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  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 2002
        Jindřichův Hradec, Třeboň
    •   Pevné připojení
    •   Prodej značkové výpočetní techniky
    •   Projektování a stavby počítačových sítí
    •   Školení INTERNET
    •   Instalace a servis 
        OS LINUX                          
  BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 
  koncový bod již od 5.000,- Kč a 500,- Kč/měs.     
        www.esnet.cz
         info@esnet.cz

JINDŘICHŮV  HRADEC

NA TELETEXTU TV NOVA 
AKTUÁLNĚ strana 678

  

  KOUPÍM domek, chalupu nebo byt. 
  Stav a místo nerozhoduje. 603442474

 
                                       
           

 

        na koupi i rekonstrukci,
  vyplacení majetkových podílů
       •    individuální přístup
       •    plný servis
       •    rychlé jednání
  Příklad: úvěr 500 000,-
           Na měsíční splátku 2 413,- 
            tel.: 603 233 128

                                           

  

  Prodám dubové podlahy, schody,  
  střešní okna.                    777788164
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  INFORMACE 
  Z RADY MĚSTA

UPOZORNĚNÍ
Finanční  odbor upozorňuje na termíny splatnosti              
u místních poplatků.
Poplatek ze psů je splatný do 31. března příslušného 
kalendářního roku - ust.Čl. 6 obecně závazné vyhláš-
ky města J. Hradec o poplatcích. č. 2/2005 o místních 
poplatcích.

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve 
správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas 
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplace-
nou (neodvedenou) část může  obec zvýšit až na trojnásobek 

- ust.Čl. 31, odst. l, obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2005 o míst-
ních poplatcích.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů je splatný dle ust. Čl. 5 odst.1, obecně 
závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č.3/2005 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, u fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt, a to nejpoz-
ději do:
a) 31. března kalendářního roku celou částkou (470,-Kč pro fyzickou osobu)
b) nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 30. 
září kalendářního roku.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek - ust. Čl. 7, 
odst. l, obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2005 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, v platném znění.

 Klímová Zdeňka, vedoucí fi nančního odboru

Město Jindřichův Hradec - odbor fi nanční 
 Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec,              
 tel. 384 351 211, fax: 384 361 503, e-mail: klimova@jh.cz 
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  -  Na svém prvním zasedání v letošním roce  
schválilo zastupitelstvo města rozpočet na 
rok 2006. Po diskusi v politických stranách 
a volebních uskupeních byl návrh schválen 
radou města, řádně zveřejněn na úřední 
desce a 1. února 2006 předložen zastupi-
telstvu. V konečné podobě byly příjmy roz-
počtu schváleny ve výši 449 168 580,- Kč 
a výdaje 469 794 600,- Kč. Rozpočet tedy 
vykazuje schodek ve výši 20 626 020,- Kč. 
Splátky jistin úvěrů pro letošní rok před-
stavují 6 957 100,- Kč. Celková potřeba 
fi nančních prostředků je tedy 28 583 120,- 
Kč. Tato částka je dostatečně kryta ze 
zůstatku fi nančních prostředků na běžném 
účtu, fondu rezerv a rozvoje a fondu rozvo-
je bydlení. Tyto rezervy města představo-
valy k 31.12.2005 částku 79 980 160,- Kč.
    Na tomtéž zasedání byl však zastupiteli 
schválen záměr, kterým by se změna stavu 
fi nančních prostředků pokryla z větší čás-
ti přijetím úvěru ve výši 20 miliónů korun. 
Následně bylo vedení města uloženo, aby 
byla připravena zadávací dokumentace na 
poskytnutí úvěru. Po odborných konzulta-
cích bylo vybráno pět bankovních ústavů, 
které budou vyzvány k podání nabídek. 
Jejich úroveň a výhodnost pro záměry 
města bude posuzovat výběrová komise 
složená z vedení města a vedoucích zain-
teresovaných odborů. Poskytovatel úvěru 
tedy vyjde z výběrového řízení a případ-
ný návrh smlouvy o úvěru bude předložen 
zastupitelstvu ke schválení. Tímto rozhod-
nutím by se dluhová služba města pohy-
bovala kolem 3% a Jindřichův Hradec by 
se nadále řadil ke zdravě hospodařícím 
městům.
    -   V rámci tradičně dobrých vztahů mezi 
městem a Hasičským záchranným sborem 
v Jindřichově Hradci zakoupilo na přelomu 
roku město hasičům elektrocentrálu ECT 
6500 P1 VC Honda. Hodnota daru je 80 
tisíc korun a elektrocentrála bude sloužit 

jako náhradní zdroj elektrické energie         
v krizových situacích. 
   -  Pro rok 2006 požádal provozovatel 
veřejné linkové dopravy ČSAD Jindřichův 
Hradec a.s. o navýšení příspěvku k pokry-
tí prokazatelných ztrát při plnění závazku 
veřejné služby ostatní dopravní obslužnosti 
v městské hromadné dopravě. Ke zvýšení 
nákladů dochází státem uznanou infl ací, 
růstem cen pohonných hmot a rozšířením 
služeb zajížděním do ulice Pražská. Z těch-
to legitimně navýšených nákladů připadá 
na rozpočet města částka 1 934 693,- Kč. 
Tento příspěvek schválilo zastupitelstvo na 
svém zasedání dne 1. února 2006 a provo-
zovateli MHD bude poskytován v pravidel-
ných čtvrtletních splátkách.  
  - Na svém únorovém zasedání se doprav-
ní komise města zabývala návrhem řešení 
výstavby mostu v Horním Žďáře. Z před-
ložených studií bylo radě města dopo-
ručeno, aby stávající provizorní ocelový 
most byl nahrazen novou železobetono-
vou konstrukcí jednotrámového mostu                        
o jednom poli s jednopruhovou komunikací                 
a jednostranným chodníkem. Tato varianta 
dlouhodobě vyhovuje dopravnímu zatížení 
v místě a vhodně zapadá do intravilánu 
příměstské části.  
   Dále komise doporučila, aby rekonstrukce 
ulice Nádražní byla pojata jako komplexní 
řešení vstupního bulváru spojujícího auto-
busové a vlakové nádraží s centrem města. 
V tomto duchu by měl být ještě v letošním 
roce zpracován  projekt, který by zahrnoval 
rekonstrukci vozovky,  systém parkovacích 
stání, opravu chodníků a osazení vhodné 
městské zeleně. Součástí projektu bude i 
úprava prostoru před vlakovým nádražím 
ke křižovatce s ulicí Rezkovou. 

