jindřichova Hradce se do tohoto 
projektu zapojuje Galerie Inspirace, 
Občanská kulturní společnost, která 
zpřístupňuje zámecký mlýn a keramická 
dílna Romany Hulíkové. Součástí tohoto 
informačního stánku je také místo 
technické a první pomoci. 
„Je to bod, na kterém si cykloturista sám 
může opravit kolo. V kufru je základní 
nářadí, které poslouží cyklistům, aby si 
byli schopni okamžitě opravit prasklou 
duši či vycentrovat kolo.“ vysvětlil Čestmír 
Vala, manažer klubu Cykloklubu Kučera. 
Součástí je také zdravotní baťoh, z jehož 
vybavením mohou turisté poskytnout 
první pomoc. V těchto prostorách je také 
výstava, která zájemce seznámí 
s cyklostezkami v České republice. 
 
Jindřichohradecký pohár 2005 
Místní Aeroklub pořádal v srpnu další 
ročník v parašutistické soutěži na přesnost 
přistání nazvaný Jindřichohradecký pohár 
2005. Výsledky této soutěže se 
započítávají i do Českého poháru – tedy 
do soutěže jehož vítěz se stane nejlepším 
parašutistou České republiky. 

Do města nad Vajgarem se středu 17. srpna 
sjelo celkem 52 parašutistů, aby předvedli 
své dovednosti již v šestém ročníku této 
soutěže. Od středy do pátku probíhaly 
takzvané tréninkové seskoky, kterých 
především využili jindřichohradečtí 
parašutisti. 
„Nemáme větší stroj na výsadky. Takže toho 
využíváme a děláme tréninkové seskoky, 
které probíhaly už od středy, a to pro 
zájemce, kteří přijeli už ve středu. Do toho 
jsme vložili i tandemové seskoky, takže jsme 
odskočili asi 11 tandemů.“ dodal Jiří Dvořák. 
Zároveň se při těchto tréninkových 
seskocích mohli všichni závodníci  seznámit 
s letištěm a jeho specifickým prostředím. 
Závodní seskoky měly začít v sobotu. Díky 
silnému větru, který mnohdy dosahoval i 14 
metrů za sekundu, se však vůbec 
neodstartovalo. Takže všechna soutěžní kola 
musela proběhnout v neděli. 
„Podařilo se nám odskákat čtyři kola. 
Minimum jsou tři kola, čímž jsme vlastně 
splnili podmínky pro započítání 
Jindřichohradeckého poháru i do Českého 
poháru.“ Vysvětlil Jiří Dvořák. 
Český pohár je seriál soutěží, jehož vítěz se 
stává nejlepším parašutistou v přesnosti v 
přistání v České republice. Celý pohár se 
skládá celkem ze šesti soutěžích, které 
probíhají v Českých Budějovicích, 
Hořovicích, Mladé Boleslavi a Klatovech. 
Finálovou soutěží je vždy Jindřichohradecký 
pohár, kde se také celá soutěž vyhodnocuje. 
Závodníci Jindřichohradeckého poháru byli 
rozděleni do čtyřčlenných družstev a do 
kategorií jednotlivců. Zlato v kategorii mužů 
si odnesl Waltenspeil Marko ze sousedního 
Rakouska. První místo v kategorii žen 
získala Šmídova Lenka z Moravské Třebové. 
Jindřichohradeckým parašutistům se 
tentokrát moc nedařilo. Z mužů nejlepšího 
umístění dosáhl Plíva Štěpán, který skončil 
sedmý a z žen Dvořáková Michaela skončila 
desátá. 

BBllaannkkaa  VVaaňňkkoovváá  
JJiinnddřřiicchhoohhrraaddeecckkáá  tteelleevviizzee
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,  
kteří nás opustili v červenci 2005  
 

 

    2. 7. Evžen Klobouček, Neslovice 17. 7. Růžena Kovářová, J. Hradec  
    3. 7. Jana Měchurová, J. Hradec  
    3. 7. Jan Dvořáček, J. Hradec 
    3. 7. Jaroslav Novák, Vlčice 
    4. 7. Jan Vrecko, Nová Bystřice 
    4. 7. Jiří Pistora, Nová Včelnice 
    5. 7. PhMr. Věra Rychtaříková, J. Hradec 
    7. 7. Vlasta Krechtová, Nová Včelnice  
    8. 7. Zdeněk Balabán, J. Hradec 
  13. 7. Vlasta Balková, Nová Bystřice - Ovčárna 
  17. 7. Vladimír Drachovský, Číměř 
  17. 7. MUDr. Ervín Rychtařík, J. Hradec 
  17. 7. Marcela Jelínková, Nová Bystřice 
  17. 7. Ing. František Vlášek, J. Hradec 

 

17. 7. František Ouhel, J. Hradec 
19. 7. Marie Gebauerová, J. Hradec 
20. 7. Anna Vachníková, Nová Bystřice 
20. 7. Františka Veithová, Otín 
20. 7. Stanislav Váca, J. Hradec 
21. 7. Milan Homola, J. Hradec 
22. 7. Marcela Blažková, J. Hradec 
23. 7. Růžena Pryglová, J. Hradec 
26. 7. Anna Blízková, Kunžak 
26. 7. Václav Šejda, J. Hradec 
29. 7. Ing. Adolf Podhráský, J. Hradec 
31. 7. Bohumil Frühbauer, Strmilov 
 

 

Městská knihovna   Návrat z prázdnin 
Letní chvíle odpočinku jsou za námi a vše se pomalu vrací do starých kolejí. Také městská 
knihovna opět otevírá veřejnosti dveře v plném rozsahu. Na centrální pracoviště do ulice U 
Knihovny můžete přijít kromě neděle a pondělí každý den, pobočka na sídlišti Vajgar je 
otevřena v pondělí, ve středu a v pátek. Požadavky uživatelů jsou připraveny plnit 
pracovnice všech půjčoven, studovny i informačního centra. Připomínáme třeba snížené 
půjčovné v hudebním oddělení i možnost dvouhodinového bezplatného přístupu 
na internet měsíčně pro nezaměstnané, kteří se tímto způsobem rozhodli hledat práci. 
Pokračovat budou i kurzy počítačové gramotnosti programu NPPG pro veřejnost. 
Zajímavou nabídku máme i pro ty, kteří si zvykli chodit do knihovny  na zajímavá 
podvečerní setkání. 22. září od 18 hodin budou mít v poslechovém sále možnost 
seznámit se s činností občanského sdružení HAMERSKÝ POTOK. Pokud vás 
zajímají informace o Jindřišském údolí, Hamerském potoce, rybníku Vajgar a 
nově vznikající naučné stezce, určitě byste na setkání neměli chybět. Jména 
přednášejících dr. Jan Pokorný a dr. Karel Boublík garantují nespornou kvalitu. 
 Pro potěchu návštěvníků knihovny jsou k vidění i nové snímky pana Antonína 
Špáta z jeho cyklu černobílých fotografií Stromy nejsou jenom dřevo. Svoji expozici 
fotografií v informačním centru hodlá obnovit i pan Stanislav Dvořák. 
 Rádi přivítáme všechny, kterým o prázdninách na četbu a s ní spojené aktivity čas 
nezbyl, ale i ty, kteří jsou pravidelnými návštěvníky knihovny po celý rok. 