Alfred Němec, 
místostarosta  města Jindřichův Hradec

    Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

se koná 15. 3. 2006 v 16.00 hodin 
     v sále Střelnice

   YMCA – Jindřichův Hradec 

    zve všechny rodiče a jejich předškolní děti 
    na návštěvu Mateřského centra Klíček
     v budově MŠ pod gymnáziem.
                                                  MC je otevřeno všem zájemcům 
                                                  od úterý do pátku  od 9,00 do 11,30 hodin. 
  V případě většího zájmu je možné otevřít i v pondělí. 

  Bližší informace na tel. čísle: 606 58 77 63.                                 Těšíme se na Vás.
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majetkové 
přestupky:

...v BILLE:
30 . 1 . 2006 
přímo před 
zaměstnan-
cem ostrahy 
si v pro-
storu pro-
dejny vložil 
do náprsní 
kapsy bundy 
cukrovinky 
v hodnotě 

175,-Kč  17-ti letý mladík.  U pokladny 
je nezaplatil, takže další řízení již bylo na 
strážnících.  

...v  Hypernově
18.1.2006 žena (77 let) si do kabelky 
vložila toaletní vodu renomované značky 
v ceně 279,-Kč a jaksi jí „zapomněla“ u 
pokladny zaplatit. 
20.1.2006 jeden z bezdomovců (32 let) 
si mezi regály „v klídku“ naskládal zboží z 
nákupního košíku do batohu a u pokladny 
zaplatil pouze 10 rohlíků. Po výzvě pracov-
níka ostrahy z batohu vyndal 2 krabicová 
vína,  1 uzené kuře, 1 balení uzené plece 
a nechyběly ani 3 láhve toluenu, to vše v 
ceně 523,-Kč.
28.1.2006 láhev „bíma“  v ceně 399,- Kč 
si chtěl vychutnat 19-ti letý mladík. A aby 
chuť byla ještě lepší tak se pokusil whisky 
ukrást (ukrytou za pasem kalhot pod zimní 
bundou). Detekční rám však neoklamal.

...Kaufl and
17.1.2006 jednu půllitrovou láhev vodky  
se pod kabátem pokusil přes pokladnu 
pronést 45-ti letý muž.

 ...JH-Markt
4.1.2006 láhev mandlového likéru v ceně 
75,-Kč odcizil v kapse kabátu 51-ti letý 
bezdomovec.
10.1.2006 dvě láhve „jelcina“  v náprs-
ní kapse bundy se snažil bez zaplacení 
odnést 59-ti letý muž.
13.1.2006 krabičku porcovaného čaje v 
ceně 29,50 Kč si do nákupní tašky vložila 
69-ti letá žena. U pokladny jí však zapo-
mněla jaksi vyndat.

5.1.2006 v odpoledních hodinách vyjížděli 
strážníci do nemocnice, kde dva bezdo-
movci (51 a 44 let) vypáčili ze dveří hli-
níkové lišty, které ohnuli a ukryli do tašky. 
Poté si v klidu dali ve vestibulu nemocnice 
kávu z automatu. Zde si je také strážníci 
„vyzvedli“. 

5.1.2006 ve 22.20 hodin 41-ti letý muž 
rozbil skleněnou výplň autobusové zastáv-
ky v Jáchymově ulici u Hypernovy. Poté v 
klidu odešel popíjet do nedaleké restaura-
ce. Jako důvod svého neobvyklého počí-
nání strážníkům uvedl, že mu ujel autobus 
a on dostal takový vztek, že musel něco 
rozbít. Prý ostatně proč ne, když platí 
daně. Teprve vyčíslení způsobené škody 
rozhodne, zda se bude jednat o přestupek 
či trestný čin.

6.1.2006 skleněnou výplň vývěsní skříňky 
kina Střelnice rozbil holou rukou 14-ti letý 
mladík. Strážníkům přiznal, že šlo o sázku 
s kamarádem.

12.1.2006 v Nonstop baru ve Václavské 
ulici předváděl podnapilý 53-ti letý muž, 
jak má „vycvičeného“ psa NO tak, že jej 
poštval na jednoho z hostů, kterému se 
pes zakousl do levého stehna. Strážní-
ci postiženého převezli na ošetření a po 
nezbytných vyšetřeních psa byl jeho maji-
tel vyřešen v blokovémb  řízení.

str.  Gabriel Rudolf

VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
ZA OBDOBÍ  1.1. - 31. 1. 2006

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Město Jindřichův Hradec blahopřeje
rodičům k narození dětí, které byly  
slavnostně přivítány na starobylé 
radnici dne 3. února 2006

Paštika Tomáš              Podhradský Nicolas
Šádek Vítězslav            Šťastná Hana

ý

Kubát Kryštof               Bureš Ondřej

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům, kteří nás
opustili v lednu 2006

 2. 1. Jaroslav Janata, Sedlo u N. Bystřice    13. 1. Jan Koudelka, Jindřichův Hradec
 4. 1. Robert Dočekal, Jindřichův Hradec      21. 1. Armand Antoš, Kunžak
 6. 1. Marie Nejedlá, J. Hradec                    24. 1. Anastazie Klusáčková, J. Hradec
 6. 1. Růžena Haiderová, Benátky                25. 1. Antonín Kasper, J. Hradec
 8. 1. Ladislav Holý, Strmilov                       30. 1. Růžena Hronzová, Lodhéřov

Dne 5. března oslaví 

paní  Jiřina Novotná z Jindřichova Hradce 75. 
narozeniny. Je dlouholetou aktivní členkou Českého červeného 
kříže, Klubu aktivního stáří, Obce baráčníků „Kunifer“, dopiso-
vatelkou VI. župy baráčníků v Soběslavi. Roky vedla kroužek 
vaření při Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci, na svém 
kontě má nespočet přednášek o starých zvycích a obyčejích, 
drobnou publikační činnost.
 K tomuto krásnému jubileu jí hodně štěstí, zdraví, 
lásky, spokojenosti a elánu do dalších let přejí   
                                                            baráčníci 
        K blahopřání se připojuje i kolektiv redakční rady   
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„Vaříme s bábinkou“
Třešňový pohár
25 dkg měkkého tvarohu, 8 dkg másla, 2 žloutky, 15 dkg curku, 1 lžíce kakaa, třešně 
(nebo kompot). Máslo, cukr, žloutky utřít do pěny, smíchat kakao a tvaroh. Naposled 
vmícháme odpeckované třešně posekané na kostičky. Plníme poháry, zdobíme půlkami 
třešní. Poháry můžeme připravit i s borůvkami, malinami atd.
Tvarohová pochoutka s jahodami
25 dkg polotučného tvarohu, 25 dkg (i více) jahod, 10 dkg cukru, rozinky, sekané ořechy, 
citronová kůra na ochucení, trochu mléka, piškoty na zdobení. Tvaroh utřeme s cukrem 
a troškou mléka na jemný krém. Přidáme citronovou kůru, rozinky, sekané ořechy a 
zamícháme. Podáváme v miskách, zdobíme ovocem, sekanými ořechy nebo strouhanou 
čokoládou. 
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ZACHYCENO KAMEROU ...

Rekonstrukce Národního muzea 
fotografi e pokračuje

     Sídlem Národní-
ho muzea fotogra-
fi e je od roku 2002 
bývalá jezuitská kolej 
v centru Jindřicho-
va Hradce. V tomto 
roce také muzeum 
začalo s rekonstruk-
cí budovy. Nejdříve 
byla opravena zhru-
ba jedna třetina pří-

zemích prostor. V současné době probíhá 
rekonstrukce zbylých částí přízemí. Všech-
ny tyto prostory budou v budoucnu sloužit 
k výstavním účelům. Do plánu oprav jsou 
zahrnuty také přilehlé chodby a počítá se i 
se zrestaurováním nástěnných maleb. Tyto 
práce si vyžádají nemalé fi nanční náklady.
„Finanční prostředky z Evropské unie se 
podařilo sehnat ve výši 13 mil. Kč. Je to 
díky městu J. Hradec, regionální rozvoj se 
na tom velice podílel. Samozřejmě tyto 
fi nanční prostředky by se nezískaly, kdy-
by nebyl tento velkorysý projekt.“ vysvět-
lil PhDr. Miloslav Paulík, ředitel Národního 
muzea fotografi e.
Zhruba sedm miliónů přispěje město       
Jindřichův Hradec. Dále se bude podílet i 
poslanecká sněmovna a další dílčí zdroje. 
Práce by měly být ukončeny v polovině 
letošního roku.
„My tyto prostory zpřístupníme v magické 
datum 11. 11., kdy bychom chtěli ukázat 
muzeum v takové podobě, jak by mělo 
fungovat. Nechceme toto muzeum ukazo-
vat v podobě, jako všechna muzea. Rádi 
bychom dali této instituci novou tvář.“ 
dodal PhDr. M. Paulík. 
Letos budou moci první návštěvníci zaví-
tat do Národního muzea fotografi e již v 
polovině března, kdy se plánuje zahájení 

výstavnické sezóny roku 2006 a slavnost-
ní vernisáž výstavy věnované klasickému 
kinofi lmu. Při další etapě rekonstrukce 
jezuitské koleje, budou opraveny horní 
patra budovy.

Zmrzlé obrazy Zdeňky Skořepové
Známá jindřichohradecká výtvarnice, 
malířka, restaurátorka a v neposlední řadě 
také cestovatelka Zdena Skořepová v úno-
ru zahájila v prostorách zámeckého mlýna 
svou výstavu akvarelů. Výstava se jmenuje 
netradičně „Zamrzlé obrazy“. Tento název 
je zcela příznačný, protože všechna díla 
vznikla netradiční metodou a vlastně také 
trošku náhodou.
„Jednou jsem si navečer malovala akvarely 
a nechala jsem si je venku, aby mi trošku 
uschly. Do rána byl dvacetistupňový mráz. 
Všechny zmrzly a vytvořily se tam krásné 
ornamenty. Tak vlastně vznikl tento nápad, 
že bych mohla dělat zmrzlé obrazy“, řekla 
Zdeňka Skořepová 
Prohlédnout si zde tedy můžete přes 
600 obrazů jindřichohradecké umělkyně. 
Zámecký mlýn je však v této době ofi ciál-
ně uzavřený, proto se zájemci musí hlásit 
v Galerii Inspirace a tam se také domluvit 
na prohlídce.
„Můžeme sem lidi pouštět vlastně jenom 
po domluvě nebo skupinky. Výstava tu 
bude do jara. Než začneme ofi ciální sezó-
nu určitě vyhlásíme datum, kdy bude mož-
no si obrazy prohlédnout.“ naplánoval Jiří 
Langer.
Ofi ciální návštěvnická sezóna začne až v 
měsíci květnu. Již teď jsou ale v plném 
proudu přípravy. Jako první budou v těchto 
rozlehlých prostorách představeny práce 
dětí ze základní umělecké školy. Zároveň 
si zde budou moci návštěvníci prohléd-
nout umělecké tapisérie, tentokrát Květy 
Hamsíkové. 

Blanka Vaňková
Jindřichohradecká televize

Zase je tu…. měsíc internetu (BMI)

… a knihy samozřejmě. Jinak snad ani 
první jarní měsíc díky dlouholeté tradici 
vnímán být nemůže. Co všechno se tedy 
letos pod zkratkou BMI v nabídce městské 
knihovny skrývá?

V infocentru kromě již zaběhnutých 2 
hodin internetu zdarma pro nezaměstna-
né budou mít v průběhu března stejnou 
možnost i zástupci neziskových organiza-
cí. Můžete si zkusit napsat i svůj životopis 
podle vzorového formuláře na zapůjčené 
disketě. Tuto příležitost lze kromě infocen-
tra využít i ve studovně.

Hlavním mottem letošního ročníku je „na 
úřad přes internet“ a my doplňujeme „z 
veřejné knihovny“! Na všech pracovištích 
městské knihovny  jsou k dispozici letáky 
s odkazy na nejdůležitější webové adresy, 
které pro elektronický styk s úřady potře-
bujete a naše pracovnice jsou připraveny 
poskytnout vám i další potřebné informace 
o portálech veřejné správy.