 
Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec  

 

  K U L T U R N Í     K A L E N D Á Ř                          
DADA CLUB KASPER Vás zve na besedu 
1. 9. 2005 – 18.00 hod. – setkání s africkými koordinátory – adopce na dálku  
                                         Nová Guinea 
Prodej vstupenek : TICKET PRO, HALA ROHÁČ Třeboň, KULTURA CB – Č. Budějovice  
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3. 9. 2005 – 19.00 hodin – opera W.A.Mozart FIGAROVA SVATBA  
                                             III. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hradci   

             
 
Předprodej vstupenek: 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. V prodejních 
místech TICKET ART (www.TICKET-ART.CZ). 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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Galerie INSPIRACE pořádá výstavu 
3. 9. 2005 vernisáž v 17.00 hod. – JIŘÍ CHLÁDEK – OBRAZY A KRESBY  
Langrův dům, nám. Míru 138/I., malá výstavní síň do 30. 9. 2005       vstup volný 
 

Klub filatelistů J. Hradec, DDM J. Hradec a Město J. Hradec pořádají 
3. 9. 2005 – 9.30 hod. – Výstava poštovních známek 
Slavnostní zahájení výstavy k 80. výročí založení  filatelistického klubu v J. Hradci  
Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci – Růžová ulice.  Otevřeno denně 9 – 17.00 h. 
 

Jindřichohradecká sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zvou  
8. 9. 2005 – 17.45 hodin – na besedu s programem: dojmy české studentky 
z cestování po Asii, příprava akcí do konce roku 2005, výstavka paličkovaných prací 
spojená s nabídkou                                                     Internát SZdŠ J. Hradec – Vajgar  
 

Občanské sdružení Na dobrých cestách Vás vítá na Greenway řemesel a vyznání  
       (www.zahradky.cz)                                                  (Greenways Praha-Vídeň)  
9. 9. 2005 v 18.00 hod. – Zahájení 3. ročníku Festivalu řemesel a vyznání  
 

Jindřichův Hradec Langrův dům, atrium  18.00 hod. 
Zámecký mlýn – renesanční tance skupiny Ballare, ochutnávka medoviny 

Program festivalu:      sobota 10.9.  
Jindřichův Hradec Vlakové nádraží 9.55 – odjezd do Kamenice n Lipou, historické jízdenky, Langrův dům 
prohlídka galerie a atria domu s výkladem - 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 
zámecký mlýn 11.00 – 16.00 tapiserie Evangelický kostel, tee-pee na farní zahradě 19.30 
Kamenice nad Lipou Vlakové nádraží 10.52 - přepadení vlaku westernovými jezdci z Johanky 
Muzeum na zámku 10.00 – 16.30  kovářské výrobky, hračky (expozice UPM Praha) 
Arboretum Johanka a kolářské muzeum u centra pro zahradu, les a volný čas – jízda na ponících, prohlídka 
muzea, občerstvení v zálesáckém srubu 10.00 – 17.00 
Výroba dřevěného loukoťového kola a narážení kovové obruče 13.00 – 14.00 prérijní indiáni 14.00 
Strmilov Umělecká tkalcovna 13.00 – 16.00  prohlídka, prodej 
Vlčice Galerie České Kanady 14.00 – 18.00  Růže Josefa Havla                            
Zahrádky Výtvarná dílna v Obecním domě 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 prohlídka, prodej 
Domek za Obecním domem 9.30,11.30, 13.30, 15.30, 17.30 skleněný šperk S. Kasalý, skleněné mozaiky E. 
Kasalá, fotografie T. Kusčynskij  
Klátovec kovárna v lese Habermann  10.00, 14.00 – předvádění ručního  kování a výkladem a prohlídkou 
uměl. plastik 
Horní Dubenky Chadimův mlýn 14.00, 15.00, 16.00 – přednáška mlynářského krajánka 
Janštejn sklárna 9.00, 11.00, sklářská škola 10.00, 12.00 
Telč  Den evropského kulturního dědictví 9 – 17.00  zámek 9,00 – 11.00, 14.00 – 16.00, koncerty 
Velká Lhota Evangelický toleranční areál 19.30 (koncert) sbor Cordia 

neděle 11.9. Bohoslužby – evangelické, katolické 
Jindřichův Hradec - Zámecký mlýn 10.00 - 18.00, Langrův dům 14.00, 15.00, 16.00 
Vlčice Galerie České Kanady 14.00 – 18.00  plastiky, sochy 
Strmilov Umělecká tkalcovna 9.00 – 14.00  prohlídka, prodej 
Zahrádky Výtvarná dílna v Obecním domě 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Domek za Obecním domem 9.30,11.30, 13.30, 15.30, 17.30 skleněný šperk, S. Kasalý, skleněné mozaiky E. 
Kasalá, fotografie T. Kusčynskij  
Hrad Roštejn kamenictví 16.00 
Kostelní Myslová Včelí farma Nosek 15.30 
Velká Lhota Evangelický toleranční areál 10.15 varhanní seminář 
Kamenice nad Lipou muzeum na zámku 10.00 – 16.30 kovářské výrobky, hračky (expozice UPM Praha) 
Moraveč Evangelický kostel bohoslužby 9.30 – 15.00 
Nová Cerekev 15.00 – 18.00 Kostel Tomáše Becketa, Židovská synagoga, žid. hřbitov 
Pelhřimov muzeum rekordů a kuriozit 12.00, 14.00, 16.00 Zlaté české ručičky – Dům dobrých dnů  
Křemešník Poutní kostel Nejsv. Trojice prohlídka 13.00, 15.00, 17.00 
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pondělí 12.9.  

Jindřichův Hradec Zámecký mlýn 10.00 - 18.00, Langrův dům 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Vlčice Galerie České Kanady 14.00 – 18.00  plastiky, sochy 
Strmilov Umělecká tkalcovna 9.00 – 14.00  prohlídka, prodej 
Počátky muzeum 9.00, 13.00 procházka s průvodcem po historické části města 
Nová Cerekev 15.00 – 18.00 prohlídka kostel T. Becketa, Židovská synagoga, hřbitov 
Bezděčín statek Kameníkovi 10.00 – 16.00 prohlídka statku a starých zeměděl. strojů 
Batelov malírna skla R. Kalenda 9.00 – 15.00 prohlídka 
Telč nám. Zacharyáše z Hradce č.p. 22 9.00 – 16.00 (výstava fotografií Antonína Bíny)  

úterý 13.9.  
Jindřichův Hradec Zámecký mlýn 10.00 - 18.00, Langrův dům 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,           
Evangelický kostel 18.30 
Vlčice Galerie České Kanady 14.00 – 18.00  
Zahrádky Výtvarná dílna v Obecním domě 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Domek za Obecním domem 9.30,11.30, 13.30, 15.30, 17.30 skleněný šperk, sklo 
Žirovnice zámek 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 
Bezděčín statek Kameníkovi 10.00 – 16.00 prohlídka statku a starých zeměděl. strojů 
Batelov – malírna skla R. Kalenda 9.00 – 15.00 
Kostelní Vydří poutní kostel P. Marie Karmelské (prohlídka s výkladem) 14.00, 16.00 
Strmilov Umělecká tkalcovna 9.00 – 14.00 – prohlídka, prodej 
Kamenice nad Lipou muzeum na zámku 10.00 – 16.30 kovářské výrobky, hračky (expozice UPM Praha) 
Nová Cerekev  15.00 – 18.00 Kostel Tomáše Becketa, Židovská synagoga, žid. hřbitov 
Telč univerzitní centrum – sál, Kyptovo nám. 19.00 animované filmy Martina Anibase  

středa 14.9.  
Jindřichův Hradec Zámecký mlýn 10.00 - 18.00, Langrův dům 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Vlčice Galerie České Kanady 14.00 – 18.00  
Strmilov Umělecká tkalcovna 14.00 – 17.00  prohlídka, prodej 
Nová Cerekev 15.00 – 18.00 Kostel Tomáše Becketa, Židovská synagoga, žid. hřbitov 
Horní Dubenky Chadimův mlýn 11.00, 13.00, 15.00 Projekt Greenways (výstava) 
Batelov – malírna skla R. Kalenda 9.00 – 15.00 
Telč nám. Zacharyáše z Hradce č.p. 22 9.00 – 18.00 (výstava fotografií Antonína Bíny) 
Slavonice muzeum 10.00, 17.00 
Žirovnice zámek 10.00, 11.0, 13.00, 14.00 
Kamenice nad Lipou muzeum na zámku 10.00 – 16.30 
Nová Cerekev 15.00 – 18.00 Kostel Tomáše Becketa, Židovská synagoga, žid. hřbitov 
Velká Lhota – Evangelický toleranční areál – 10.00, 13.00, 15.00 Česká reformace v evropském kontextu 