Své znalosti o internetu si můžou ověřit 
při vědomostní soutěži „Internet známý 
neznámý“ děti i dospělí. Pobočka Vajgar 
má vstřícnou nabídku pro seniory. Po před-
běžné dohodě budou mít možnost v dopo-
ledních hodinách dělat své první kroky na 
internetu za pomoci pracovnice oddělení 
pro děti. Již třetí internetovou stanici nabí-

zí k využití oddělení pro děti na centrálním 
pracovišti. 

Ale březen je samozřejmě také o knihách. 
Proto se můžete zapojit do každoroční 
ankety Magnesia Litera a svými hlasy při-
spět ke zvolení čtenářsky nejoblíbenější 
knihy roku 2005. Hlasovací lístky najdete 
ve všech půjčovnách nebo můžete využít 
elektronický formulář na některé z inter-
netových stanic. Máme pro vás připravenu 
i výtvarnou anketu, do které můžete při-
spět vlastní kresbou obálky oblíbené knihy. 
Přivítali bychom, kdyby se zapojili kromě 
dětí i dospělí. Všechny výtvory pak budou 
vystaveny v prostoru před infocentrem, 
které se změní na (jak doufáme) velkou 
galerii vašich oblíbených titulů.

Rodičům nabízíme zdarma registraci jejich 
předškolních ratolestí, s nimiž do knihovny 
docházejí nebo pro něž si již nyní knížky 
půjčují. V hudebním oddělení pak můžete 
jako netradiční dárek pro své přátele získat 
předplatné na půjčování CD. 

Vyvrcholením celého BMI bude tradiční Noc 
s Andersenem v obou dětských odděleních 
knihovny. Bližší informace získáte přímo u 
kolegyň Malé a Pavlačíkové.

Tuto bezesporu zajímavou nabídku knihov-
ny zpestří v úterý 14. března i zajímavá 
přednáška RNDr. Oldřicha Syrovátky a Ing. 
Petra Hesouna. V poslechovém sále se při 
ní dozvíte, jak pečovat o krajinu.
Prostředí v knihovně jistě zpestří i nová 
expozice fotografi í Antonína Špáta, ten-
tokrát pod názvem „Malostranský ostrov 
ticha“.

Pro sobotní dopoledne  4. a 18. března v 
době od 8,30 do 11 hodin nabízíme náv-
štěvu pravidelných výměnných schůzek 
fi latelistů, které se konají v poslechovém 
sále knihovny. Určitě je z čeho vybírat, tak 
nezapomeňte – knihovna je tu pro vás!

Milena Kodýmová, 
ředitelka MěK J. Hradec

     MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Inspirace z Anglie pro seniory v Jindřichově Hradci

     Před rokem vznikl na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci pilotní projekt 
– kolektivní bakalářské práce s možností porovnat data z České republiky s daty v Anglii. 
Jsme tříčlenný tým studentů 3. ročníku, který si vybral téma „Kvalita a fi nancování 
sociálních služeb pro seniory“. Hlavním cílem práce je porovnání situace ve dvou stejně 
velkých městech Jindřichův Hradec a Barnstaple. Naskytla se nám jedinečná šance v 
květnu 2005 Barnstaple navštívit.
    Zaujala nás zde krizová linka pro seniory, která je poskytována bezplatně. Kdokoliv na 
ní může zavolat, když potřebuje pomoc, například v ohrožení či pro získání informace. 
Tato linka často pomůže vyřešit situaci, která se zdá být pro člověka bezvýchodná.

    Po návratu do ČR nás zamrzelo, že něco podobného nefunguje i v Jindřichově Hradci. 
Shodou náhod jsme objevili Občanské sdružení Život 90 v Praze, které poskytuje krizovou 
a poradenskou linku pro seniory. Zkontaktovali jsme je a poprosili, zda můžeme jejich 
jméno šířit také v Jindřichově Hradci. Dostalo se nám kladné odpovědi. 
Tímto Vám, milí senioři z Jindřichohradecka, předáváme vzkaz od Života 90:
    „Cítíte se opuštěni, ztratili jste chuť do života, zemřel Vám partner, zradili Vás nejbližší, 
je Vám smutno, ubližují Vám lidé, úřady, hledáte spřízněné duše či prožíváte jinou těžkou 
životní situaci?
Hlavně nezůstávejte se svým trápením sami! Obraťte se na nás!“
Bezplatné telefonní číslo, na kterém se Vám dostane odborné pomoci, je: 800 157 157. 
    Doufáme, že za pomoci Života 90 se nám podaří vyléčit trápení mnoha lidí. Velmi 
tomuto občanskému sdružení děkujeme a za vše, co dělá, jej obdivujeme. Také bychom 
rádi poděkovali za podporu Fakultě managementu VŠE, obzvláště pak vedoucí naší práce, 
Mgr. Jaroslavě Sedlákové, PhD.                         Anna Filínová, studentka FM VŠ

 Co přináší doba lednová Doba seniorů

     Jedním z hlavních materiálů lednové Doby seniorů je rozhovor s ministrem práce a 
sociálních věcí o problémech, které zajímají české důchodce. Ministr mimo jiné vysvětluje, 
proč nebyla schválená ještě vyšší valorizace penzí a proč trvají rozdíly mezi tak zvanými 
novo a starodůchodci. Hovoří rovněž o vztahu společnosti k seniorům a uvádí příklady v 
čem a jak by se měl zlepšit.
     Vedle dalších aktuálních témat přináší Doba seniorů seznam prvních poskytovatelů 
slev a výhod pro držitele Senior - karet. Na svých stránkách představuje sdružení CMP, 
které pomáhá lidem po infarktu a které je otevřeno pro všechny zájemce.
     V pravidelné rubrice Sdružení ochrany spotřebitelů se čtenáři dozví např. jak ušetřit 
za automobil, kterým se v zimě nejezdí. Nechybí  v ní  tipy, jak aktivně trávit volný čas, 
názory čtenářů k různým tématům (včetně ankety ke zvyšování nájemného), na své si 
přijdou luštitelé křížovek a ti, kteří rádi soutěží. Čtenáři se dozví i to, co dělá v důchodu 
legendární hokejový brankář Jiří Holeček, jaké má přání do roku 2006 a zejména pro 
hokejový turnaj na  olympijských hrách v italském Turínu.                                                   

Zpracoval Seniorský informační servis (SIS) 

                       Minulé okénko jsem zakončila dvěma otázkami: „Co bude dál?“ 
                                                                      a „Co až naše děti vyrostou?“

      Jsou to otázky více než oprávněné. Za ta dlouhá léta, během nichž jsem se setkávala s 
rodinami, které se staraly o dítě, později dospívajícího a dospělého, s handicapem, jsem byla 
nejednou svědkem velikých a oprávněných obav z budoucnosti. Jak naplnit čas lidí, kteří jsou 
na začátku života, něco chtějí, mají určité množství energie, školy pro ně udělaly maximum, 
ale v praktickém  životě je pro ně otevřeno jen velmi málo dveří?
      Žijeme v době, která je výrazně nastavena na výkon a na úspěch. Málokterý zaměstnavatel 
si troufne vzít do pracovního poměru člověka, který prokazatelně žádný velký výkon nepodá. 
Možnost uplatnění lidí s handicapem je tedy malá. A přesto mnozí z nich vyrostli v rodinách, 
kde se žilo tvořivě, čas se prožíval jiným způsobem, než posedáváním u televize nebo videa. 
Pro takto vychovaného člověka je nicnedělání skutečným utrpením a pro jeho blízké rovněž. 
      Jedna z klientek OKEN, mladá, inteligentní, leč zdravotně handicapovaná dívka, která je 
v invalidním důchodu, nám mimo jiné řekla: “Mé dny jsou jeden jako druhý. Nemám co dělat. 
Nemám pro co žít….“ Takových lidí je kolem nás řada. Ukončí povinnou školní docházku, 
pokud nemají rozumový handicap, tak ještě trošku studují a pak už nic… Ne každého to „nic“ 
dokáže potěšit a naplnit, i když má doma teplo, čisto, uvařeno… Co však s časem, kde najít 
přátele, jak prožít dny zajímavě?
      Tyto otázky jsme si nutně museli v OKNECH položit. Většina našich klientů je sice dětského 
věku, ale už teď je nám jasné, že si donekonečna nebudeme hrát na kouzelnických táborech.  
Sice nás to baví, ale přiznejme si  -  nikdo z nás nezůstal indiánem, i když Vinnetou byl idolem  
naší generace. Časem svým se i Harry Potter stane fi lmem pro pamětníky a skvělá táborová 
přátelství krásnou vzpomínkou. Co ale dál se životem člověka, který nikdy nebude podávat 
skvělé výkony a tudíž nebude hvězdou trhu práce? 
      Možnosti zde jsou – různá denní centra, chráněné dílny, stacionáře…Ale zdá se, že naše 
město jimi není přeplněno. Zkusili jsme tedy požádat městskou radu o pomoc při řešení této 
situace a napsali vizi víceúčelového zařízení pro klienty s handicapem. Vize byla vyslyšena a 
sdružení dostalo darem starší okál se zahradou. To je veliká věc. A také veliká starost. Okál 
už trošku něco pamatuje a bude potřebovat dost oprav a úprav. Především výměnu oken, 
zateplení, bezbariérovou úpravu, rekonstrukci topení, možná i elektrických rozvodů. Při sou-
časném vývoji cen za energie je realizace těchto úprav na místě – dřív, než se rozběhne vlastní 
provoz. 
      Naší vizi jsme dali název “KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO“.  Možná se bude zdát název 
vznešený, ale odpovídá záměru. V latině „communio“ znamená společenství, přeneseně i 
pomoc. „Communicare est multum dare“ – „Komunikovat znamená mnoho darovat“. Vytvořit 
místo a zázemí pro společné tvoření, hodnotné prožívání času, vzájemné obdarování – to je 
cílem našeho projektu. V domku bychom proto chtěli vytvořit chráněnou dílnu, bezbarierové 
počítačové centrum, klubovnu pro volnočasové aktivity a  do budoucna přistavit dvě buňky 
pro chráněné bydlení. Není to obrovský projekt – spíše komorní – proto ten zdrobnělý název 
„OKÉNKO“, ale vzhledem k tomu, že vyšel z prostředí rodin, měl by mít také rodinný charakter. 
V rodině na sebe lidé dohlédnou, dosáhnou, vědí o sobě. To jsou hodnoty, které nelze reali-
zovat ve velikých provozech. 
      Zatím má chuť vládnout nám Paní Starost. Ale aby nezůstalo jen u ní – Tvořivost a Radost 
už nám také leccos poradily! V nejbližší době to bude benefi ční ples „PRO OKÉNKO“. Z jeho 
výtěžku, zdvojnásobeného grantem NADACE DIVOKÉ HUSY chceme fi nancovat rekonstrukci 
topení a podlahových krytin v domku. Přijďte si s námi zatančit! Rádi Vás uvidíme!                                                                                       

Drahomíra Blažková

Okénko jedenácté – aneb dvě jedničky znamenají nový začátek.



 Jindřichohradecký zpravodaj                                                                   3/2006

Všichni již víme kde se nachází Obecní zahrada a
že se chystá její proměna v rámci projektu města
podporovaného Nadací České spořitelny prostřed-

y j j p p j

nictvím Nadace VIA. Zahrada byla představena
veřejnosti na několika akcích. První bylo 15. pro-
since loňského roku „ZPÍVÁNÍ, ZVONĚNÍ, ZDO-

j y py

BENÍ“, které proběhlo přímo v Obecní zahradě a
setkali se zde lidé všech věkových skupin. Zdobil
se zde vánoční stromek, zpívali se koledy a hrála
soutěž „Ježek spí“.