čtvrtek 15.9. 
Jindřichův Hradec Zámecký mlýn 10.00 - 18.00, Langrův dům 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
DADA CLUB KASPER atrium 14.00, 16.00, 18.00 České tradice o pivu (hapenning) 
Vlčice Galerie České Kanady 14.00 – 18.00  
Bezděčín statek Kameníkovi 10.00 – 16.00 prohlídka statku a starých zeměděl. strojů, přednáška  
Batelov – malírna skla R. Kalenda 9.00 – 15.00 
Žirovnice zámek 10.00, 11.0, 13.00, 14.00 
Kamenice nad Lipou muzeum na zámku 10.00 – 16.30 kovářské výrobky, hračky (expozice UPM praha) 
Nová Cerekev 15.00 – 18.00 Kostel Tomáše Becketa, Židovská synagoga, žid. hřbitov 

pátek 16.9.  
Jindřichův Hradec Vlakové nádraží 9.22 – odjezd do Kamenice n Lipou Zámecký mlýn 10.00 - 18.00, 
Langrův dům 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Evangelický kostel, tee-pee na farní zahradě 19.30 
Křesťanská víra na začátku 21. století 
Kamenice nad Lipou Vlakové nádraží  9.57  
Muzeum na zámku 10.00 – 16.30  kovářské výrobky, hračky, výstava (expozice UPM Praha) 
Arboretum Johanka a kolářské muzeum u centra pro zahradu, les a volný čas 10.00 – 17.00 
vlakové nádraží –odjezd do J.Hradce 17.34 
Strmilov Umělecká tkalcovna 14.00 – 17.00  prohlídka, prodej 
Zahrádky Výtvarná dílna v Obecním domě 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Vlčice Galerie České Kanady 14.00 – 18.00  
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Počátky muzeum 9.00  klobouky & výšivky 17.00 
Žirovnice zámek 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 
Bezd ěčín statek Kameníkovi 10.00 – 16.00 prohlídka statku a starých zeměděl. strojů 
Batelov – malírna skla R. Kalenda 9.00 – 15.00 
Klátovec kovárna v lese Habermann  10.00, 14.00  předvádění ručního kování a výkladem a prohlídkou 
uměl. plastik 
Telč nám. Zacharyáše z Hradce č.p. 22     9.00 – 18.00 (výstava fotografií Antonína Bíny) 

sobota 17.9. 
Jindřichův Hradec Vlakové nádraží 7.42 – odjezd do Kamenice n Lipou, historické jízdenky 
Kamenice nad Lipou - nádraží  8.15 kolářské muzeum 9.00 – 12.00, indiáni 10.00, odjezd do J.H 11.52 
Klátovec kovárna v lese Habermann 10.00 předvádění ručního kování a výkladem a prohlídkou uměl. 
plastik 
Horní Dubenky Chadimův mlýn 10.00, 13.00 výstava 
Janštejn sklárna 9.00, 11.00 sklářská škola 11.00, 12.00  
Strmilov Umělecká tkalcovna 10.00 – 12.00  prohlídka, prodej 
Velká Lhota (koncert) 19.30 dívčí sbor barokní hudby Musica Puella 
Zahrádky Domek za Obecním domem 13.00 – 17.00 slavnostní ukončení  
                 slosování soutěže o ceny  
1. cena – 3 hodiny na koni  2. cena – víkendový kurz ve Výtvarné dílně Zahrádky 3. cena – ručně tkaný 
koberec z Umělecké tkalcovny Strmilov (dle vlastního výběru)  4. – 10.  cena  drobné řemeslné výrobky 

neděle 18.9. Bohoslužby – evangelické, katolické 
Zahrádky Výtvarná dílna v Obecním domě 9.00, 11.00 
Domek za Obecním domem 9.30,11.30 skleněný šperk S. Kasalý, skleněné mozaiky E. Kasalá, fotografie T. 
Kusčynskij  
Horní Dubenky Chadimův mlýn 14.00, 15.00, 16.00 výstava 
Kamenice nad Lipou muzeum na zámku 10.00 – 16.30 
Kostelní Myslová Vyhlídka malíře F.M.Nágla 13.30 Včelí farma Nosek 15.30 
 

podrobnější program na inforačních centrech a na stránkách  www.zahradky.cz 
 

Národní muzeum fotografie, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy 
10. 9. 2005 v 17 hodin - PAVEL ŠTICHA   
                                         Momentky...  /  Kaktusy Saguaro 
Otevřeno denně mimo pondělí od 12 do 17 hodin 
Po telefonické dohodě lze výstavu zpřístupnit i mimo tyto hodiny   
Vstupné: plné 60 Kč, snížené 30 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 16.října 2005 
 

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci a žesťový soubor TRUMPET TUNE Vás zvou 
10. 9. 2005 – 20.00 hod. –  na VII.  TROUBENÍ  NA  ZÁMKU 
Rytířský sál Španělského křídla                          Vstupné: 50,- Kč 
 
 

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

KD Střelnice uvádí pohádku v cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
11. 9. 2005 – 16.00 hod. – „O vlkovi a kůzlátkách“ - sál Střelnice 
 
 

Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec Vás zve  
15. 9. 2005 – 19.30 hod. – Jindřichohradecký hudební podzim  
                                            Saxofonové kvarteto BOHEMIA 
          Účinkují: Kateřina Stupková, Pavel Fiedler, Antonín Mühlhansl, Pavel Škrna 
Vstupné: 60,- Kč/ pro členy KPH 40,- Kč. Předprodej vstupenek KD Střelnice od 1. 9. 2005 
kaple sv. Maří Magdaleny 
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KD Střelnice Vás zve na divadelní představení Willy Russel 
15. 9. 2005 – 19.00 hod. – „Shirley Valentine“  
V hlavní roli Zuzana Kronerová, Režie: Ivan Balaďa     Mládeži do 15 let nevhodné ! 
sál Střelnice                            Předplatné sk. B   
 

15. 9. 2005 – 19.00 – 21.30 hod. – TAROTOVÉ VEČERY S BERI 
Rozhovory o věcech minulých, přítomných a příštích nad tarotovými i jinými kartami 
Poradenské centrum Na Svatojakubské cestě, Jakubská 90/IV, J. Hradec  
   

Kapela  RITORNELLO  ve spolupráci  s  Muzeem  Jindřichohradeckapořádají  ve  dnech  16.-17. 9. 05 
XI. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY z Ottradovic Jindřicho-Hradeckého 

Pátek 16. 9. (Sv. Ludmila) 
1800 hod. Proboštský Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

REQUIEM ZA ADAMA MICHNU (bohoslužba) 
(zpívá a hraje Collegium 419 Praha, :II:RITORNELLO:II:, & Hosté) 

2000 hod. Zámecký Mlýn 
VALE LÉTU  - O Létu Časném a Věčném 

(„Convivium I.“ = malý „klubový“ koncert - :II:RITORNELLO:II:, & Hosté) 
Sobota 17. 9. 