Druhé setkání se konalo 19. ledna tohoto roku v
prostorách minoritského kláštera  za účasti veřej-
nosti a zástupců města. Nejen přítomné děti se
pohotově a aktivně zapojily se svými nápady a
zakreslováním herních prvků do plánku zahrady. V 
rámci tohoto setkání proběhlo hodnocení „Výtvar-
né soutěže“, které se zúčastnily děti tří věkových
kategorií. Zvláštní poděkování za aktivní účast pat-
ří dětem a jejich učitelkám ze 4. mateřské školy,

základní umělecké školy a speciální školy. Jaké bylo pořadí v jednotlivých kategoriích? 
 od 0 do 6 let  1. místo – Martin Tošer
                                      2. místo – Anička Hrdličková a Tom Domin
 od 7 do 12 let 1. místo – Alice Paštiková
                                      2. místo – Jana Říhová
                                      3. místo – Bára Dušková
 nad 12 let 1. místo – Bára Dominová
 zvláštní cena  - Michal Hasnedl
                                                   - Dana Šulingrová
Obrázky společně s projektem proměny Obecní zahrady zpracovaným na základě led-
nového setkání Ing. arch. Štíchou budou vystaveny v měsíci březnu ve třech prostorách

y p p j p y y p ý

– České spořitelně, Městské knihovně a KD Střelnice. Ve čtvrtek 23. března
g y y p

bude projekt představen na II. veřejném setkání pořádaném od 16 hodin v Muzeu
Jindřichohradecka ve Štítného ulici (vedle kostela
j p

sv. Jana Křtitele) Na programu bude:
-  divadelní představení pro děti „Popelka“ – hrají  
   Bára, Klára, Domča, Terka
-  představení projektu proměny 
   Ing. arch. Štíchou

p p j

-  dražba originálních triček a prodej obrázků

   Občerstvení a hlídání dětí zajištěno.
   Srdečně Vás zveme.

                               Mgr. Katerina Pobudová

 Obecní zahrada - dětské hřiště aneb pohodový park - pokračování
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Dobrovolníci z Jihočeského kraje byli oceněni v Jindřichově Hradci

První únorový den proběhla na fakultě managemen-
tu VŠE slavnostní událost. Lidé z celého Jihočeského

ý p g

kraje, kteří v roce 2005 pracovali jako dobrovolní-
ci přijeli do Jindřichova Hradce, aby byli odměněni
oceněním Křesadlo - cenou pro obyčejné lidi, kteří 
dělají neobyčejné věci. Cílem udělování ceny Křesa-
dlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví 
a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobro-
volnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
    Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků

vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001, podobné ceny již tehdy
existovaly v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji dokonce předává
každoročně prezident. A kdo může cenu získat? Je to občan - fyzická osoba, která vyko-
nává dobrovolnou činnost v neziskové organizaci v Jihočeském kraji, regionu, městě, kde
bude cena udělována. Křesadlo je originální ručně vyrobený předmět, křeše se jím oheň
pomocí pazourku. Podstatné je však spíše jeho poslání a symbolika. Dobrovolníci vlastně
pomáhají vykřesat jiskry lidství ve svém okolí.
     V Jihočeském kraji se sešlo 19 nominací na ocenění pro dobrovolníky z mnoha oblastí 
společenského života. Lidé navržení na ocenění pracují například s mladými lidmi, se
seniory, pomáhají přírodě, věnují se lidem v životní krizi na lince důvěry atd.. Hodnotící 
komise složená ze zástupce Jihočeského kraje, města Jindřichův Hradec, Nadace Vltava,
Českého rozhlasu, Kooperativy, pojišťovny a.s., neziskové organizace Inkano a  fakulty

p j

managementu vybrala k ocenění 7 dobrovolníků.
     Slavnostního  ceremoniálu dne 1.2.2006 v prostorách Fakulty managementu VŠE

g y

v Jindřichově Hradci se zúčastnili tito významní hosté: hejtman Jihočeského kraje RNDr.
Jan Zahradník, starosta města Jindřichův Hradec Ing. Karel Matoušek, ředitel Národního
dobrovolnického centra Hestia PhDr. Jiří Tošner, dále pak zástupci partnerů celé akce.
Mediálním partnerem Křesadla je Český rozhlas České Budějovice.

p p

Ocenění Dobrovolník roku 2005 získali tito lidé z Jihočeského kraje:
      Karel Roudnický za práci s postiženým dítětem, za pomoc a podporu dětem
                       s handicapem a obětavou práci pro neziskovou organizaci
      PaedDr. Drahomíra Blažková za nezištné a obětavé úsilí při zlepšování života lidí 
                       s handicapem.
      Jiří Pavlíček za obětavou, svědomitou a tvořivou  práci pro mládež na souši             
                       i ve vodě, ve sportu i umění.
      Eliška Něničková za práci pro dítě s handicapem v programu Pět P (realizuje fakulta
                       managementu VŠE společně s občanským sdružením Okna) 

p p p p g (p p

                       a spolehlivost a nasazení v roli asistentky koordinátorky programu.
      Lukáš Nebesi za usilovnou snahu pozvednout ostatním znalosti o první pomoci
                       a za organizační práci na projektech a  sbírkách
      Lenka Krátká za tvořivou práci pro postižené děti v programu Pět P, 
                       kroužku Setkání se řemeslem a letním táboře.
      Petra Frühbauerová za svědomitou práci vedoucí skautského oddílu dívek 
                       a koordinaci významných dobrovolnických projektů                  

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
katedra managementu veřejného sektoru FM VŠE