930 hod. Muzeum Jindřichohradecka – Rajský Dvůr 
TRIPLY JSOU V PÍSNIČCE aneb Malá Michnovská Taneční 

(letmá výuka dobových tanců – vede E.Trojanová & F. Dolejší – soubor „LA FIAMMA“) 
1500 hod. Muzeum Jindřichohradecka – Kostel Sv. Jana Křtitele 
ČESKÉ NEBE aneb Žákovská Koleda k Patronům Bohémie 

účinkují žáci ZUŠ V. Nováka v Jindřichově Hradci (vedou M. Mikula & Š. Štrupl), 
„Cornettino“ – vokálně instrumentální soubor ZUŠ Dačice (vede Richard Šeda), 

Dětský orchestr a sbor „Myfun“ (vede M. Polívka) 
& Michael Pospíšil 

1700 hod. Proboštský Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(sraz k procesí na náměstí Míru v 1645 hod.) 

PROCESSI & MISSA MICHNIANA 
(bohoslužba a průvod s hudbou Adama Michny a jeho kolegů :II:RITORNELLO:II: & hosté) 

2000 hod. Muzeum Jindřichohradecka – minoritský klášter 
RÁJSKÝ DVŮR - Muzika Michnova mládí 

(„Convivium II.“ = malý „klubový“ koncert s dobovým tancem, :II:RITORNELLO:II: & hosté) 
Slavnosti laskavě podpořili: Psalterium s.r.o. & Společnost pro duchovní hudbu (SDH) 

 
 

KD Střelnice pořádá zábavný pořad pro starší a střední generaci 
18. 9. 2005 – 17.00 hod. – Senior klub -  sál Střelnice    
 

 

 Státní oblastní archiv Třeboň – pracoviště Jindřichův Hradec Vás zve  

19. 9. 2005 – od 15 do 18 hodin – na výstavku originálů archiválií  
                                                          k tématice Vilém Slavata a jeho doba 
gotický sál - III. nádvoří jindřichohradeckého zámku 
 

KD Střelnice uvádí divadelní komedii Axella Hellsteniuse                                           
20. 9. 2005 – 19.00 hod. – Elling a Kjell Bjorne  
Hrají: V. Dlouhý, M. Dlouhý, V. Fridrich, L. Stejskalová Režie: Ondřej Zajíc 
sál Střelnice    Předplatné sk. A Mládeži do 15 let nevhodné ! 
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OS Jindřichohradecká kulturní společnost pořádá přednášku k výstavě ENKI Třeboň 
21. 9. 2005 v 18.00 hod. RNDr. Jan Pokorný, CSc.: ČLOVĚK A VODA V KRAJINĚ  
Zámecký mlýn (přístup branou bývalého pivovaru)      vstup volný 
 

Město Jindřichův Hradec a Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zvou na 
22. 9. 2005 – 19.30 hod. – Mexická kytara v Čechách 
                               Účinkují: Aron Govea, Gonzalo Salazar, Rosa Mexicano a Jen tak tak 
Vstupné 60,- Kč. Předprodej vstupenek KD Střelnice od 8. 9. 2005 
Rondel Státního hradu a zámku J. Hradec 
 

OS Jindřichohradecká kulturní společnost a DAMU  Praha ve spolupráci se ZUŠ V.Nováka, 
DADA CLUBem Kasper a Galerií Inspirace pořádají ve dnech 23.-24. 9. 2005  
IV. DADAINSPIRAČNÍ DNY  (divadelní workshopy s programy pro veřejnost): 
23. 9.        18,30 hod.  Marie de France: BISKLAVRET, ZUŠ V. Nováka J. Hradec               
                 20,00 hod.  KAREL A MÁŇA LIVE, VPŘED – REVIVAL (Pražská pětka)  
                                     hrají: L. Tuček, V. Víchová a další     
            Dům dětí a mládeže, Růžová ul., vstupné 100,- Kč 
24. 9.             18 hod.  V. Matoušek - M. Vích: KLÍČE OD KLAVÍRU 
             Smutná komedie o tom, jaké je být cizincem ve vlastním životě 
                                   Hrají: P. Vojtová, V. Horáčková, P. Liška a M. Vích  

  Dům dětí a mládeže, Růžová ul., vstupné 100,- Kč 
     20,30 hod.  manželé Frysovi: S KLAUNY 

          Kostelní ul. před DADA CLUBem Kasper     vstup volný 
    21,00 hod.  INSPIRAČNÍ USEBRÁNÍ   

                                    Radomil Uhlíř (člen divadla Vizita): VÁZY NABITÉ CHVOJÍM  
                                     (One man show) a další překvapení… 
                                    DADA CLUB Kaspr                                         vstupné 100,- Kč 
Změna programu vyhrazena. Přihlášky na workshopy a předprodej vstupenek u pořadatelů. 
 
 

 

Společnost V. Nováka, zájmové sdružení České hudební společnosti, Základní umělecká 
škola Vítězslava Nováka J. Hradec a Město Jindřichův Hradec Vás zvou na 
10.  jubilejní Novákovské dny Jindřichův Hradec 2005 

23. 9. 2005 19.00 hod. literárně pěvecký koncert z díla Vítězslava Nováka:  
              Výběr z cyklů „Písničky na slova lidové poezie moravské“ a z „25 slovenských   
              lidových písní pro zpěv a klavír“ s četbou z Novákovy knihy pamětí a vzpomínek   
              „O sobě a o jiných“  
Účinkují: Darina Čížová a Ivana Krejčiříková, soprány, absolventky brněnské konzevatoře   
              David Kříž, speaker, V. ročník Konzervatoře v Brně 
              Prof. PhDr. Miloš Schnierer, klavír                                                    sál ZUŠ 
24. 9. 2005   9.00 hod. zahájení muzikologické konference       
                   19.00 hod. komorní koncert studentů a absolventů JAMU v Brně  

Sonáta pro violoncello a klavír – Michal Hreňo a Radka Šperková 
Melancholické písně o lásce – Lucia Miklasová a Miloš Shnierer 
Sonáta pro housle a klavír d moll – Štěpán Graffe a Radka Šperkovásál ZUŠ 

25. 9. 2005 10.30 hod. matiné - Graffovo kvarteto   
                                                   Leoš Janáček: II. smyčcový kvartet „“Listy důvěrné“ 
                                                   Vítězslav Novák: II. smyčcový kvartet D dur 
kaple sv. Maří Magdaleny, vstupné dobrovolné 
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KD Střelnice pořádá koncert legendy českého folku   
29. 9. 2005 – 19.00 hod. – František Nedvěd a Druhé podání  
sál Střelnice     
 

  
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    
otevřeno ÚT – NE 10.00 – 16.15 hodin. 
Trasa A – (Adamovo stavení ) Trasa B – (Gotický hrad) a Černá věž 
otevřeno denně: 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00h. 
Vstupné: Trasa A:  80,- / 40,- Kč       Trasa B:  70,-/ 35,-  Kč 
    v cizím jazyce: 140,- / 70,- Kč (pro všechny trasy A+B) 

         Černá věž:   20,- / 10,- Kč                                                           
V pondělí je otevřena Černá věž , prohlídky pouze pro předem objednané skupiny s 110/% 
rezerv. příplatkem.  
 
 

 
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 (mimo pondělí) od 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00  
Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o víkemdech od 10.00 - 12.00            
a 13.00 - 16.00 hodin                               
Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen 

 
 

BÝVALÝ ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI (přístup z 1.nádvoří SHZ) 
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, výstava prací studentů Textilní fakulty Technické univerzity Liberec (do 
21. 9.), „Já jsem Holub“ (výstava k 10. výročí úmrtí 
jindřichohradeckého výtvarníka a literáta Vladimíra 
Holuba), „Voda v krajině“ (Historie civilizací a 
hospodaření s vodou v krajině). Otevřeno denně 10.00 
- 18.00 hod. Vstupné: plné 40.- Kč/snížené 20.- 
Kč/rodinné 100.- Kč. Pořádá OS Jindřichohradecká 
kulturní společnost. (Otevřeno pouze do 2. 10. 2005) 
 
 

 

Pokračování výstav: 
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 
- 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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DK Metropol České Budějovice a Muzeum Jindřichohradecka Vás zvou na výstavu       
                                   „Atomová bomba a lidstvo“ - výstava fotografií a kreseb 
 výstavní místnost „13“ - výstava potrvá do 18 září 2005 - výstava je součástí projektu „Japonsko a 
Jižní Čechy - ročník I.“, zaštítěného nevládní organizací Kontinenty - sdružením pro spolupráci se 
zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky 
 

DADA CLUB KASPER – výstava  Lucie Pospíšilová  a Tomáš Kadlec 
                                             „Černobarevné myšleny“  grafika 
 
 

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

 
 

Město Jindřichův Hradec 
1. – 6.10. – SZENE BUNTE WÄHNE 
                   Mezinárodní divadelní a taneční festival pro mladé publikum 
                   KD Střelnice, vstupné: 40,-/ 60,- Kč        Bližší na plakátech 
Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec 
11.10. – Kateřina Englichová – harfa  
               Předprodej vstupenek KD Střelnice od 27. 9. 2005  
               Vstupné: 60,-/pro členy KPH 40,- Kč 
               kaple sv. Maří Magdaleny        
28.10. – Oslavy 87. Výročí zrodu Československé republiky 

KD Střelnice 
  9.10. – SENIOR KLUB 
16.10. – MALÁ MOŘSKÁ VÍLA – divadelní pohádka   
17.10. – TRAVESTI SHOW – HANKY PANKY 
18.10. – CHVILKOVÁ SLABOST – divadelní hra, Divadlo Radka Brzobohatého  
                                                předplatné sk. A 
19.10. – LACO DECZI AND CELULA New York 
24.10. – TALK SHOW – J. Kraus, E. Holubová a B. Klepl 
 
 

TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY SHOW  
opět v Jindřichově Hradci 
17.10.2005 v19,30 v KD Střelnice 
Nenechte si ujít jednu z nejzábavnějších show tohoto 
druhu u nás. Tentokrát Vám Hanky Panky přivezou 
rokovou babičku Tinu Turner, muzikál Pomáda Johna 
Travoltu, Anastaciu, Kate Ryan, muzikál Kleopatra       
a mnoho dalších hvězd světového i českého 
showbusinessu. Příznivci této travesti skupiny se mají 
opravdu na co těšit. Dokonalá choreografie, nádherné 
kostýmy a procítěnost všech účinkujících jsou 
nezbytnou součástí  Hanky Panky show. Skupina 
Hanky Panky Vás co nejsrdečněji zve na svou show, 
která zaručuje skvělou zábavu. 
Předprodej a prodej vstupenek: pokladna KD 
STŘELNICE  Vstupné od 95 do 180 Kč  
pokladna: 384 351 405 
Více info o skupině najdete na www.hankypanky.cz 
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1. čtvrtek 17.30 20.00     
2. pátek   17.30 20.00    
 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 

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

Délka filmu: 100 min.  
 

3. sobota 17.30 20.00 
4. neděle 17.30 20.00   
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

 

ONG-BAK                                            Thajsko-Hollywood C.E.  
Bruce Lee je mrtev, Chackie Chan stárne. Arnold Schwarzenegger v 
politice. Je čas pro nového akčního hrdinu. Tím je thajský bojovník 
Tony Jaa, který se vydává hledat ukradenou posvátnou sošku Ong-
bak. 
Dále hrají: Humlae, Muay Lek aj. 
Režie: Prachya Pinkaew                          Mládeži do 12 let nevhodný   

                                                 Délka filmu: 100 min.           
PŘEDSTAVENÍ ART KINA 
5. pondělí 17.30 20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč             

 
OLDBOY                                                                 J.Korea-Artcam 
Originální thriller o pomstě, která rozhodně není sladká... Příběh 
muže, kterého kdosi bez důvodu a vysvětlení unesl a patnáct let 
věznil. Snímek získal na MFF v Cannes Zvláštní cenu za režii. 
Hrají: Choi Minshik, Yu Ji-tae aj.       
Režie: Park Chan-wook                        Mládeži do 15 let nepřístupný   
                                                         Délka filmu: 120 min. 
                         

 

6. úterý  17.30 20.00 
 
 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

 

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI                   USA-Hollywood C.E.  
Dennis Quaid v hlavní roli tragikomedie o souboji dvou generací. 49-ti 
letý ředitel jednoho vydavatelství je po mnoha letech ve vrcholné 
funkci degradován. Jeho nadřízeným se stane teprve 26-ti letý 
ambiciózní, všeznalý expert na moderní vedení. A z toho kouká velký 
malér. 
Dále hrají: Topher Grace, Scarlett Johanssonová aj. 
Režie: Paul Weitz                                   Mládeži do 12 let nevhodný 
                                                           Délka filmu: 110 min.    
      

 

7. středa  17.30 20.00   
8. čtvrtek 17.30 20.00 
 
 
 
 
 
Vstupné: 80 Kč 

 

ROMÁN PRO ŽENY                                                     ČR-Bioscop  
Filmový přepis bestselleru Michala Viewega. Situační komedie Román 
pro ženy je groteskním příběhem dvou žen: dvacetileté Laury, která 
pracuje v redakci dámského týdeníku Vyrovnaná žena a její ovdovělé 
matky Jany. Obě hledají toho pravého... 
Hrají: Zuzana Kanáczová, Simona Stašová, Marek Vašut, Miroslav 
Donutil aj. 
Režie: Filip Renč                                  
Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                        Délka filmu: 100 min.   
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      9. pátek  17.30 20.00 
10. sobota 17.30 20.00  
11. neděle 17.30 20.00  
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 
 

MR. & MRS. SMITH                                               USA-Bontonfilm 
Brad Pitt a Angelina Jolieová v nové akční komedii. Nájemní vrazi,  
kteří jsou shodou okolností manželé, dostanou novou zakázku - zabít 
jeden druhého. 
Dále hrají: Vince Vaughn, Adam Brody  
Režie: Doug Liman                                  Mládeži do 12 let nevhodný  

                                                           Délka filmu: 120 min.

 
13. úterý  17.30 20.00  
14. středa 17.30 20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč           

 
KUNG - FU MELA                                                          USA-Falcon 
Akční komedie se sloganem „film, jaký jste ještě nikdy neviděli“ je 
příběhem tuláka Singa, bojujícího proti nemilosrdnému gangu 
Sekerníků, utlačujícího celý Hongkong. 
Hrají: Kwok Kuen Chan, Stephen Cow aj. 
Režie: Stephen Chow                                      Délka filmu: 100 min. 
  

 

15. čtvrtek 17.00 20.00  
16. pátek   17.00 20.00 
 
 
Pozor na začátek ! 
Titulky 
Vstupné: 68  Kč 
 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA                                               Německo-SPI 
Jana, Petra a kamarádku Jule spojuje jejich vášeň - touží změnit svět. 
Nenásilným způsobem upozorňují místní smetánku, že jejich dny 
hojnosti jsou sečteny.      
Hrají: Daniel Bruhl, Stipe Erceg, Julia Jentschová aj. 
Režie: Hans Weingartner                         Mládeži do 12 let nevhodný

Délka filmu: 125 min.

 
17. sobota 17.30 
18. neděle 17.30       
 
 
 
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč 

 
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU                 USA-Warner Bros. 
Filmový přepis dětské knížky Roalda Dahla. Fantastický příběh o 
malém chlapci z chudé rodiny, žijící ve stínu obrovské továrny na 
čokoládu. A právě její majitel, výstřední Willy Wonka (Johnny Depp), 
vyhlásí soutěž, jejíž pět výherců dostane možnost podívat se do jeho 
úžasného, sladkého království.  
Dále hrají: Freddie Highmore, Helena Bonham Carterová aj.   
Režie: Tim Burton                                           Délka filmu: 115 min.  
    