g
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Ohlédnutí za činností Klubu historie letectví v roce 2005 ve spolupráci s Muzeem Jindři-
chohradecka, 153. záchranným praporem a za podpory města J. Hradec. 
     Rok 2005 byl dalším z období dlouhodobé úspěšné spolupráce mezi Klubem historie 
letectví v J. Hradci (dále KHL) a Muzeem Jindřichohradecka za podpory města J. Hrad-
ce. Obdobně letům předcházejícím byla činnost zaměřena především na přednáškové, 
výstavní a dokumentační aktivity. 
     První akcí byla lednová přednáška Mgr. Vladislava Buriana (dále bez titulu) nazvaná 
„To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví v J. Hradci v roce 2004“, která představila 
nejvýznamnější akce klubové činnosti uplynulého roku. V únoru byl zahájen cyklus besed 
na téma: „Novodobí Ikarové v Jindřichově Hradci“. Generál let. Ing. v. z. Jiří Zábranský 
z Č. Budějovic během svého vyprávění představil nejen „Letiště pod Kletí aneb z historie 
1. stíhacího leteckého pluku v Plané u Č. Budějovic“, ale zavzpomínal také na své zážitky 
pilota a velitele této jednotky. V polovině března přijal pozvání dnes již legendární stíhací 
vojenský pilot plk. Ing. v. z. František Hlavnička z Bechyně. O jeho věhlasu a popularitě 
svědčí i návštěva více než devadesáti lidí z řady míst jihu Čech a Moravy, kteří si poslechli 
přednášku „Konec MiGů v Čechách  … a jedno zapomenuté výročí k tomu (30. dubna 
2005)“. Na tématiku vojenského letectva navázal v dubnu plk. v. z. Zdeněk Jenyš z Prahy, 
dlouholetý organizátor akcí čs. válečných letců, který představil téma „Novodobí Ikarové 
aneb jak jsem se dostal k pánům od RAF“. 
     Květnové události před šedesáti lety si připomnělo město, muzeum, KHL, 153. 
záchranný prapor (dále 153. ZP) a Svaz bojovníků za svobodu svojí účastí na osla-
vách Dne osvobození a ukončení II. světové války a pietním aktem u Památníku letců 
na Nábřeží Ladislava Stehny. Dne 8. května se v konferenčním sále muzea uskutečnila 
slavnostní vernisáží výstavy „Jindřichův Hradec - květen 1945“. Expozici během násle-
dujících sedmi měsíců navštívilo téměř dva tisíce osob, včetně šesti set dětí základních 
a středních škol, které se zúčastnily vědomostní soutěže „O cenu ředitele muzea Jindři-
chohradecka“. Na výstavu navázaly dvě přednášky na téma: „Jindřichův Hradec a konec 
II. světové války“, přednesené PaedDr. Františkem Fürbachem, Vladimírem Kosem a 
Vladislavem Burianem nejprve pro spolek Přátelé starého J. Hradce a v závěru května 
pro širokou veřejnost.  
     Měsíc červen byl věnován přípravě a realizaci zahraničního projektu zaměřeného na 
dokumentaci osudů a hrobů čs. válečných letců, tentokrát v severní Anglii, ve Skotsku 

a na Orknejských ostrovech. Díky podpoře města J. Hradec, 
muzea a 153. ZP, včetně řady sponzorů z Jindřichohradecka, 
tým KHL během 14 dnů absolvoval trasu 6.878 km „Expedice 
Tain“ a dokázal zmapovat více než 40 hrobů našich letců. Pro-
jekt byl pojmenován podle slavné základny RAF Tain při východ-
ním pobřeží Skotska, kde byla od 9. srpna 1944 do 4. června 
1945 dislokována naše 311. bombardovací peruť. 
     Vrcholem uplynulé klubové činnosti bylo bezesporu v pořa-
dí již „XII. setkání čs. válečných letců v J. Hradci“, které se 
uskutečnilo 20. srpna. Hosté z celé České republiky se nejprve 
zúčastnili pietního aktu v kostele sv. Jana Křtitele, kde účastníky 
Setkání přivítal starosta města Ing. Karel Matoušek a za Svaz čs. 

Ohlédnutí za činností Klubu historie letectví ve spolupráci s Muzeem
Jindřichohradecka a za podpory města J. Hradec v roce 2005

zahraničích letců promluvil plk. JUDr. Lubomír Úlehla (zemřel 5. ledna 2006). Následně 
byly položeny květiny u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny a posléze všichni 
přítomní přijali pozvání velitele 153. ZP pplk. Ing. Stanislava Mrvky k návštěvě místního 
vojenského útvaru. 
     V polovině října do J. Hradce zavítal dlouholetý čs. vojenský stíhací a zalétávací pilot 
plk. Ing. Oldřich Pelčák z Prahy, který je především jako jeden z kosmonautů, čs. kandi-
dátů na let do vesmíru v rámci programu Interkosmos v roce 1978. Přestože O. Pelčák 
nakonec do kosmu neletěl, jeho vyprávění na téma „Pilot - rebel z Kyjova“ doplněné pro-
mítáním řady unikátních fotografi í zanechalo ve všech přítomných veliký dojem. Poslední 
z přednášek byla listopadová „Expedice Tain 2005“, kdy V. Burian představil souhrnné 
výsledky zahraničního projektu pomocí archivních dokumentů a porovnáním současných 
i dobových fotografi í. 
     Mimohradecké aktivity zahájil KHL přednáškou Vladislava Buriana a Radka Nováka 
na téma „Expedice Exeter 2003“ představenou v N. Bystřici v závěru března. Obdobně s 
cestovatelskou tématikou zavítal KHL v dubnu do Jarošova nad Nežárkou, kde V. Burian 
posluchačům přiblížil výsledky dvanáctidenní „Expedice Talbenny 2004“. V tomtéž měsíci 
se Klub a muzeum zúčastnily spoluautorské výstavy „Letecká válka 1939 - 1945 nad 
českými zeměmi“, která byla zahájena slavnostní vernisáží 29. dubna 2005 v prostorách 
hangárů bývalé továrny Aerovky v Praze - Kbelích. Veřejnosti byla přístupná od 30. dub-
na do 31. května 2005 a navštívilo jí několik tisíc fandů historie aviatiky z celé republiky. 
Již počátkem května zazněl v Břilicích u Třeboně cyklus přednášek PhDr. Jiřiny Psíkové, 
Vladimíra Kosa a Vladislava Buriana se společným názvem „Vojenské operace na Jindři-
chohradecku v letech 1944 - 1945“. V závěru června pak byla v Městském muzeu a galerii 
v Dačicích slavnostně zahájena výstava „Letadla a svět kolem nich od počátků létání po 
současnost“ věnovaná 65. výročí tragického úmrtí dačického válečného stíhacího pilota 
Viléma Götha (zahynul 25. října 1940 v Bitvě o Británii), na které se opět podílel KHL a 
muzeum. Další z výstav byla uspořádána v Kovářské v Krušných horách. Vernisáž „Drama 
nad Krvavým rybníkem“ byla součástí 12. mezinárodního setkání leteckým veteránů, v 
jehož hlavním programu zazněla přednáška V. Buriana „Bitva nad Jindřichohradeckem - 
24. srpen 1944“. Výstava je přístupná veřejnosti až do jara roku 2006. Poslední mimohra-
deckou akcí KHL a muzea byla společná přednáška věhlasného fi lmového historika Karla 
Čáslavského a autora tohoto textu, představená 29. září v kinosále v Třeboni. 
     Samostatnou kapitolou činnost KHL je sbírkotvorná a dokumentační práce. Mezi 
nejzajímavější exponáty získané do fondu Klubu byla řada artefaktů jednoho z americ-
kých bombardovacích letounů B-24 Liberátor sestřelených 24. srpna 1944 v bitvě nad 
Jindřichohradeckem. Unikátní je sedačka z německého stíhacího Messerschmittu Bf 109 
z lokality Kunžak a další součástky z letounu Bf 109, především však vystřelovací dýka 
amerického předního střelce Liberátoru „Flak Shak III“ D. D. Evjena s vyrytými iniciály 
na střence. Tyto exponáty věnoval Klubu Václav Štok z Počátek, dále Miloš Zýka a Jaro-
slav Novák z J. Hradce. Poznatky o celoroční činnost Klubu shromažďuje Karel Ludvík v 
Občasníku KHL J. Hradec, který vychází pro interní potřebu členů Klubu dvakrát ročně. 
     Poděkování KHL za pomoc v roce 2005 patří řadě jindřichohradeckých institucí a orga-
nizací, médiím, ale také sponzorům a anonymním příznivcům. Pevně doufáme, že naše 
činnost a úspěšná spolupráce s Muzeem Jindřichohradecka, městem J. Hradec a 153. ZP 
bude pokračovat i v roce letošním. 