 
17. sobota        20.00   
18. neděle        20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 
 
 

 
HLAS SMRTI                                        Kanada-V.Británie-Bioscop 
Život úspěšného architekta (Michael Keaton) tragicky změní smrt jeho 
ženy. Když od ní přijme podivný vzkaz „ze záhrobí“, otevře tak dveře 
do jiného světa. 
Dále hrají: Deborah Kara Ungerová, Chandra Westová aj. 
Režie: Geoffrey Sax                             Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                                   Délka filmu: 100 min. 
 

PŘEDSTAVENÍ ART KINA 
19. pondělí 17.00 20.00 
 
 
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

 
2046                                                              Francie-Čína-Artcam 
Milujeme, co mít nemůžeme, a nemůžeme mít to, co milujeme. 
Novinář Chow píše v hotelovém pokoji erotický příběh, inspirovaný 
ženami, které postupně obývají sousední pokoj - gamblerkou, luxusní 
prostitutkou, dcerou majitele hotelu... 
Hrají: Tony Leung Ciu-Wai, Gong Liová, Faye Wongová aj 
Režie: Wong Kar-Wai                               

Mládeži do 12 let nevhodný 
Délka filmu: 130 min.
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20. úterý    17.30 20.00  
21. středa   17.30 20.00 
22. čtvrtek  17.30 20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

3:15 ZEMŘEŠ                                                                  USA-SPI 
Horor. Démoni z legendárního strašidelného domu v Amityville na  
Long Islandu znovu ožívají. Film od tvůrců filmu Texaský masakr 
motorovou pilou. 
Hrají: Ryan Reynolds, Melissa Georgeová, Jesse James aj.                
Režie: Andrew Douglas                          Mládeži do 12 let nevhodný    
                                                                    Délka filmu: 90 min. 

 

23. pátek   17.30 20.00  
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 

KINSEY                                                   USA-SRN-Hollywood C.E. 
Let´s talk about sex. Liam Neeson v hlavní roli životopisného filmu. 
Profesor Alfred Kinsey se v polovině 20. století proslavil otevřenou 
studií lidské sexuality. 
Dále hrají: Laura Linneyová, Chris O´Donnell, Timothy Hutton aj.         
Režie: Bill Condon                                 

Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                                   Délka filmu: 115 min.   

 
24. sobota 17.30 20.00  
25. neděle 17.30 20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 
VÁLKA POLICAJTŮ                                             Francie-Bioscop 
Daniel Auteuil a Gérard Depardieu jako dva špičkoví policisté v 
drsném kriminálním dramatu. Oba rozděluje nejen příslušnost k 
různým útvarům, ale i základní postoj k jejich práci. 
Dále hrají: André Dussollier, Valeria Golinová, Roschdy Zem aj. 
Režie: Olivier Marchal                           

Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                         Délka filmu: 110 min.  

 
27. úterý  17.30 20.00  
 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
 

 
HOTEL RWANDA                        V.Británie-J.Afrika-Hollywood C.E.   
Válečné drama. Píše se rok 1993, ve Rwandě vypukla kmenová válka. 
Celý svět v čele s OSN totálně selhal. Apokalypsa jednoho národa 
versus tiché vítězství jednoho člověka. Příběh, který se, bohužel, 
stal...     
Hrají: Don Cheadle, Sophie Okonedová, Nick Nolte aj. 
Režie: Terry George                             

Mládeži do 15 let nepřístupno 
                                                        Délka filmu: 120 min. 

 
28. středa  17.30 20.00  
  
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
 

 
BLÍZKO NEBE                                                          ČR-Bontonfilm 
Film pro lidi, co nevidí černobíle... Příběh o lásce k bílé dívce, 
vyprávěný očima mladého Afričana. Tragikomedie režiséra Dana 
Svátka je prvním českým „evropským“ filmem, kde se hraje černošská 
muzika, mluví se anglicky a kouří tráva. 
Hrají: Jean Michel Francis Gogo, Tuva Novotny, Chantal Poullainová. 
Režie: Dan Svátek                               

 Délka filmu: 95 min. 
 

 
29. čtvrtek 17.30 20.00 
30. pátek   17.30 20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 
PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ                                 USA-SRN-Warner Bros. 
Jane Fondová a Jennifer Lopezová se v nové komedii perou o muže 
svých snů. První je jeho matkou, druhá snoubenkou... 
Dále hrají: Michael Vartan, Wanda Sykesová, Adam Scott aj. 
Režie: Robert Luketic                             Mládeži do 12 let nevhodný  

Délka filmu: 100 min.  
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1.10. sobota 17.00 20.00 
2.10. neděle 17.00 20.00 
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč   

OSTROV                                                           USA-Warner Bros. 

Sci-fi thriller. Ve světě blízké budoucnosti se odehrává příběh muže, 
který zjišťuje, že je jen na součástky chovaným klonem. Spolu s 
„kolegyní“ Jordan se pokusí uprchnout z přísně střeženého zařízení. 
Hrají: Ewan McGregor, Scarlett Johanssonová, Steve Buscemi aj. 
Režie: Michael Bay                                Mládeži do 12 let nevhodný 
                                                          Délka filmu: 135 min.   

 

 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
   

4. neděle     15.00 
Vstupné: 10  Kč 

DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE II               ČR-Krátký film  
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 65 min. 

11. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

BROUČCI                                                   ČR-Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 70 min.  

18. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA                             ČR-Krátký film                   
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 60 min. 

25. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

VZPOURA HRAČEK                                     ČR-Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 70 min. 

 
 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 
  1.  –  2.  Ostrov USA sci-fi thriller
  4.  –  5.  Příběh modré planety Francie dokumentární
  6.  –  7.  Klíč USA horor
  8.  –  9.   Válka světů USA sci-fi katastrofický
         10.  Proti zdi Německo romantické drama
11. –  12.   Můj auťák Brouk USA komedie
13. –  14. Moje krásná čarodějka USA romantická komedie
15. –  16. Utržený ze řetězu Francie - USA akční thriller
15. –  16. Valiant V. Británie animovaný, rodinný
18. –  20.  Doblba! ČR černá komedie
         21. Rukojmí USA akční thriller
22. –  23. Sin City – Město hříchu USA akční 
         24. Napola Německo válečné drama
25. –  26. Mr. a Mrs. Smith USA akční komedie
27. –  28. Legendy z Dogtownu USA akční drama
29. –  30. Nesvatbovi USA romantická komedie  

 

   ESNET   
INTERNET  SERVICES  PROVIDER 
 
Informace na www.esnet.cz 
Poradenská služba 602 464 800 
                            602 189 099 
Otevřeno pondělí až sobota 
Veřejný přístup k síti INTERNET 
 
JINDŘICHŮV HRADEC 
Náměstí Míru 138/I 
377 01 Jindřichův Hradec 
384 362 375 
Třeboň 384 724 602 

 
 
 
∑ 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 
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ZAHRADNÍKEM V ANGLII, ANEB ZA VŠECHNO MŮŽE  POČASÍ  

(dokončení) 
Populárním trendem je krátkodobé otevření 
zahrady pro charitu. Dostanete se tak 
především do privátních zahrad, jež byly 
poctěny regionálním zahradnickým oceněním 
a pro veřejnost jsou otevřeny výjimečně jen 
na několik dní v roce. Vybrané vstupné pak 
obdrží různorodé charitativní organizace. 
Tak tomu bylo i v zahradě, kde jsem 
pracoval.  
Úklidové a přípravné práce vrcholí vždy a 
všude zásadně na poslední chvíli: odseknout 

záhony, namulčovat stinnou partii, odstřihnout oschlé a vyvázat polehlé rostliny a na 
závěr vše „načinčat“. Byl jsem ušetřen nekonečného vytrhávání metrových kopřiv, které 
se draly do zahrady skrze oka plotu: „Vždyť je to příroda, nikomu to vadit nebude, nikdo 
si kopřiv ani nevšimne…“ A nevšimnul. Nebylo to jen díky počasí, které se na onen 
prodloužený víkend opravdu nepovedlo, kdy vítr šlehal návštěvníkům do obličeje střídavě 
déšť, mrholení nebo alespoň hustou mlhu. Bylo tomu především odlišným přístupem 
k zahradě jako svébytnému přírodnímu celku. Před pěti lety prý byly zahradnické prodejny 
plné chemických postřiků, ale dnes jich tam najdete poskrovnu – není poptávka, není 
nabídka!  
Hodně britských zahradníků – zahrádkářů je štastných, když se jim v zahradě usídlí hmyz, 
motýli, žáby, had, ještěrka, ježci či hranostaj. Pokud nemají drobné domácí zvířectvo, jsou 
vděční i za lišku či jezevce, který se uhnízdil v kořenech živého plotu.  
Kapitola sama o sobě jsou ptáci – tam můžeme „s klidem Angličana“ mluvit o ptačím 
šílenství a taky o obrovském byznysu. Proto v zahradním centru najdete samostatné 
„ptačí oddělení“ plné důmyslných krmítek, budek, hřadýlek, knih nebo ptačího zobání až 
rozhazovačně pestrého - od slunečnice, prosa, buráků, lískových ořechů až po směsi 
podobné mussli.  
Oblíbené je pozorování ptactva slétajícího se na krmítko umístěné například před oknem 
kuchyně. Odtud pocházejí drobné úsměvné ptačí historky a vděčné téma ke kávě – čaji, 
když vám přijede návštěva….. 
 

Británie, země poměrně vzdálená, s rozpoznatelným evropsko - exotickým charakterem, 
přesto něčím překvapivě blízká a v duchu známá.  
Silné čaje a slabá piva, nejhustší smetana, co svět zná, sýry trumfující švýcarské sýrařství, 
země kam bychom se mohli jezdit učit, ale i leccos přinést. Krajina člověkem zušlechtěná, 
ovcemi a skotem vypasená, ne však vydrancovaná a na všechny světové strany moři 
blízká.  
Kraj s hořkosladkým létem pro „fajnšmekry“ a ponurou zimou pro silné jedince. 
Vlídní a přátelští lidé s jemným ironickým humorem, klidná povaha, vycvičená 
proměnlivým počasím, kterou jen tak něco nerozhází. 
Mimochodem, víte jaká je nejtypičtější britská zahradní rostlina, která nechybí v žádné 
zahrádce ? Růže!  
Dodám, že hned za růží následuje plevelnatý ostružiník. Plevelnatý? Vždyť Britové tvrdí, 
že „plevele neexistují a  jsou to jen rostliny, které rostou na nesprávném místě“! 

Florianus 
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Soumrak rodu Slavatů 

        Historie píše někdy příběhy, které se námětem podobají pohádkám, ale jejich konce 
jsou tvrdou realitou života. Povíme zde příběh, ve kterém nebude mladý krásný princ, 
nýbrž muž v „nejlepších“ letech, bude zde vyvolená dáma, sice vdova, avšak to není na 
překážku, ale zda zachránili „království“, toť otázka a jestli zde bude to hlavní, co 
v pohádce, tedy láska – posuďte sami. 
     Od roku 1604, kdy mladý Vilém Slavata pojal za choť Lucii Otylii, poslední dědičku 
pánů z Hradce, žil na Hradci významný šlechtický rod Slavatů. Majetek byl obrovský. 
Patřilo sem nejen panství hradecké, ale i Telč, Nová Bystřice, Kunžak, Kardašova Řečice, 
domy v Praze atd. Co jim však velmi kalilo radost, byly potíže s mužskými následníky. Buď 
zemřeli už v raném věku, nebo bývali i v dospělosti často nemocní a tělesně postižení a 
umírali záhy. Tak se přihodilo, že dne 1. července 1689 zemřel ve věku padesát dva let 
Jan Jiří Jáchym Slavata, který po sobě zanechal samé dcery. Měl sice ještě tři bratry, ale 
Ferdinand Vilém zemřel už v roce 1673, když mu bylo 43 let, a dva bratři se věnovali 
církevní dráze: František Leopold Vilém a Jan Karel Jáchym, řádovým jménem Karel Felix. 
František Leopold byl kanovníkem v Pasově a o dva roky mladší Karel Felix byl 
karmelitánem v Římě. Nešťastný František Leopold Slavata se nechal přemluvit, aby se 
oženil a pokusil se rod zachránit zplozením mužského potomka. Dostal papežské povolení, 
aby směl vystoupit z církve a vzít si za manželku Marii Kláru Apolonii, která tehdy byla 
vdovou po hraběti Lannoy. Nechceme předbíhat příběh, ale záhy po smrti Slavaty si vzala 
markýze degli Obizzi.  
     František Leopold byl už v době, kdy zemřel jeho bratr, velmi nemocen, ležel v Pasově 
upoután na lůžko. Lékařský nález zněl „podagra“, ale pod touto diagnózou se mohlo 
skrývat leccos. Nemohl ani zařídit pohřeb Janovi Jiřímu Jáchymovi, musel pověřit svého 
švagra Adolfa Vratislava ze Šternberka. Ani to ho však neodradilo od rozhodnutí oženit se 
a zplodit potomka. Ve svatební smlouvě z 20. května 1690 bylo stanoveno, že má nevěsta 
dostat padesát tisíc zlatých buď hotově nebo v nemovitém majetku. 
     František Leopold Slavata zemřel 26. ledna 1691 ve věku 52 let, aniž by stihl zplodit 
potomka. Tím vymřel rod Slavatů po meči. Když přemlouvali Karla Felixe, aby vystoupil 
z řádu a převzal řízení majetku, odmítl prý se slovy: „Když rod Slavatů vyhyne, svět přece 
nezahyne.“ Veliké jmění se díky tomu, že zůstaly pouze ženy dědičky, rozpadlo na pět 
dílů:       1. panství jindřichohradecké připadlo Marii Josefě, dceři Jana Jiřího, která 

měla za manžela Heřmana Jakuba Černína 
2. panství kardašořečické, červenolhotské a 51 355 zlatých z panství 
Telč, Studená a Kunžak připadlo třem dcerám Ferdinanda Viléma (bratra  
Františka Leopolda): Marii Markétě, Marii Karolině a Marii Polixeně 
3. strážské a žirovnické panství a k tomu 73 756 zlatých z panství 
jindřichohradeckého obdržela Anna Lucie, sestra Františka Leopolda 
4. novobystřické a chlumecké panství a 17 419 zlatých z panství 
hradeckého dostala druhá sestra Kateřina Terezie, respektive její syn 
Jan Leopold svobodný pán Fünfkirchen 
5. panství Telč, Studenou a Kunžak dostaly děti další sestry Marie Barbory: 
Antonín a Františka Marie z Lichtenstein – Kastelkornu. 

Začínala éra soudních pří, nesvárů a zášti pozůstalých Slavatoven. Celou situaci komplikoval 
epizodický sňatek Františka Leopolda, protože dcery znovuprovdané markýzy de Obizzi též 
nárokovaly svůj díl. Nakonec měl Karel Felix pravdu, že vymřením Slavatů po měči svět 
nezahyne. Sic transit gloria mundi – tak pomíjí sláva světa.               Stanislava Nováková 
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SPORT                           
 

            ZIMNÍ STADION J. HRADEC 
I. Liga mužů          SO    10. 9. 18.00 Vajgar – Kometa Brno 
  SO    17. 9. 18.00 Vajgar – Kadaň 
 ST    21. 9. 18.00 Vajgar – Prostějov 
 PO    26. 9. 18.00 Vajgar – Třebíč 
   

I. Liga junioři NE    18. 9.  16.30 Vajgar – Klatovy  
 PA    23. 9.  18.30 Vajgar – Písek  
 PA    30. 9.  18.30 Vajgar – Příbram 
   
I. Liga dorost NE    25. 9.  16.30 Vajgar – Písek 
 
 
 

  

Žákovská liga NE      4. 9.  11.00   8 + 9 tř – Kobra Praha 
 SO    10. 9.  11.00 6 + 7 tř – Kladno  
 ST    14. 9.  13.00 8 + 9 tř – Sokolov  
 SO    17. 9.  13.00 6 + 7 tř – Písek  
 SO    24. 9.  12.30 8 + 9 tř – K. Vary  
 ST    28. 9.  11.00 6 + 7 tř – Č. Budějovice  
   

Krajská liga NE    25. 9.  19.30 Radouň – Vimperk - muži 
                                                   SPORTOVNÍ HALA 
Turnaj v házené So   10. 9.     8.00 – 18.00  
I. Liga NE   25. 9.   13.00 Slovan Jitka J.H. – Most       ženy 
 NE   25. 9.   15.00 Slovan Jitka J.H. – Chrudim  st. dorost 
 NE   25. 9.   17.00 Slovan Jitka J.H. – Chrudim ml. dorost 
 

                                                    Fotbalové zápasy 
KP žáci NE     4. 9.   10.00 Slovan – Tábor         hř. Vajgar 
 NE   18. 9.   10.00  Slovan – Veselí n/L.   hř. Vajgar 
 SO   24. 9.   10.00 Slovan – Suchdol      hř. Vajgar 
I.A třída muži NE   11. 9.   17.00 Slovan – Suchdol      hř. Vajgar 
 NE   25. 9.   16.00 Slovan – Veselí n/L.  hř. Vajgar 
 

BĚH TERRYHO FOXE 
V sobotu 17. září se koná od 10 hodin do 12 hodin v Jindřichově Hradci již 8. ročník Běhu 
Terryho Foxe. Sraz je na parkovišti u 8. Mateřské školy pod Gymnáziem V. Nováka. 
Trasy budou stejně jako v minulých bězích TŘI. Nejkratší povede okolo altánku 
v městských sadech pod gymnáziem, nejdelší povede poblíž Nežárky po celé délce sadů. 
Trasy budou zřetelně vyznačeny barevnými fáborky a každý účastník obdrží na startu 
mapku s vyznačenými trasami. 
Hlavním organizátorem této akce, jejímž cílem je propagace a osvěta v oblasti zdravého 
životního stylu, který pomáhá předcházet onemocnění rakovinou, je TJ SOKOL spolu 
s Městem Jindřichův Hradec a organizacemi JUNÁK, Dům dětí a mládeže, TJ SLOVAN, OS 
Českého červeného kříže a Svazu tělesně postižených. 
Zveme touto cestou občany našeho města na tuto významnou dobročinnou akci.  

František Přibyl, TJ SOKOL J. Hradec 
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Český svaz chovatelů - Sdružení chovatelů koček 
Základní organizace Jindřichův Hradec 
Již podruhé se v tomto měsíci uskuteční na sídlišti Vajgar mezinárodní výstava koček. 
Ta prvá se konala 11. září 2004 v sálu Centrum restaurace Sparta. 
25. ledna 2004 totiž vznikla v našem městě Základní organizace Sdružení chovatelů koček 
Českého svazu chovatelů, a tahle parta lidí chovajících nebo milujících kočky se rozhodla 
splnit si nelehký cíl – uskutečnit ve městě nad Vajgarem něco, co tady ještě nikdy nebylo 
– zorganizovat mezinárodní výstavu koček. Výstava se konala pod záštitou starosty města 
pana ing. Karla Matouška. Cíl se podařilo naplnit – výstava měla velký ohlas, a to jak mezi 
vystavovateli, zúčastnili se vystavovatelé nejen z České republiky, ale i ze zahraničí (z 
Rakouska, Slovenska a také několik vystavovatelů z Polska), ale také i mezi občany 
Jindřichova Hradce. Určitě splnila, co se očekávalo – cizí vystavovatele seznámit s naším 
krásným městem a jeho okolím, a obyvatele J. Hradce s řadou skupin a nepřeberných 
variet ušlechtilých koček. Pro objektivitu věci musíme připomenout, že byly vystavovány i 
kočky domácí, které mohou být přihlášeny na výstavu, pokud jejich majitel a „páníček“ je 
organizován v některé z organizací Sdružení chovatelů koček. 
V tomto roce chtějí členové jindřichohradecké organizace Sdružení chovatelů koček v 
započaté tradici pokračovat – bude-li dostatek přihlášených vystavovatelů (výstavní řád 
určuje podmínku pro uskutečnění výstavy – minimálně musí být vystaveno 150 zvířat), 
uskuteční se tentokráte ve dvou dnech 10. a 11. září druhá a třetí mezinárodní výstava 
koček opět v J. Hradci. Jindřichohradecká základní organizace Sdružení chovatelů koček 
zve vás všechny, kteří máte rádi kočky nebo chcete vidět, pokud vám loňská výstava 
unikla, jak se kočky vystavují a hodnotí, přijďte se podívat. Kam? Tělocvična Základní 
školy J. Hradec, Vajgar 592/III. Jak? Z připravovaných plakátů, tisku a samozřejmě i z 
jindřichohradeckého vysílání zdejší televize. Těšíme se, že výstava snad naplní i vaše 
představy a budete mít příjemný zážitek, a všem vystavovatelům přejeme, aby to byla 
právě jejich kočka, která bude tou nejkrásnější. 

Mgr. Karel Matlas, předseda ZO SCHK v J. Hradci   
 

J a z y k o v á  š k o l a  

HALLO ENGLISH 
zahajuje zápis do jazykových kurzů 

 

● ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA  
● ŠPANĚLŠTINA S RODILOU MLUVČÍ 

● PŘÍPRAVA NA CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY-KET, PET, FCE, CAE 
● ANGLICKÁ, NĚMECKÁ KONVERZACE 
● KURZY PRO FIRMY 
● INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 
● ANGLIČTINA,NĚMČINA NA POČÍTAČI 
● ANGLIČTINA, NĚMČINA PRO DĚTI 

www.halloenglish.cz 
_______________________________________________________________ 

JAZYKOVÁ ŠKOLA HALLO ENGLISH, PRAVDOVA 1113, 1. PATRO, JINDŘICHŮV  HRADEC 
TEL. 776 050 082, 777 560 363 
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HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA 

Ingrid Bedáňová  
 

pořádá 6. září od 10.00 do 18.00 hod.  
v ulici Svatojánská 144, J. Hradec 

 

iDEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 
a zápis začátečníků do kurzů: 

 
                          KEYBOARD (od 6 let, mládež, dospělí) 
                          KYTARA (od 8 let, mládež, dospělí) 
                          ZOBCOVÁ FLÉTNA (od 6 let, mládež) 
                          POPULÁRNÍ ZPĚV (od 8 let, mládež, dospělí) 
                          ELEKTRICKÁ a BASKYTARA (mládež, dospělí) 
                          TANEČNÍ (od 5 let) 
                          MODERNÍ TANEC (mládež) 
                          ANGLIČTINA se zpíváním (od 5 let) 
                          PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ (od 18 měsíců) 
                          RYTMICKÉ KRŮČKY (od 4 let) 
 
 

!!!!!!!!!Nový program ROBÁTKA pro děti od 4 měsíců!!!!!!!!! 
  
 
 
 
 

Kontakt: Ingrid Bedáňová, tel. 777/128905, 606/128905 
www.yamahaskola.cz 

 
 