Vladislav Burian, KHL
Foto: Proslov plk. Úlehly u Památníku letců během „XII. setkáníi“ (Foto: V. Vondrka, ar. KHL) 
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     27. ledna uplynulo čtvrt tisíciletí od doby, kdy se narodil 
Wolfgang Amadeus Mozart. Již ve čtyřech letech udivoval 
vybranou společnost svojí brilantní hrou na klavír, housle  
a cembalo. Od 6 let začal i komponovat. Otec s ním a 
jeho sestrou Marií Annou podnikal koncertní turné po 
Anglii, Německu, Francii, Itálii ( byl přijat i papežem) a 
Rakousku. Hrál i před Marií Terezií. Jako dospělý přestal 
být společenskou senzací a šlechta se od něj začala 
odvracet. Po roztržkách s otcem opustil Salzburg a usadil 
se ve Vídni. Jeho fi nanční prostředky plynuly z honorářů 
za příležitostné skladby, z vyučování ve šlechtických 
rodinách a z veřejných vystoupení. Od roku 1784 byl 
členem Zednářské lóže, jejíž ideály zobrazil i v opeře 
Kouzelná fl étna.

Oproti Vídni bylo u nás Mozartovo dílo přijímáno s velkým pochopením až nadšením. 
Jeho první cesta do Čech se uskutečnila v lednu roku 1787, v době, kdy se v Praze 
hrála Figarova svatba. Přivezl s sebou také Pražskou symfonii D dur, již zde osobně řídil. 
Ve stejné době, zdrcený nečekanými ranami osudu v podobě smrti dvou svých synů a 
nemocného otce, vytvořil operu Don Giovanni. Opera byla v Praze přijata s nadšením, ale 
ve Vídni velmi chladně. Zklamaný génius postupně upadal do dluhů, rodinné poměry byly 
neutěšené, jeho zdravotní stav se vlivem fl ámu a nadměrného pití rychle zhoršoval, ale 
jeho umělecká činnost byla stále horečná a přímo ďábelsky rychlá. Za svůj krátký život 
zkomponoval 626 děl. Zemřel v nedožitých pětatřiceti letech (5. 12. 1791) a byl pohřben 
do společného hrobu chudiny.
            Na Jarním koncertu, který se uskuteční 
           19.3. od 20.00 na Střelnici, 
uslyšíte ukázky z oper 
            Figarova svatba (předehra)
            Don Giovanni (árie Zerliny z 1. a 3. jednání) 
           Kouzelná fl étna (árie Paminy). 
Zpívat bude Pavla Hamerníková. Zazní 1. věta z Klavírního koncertu č. 17 G dur v podání 
Terezy Havlíkové. Nebude chybět ani jedna z nejznámějších Mozartových skladeb Malá 
noční hudba, serenáda pro smyčcový kvartet. Ve druhé části koncertu se zaposlouchá-
te do Symfonie č. 38 D dur (Pražská), o které už byla zmínka.

Na tomto koncertě se představí dirigenti Solon Kladas a Jan Steyer. Solon Kladas pochází 
z Kypru, studoval na pedagogické fakultě UK v Praze u Miroslava Košlera. „K rozhodování 
mých studií v České republice jsem byl ovlivněn za prvé doporučením svého prvního pro-
fesora na Městské hudební škole v Limassolu Petra Christodoulidise a za druhé českou 
hudební kulturou. Na začátku to bylo velmi náročné, protože češtinu jsem nikdy v životě 
neslyšel. Ale přesto mne zajímala pouze jedna jediná věc, být dobrým muzikantem.“ 
 

Za JHSO  Ludmila Plachá

  Ze života JHSO
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Kruh přátel hudby (KPH) při městě Jindřichův 
Hradec má již dlouholetou tradici. Pravidelné cykly 
koncertů byly KPH organizovány z popudu Českého 
hudebního fondu a Nadace Bohuslava Martinů, jenž 
se dodnes dílčím způsobem podílí (formou částečné 
fi nanční dotace) na jejich mimořádné kvalitě. Od 
založení KPH se tu uskutečnilo již na 70 koncertů 

a hradeckému publiku se představily přes dvě stovky umělců – sólových interpretů i 
nejrůznějších hudebních těles.
Již tradičně tvoří každý cyklus  6-7 koncertů mimořádné kvality, zcela srovnatelných s 
úrovní největších a také nejkulturnějších měst v ČR. V každém cyklu najdeme jeden 
večer vyhrazený mladým a talentovaným umělcům. 
Také pro letošní rok byl kvalitně a s programovou nápaditostí sestaven  program koncertní 
sezóny  a KPH při městě Jindřichův Hradec by o tom rád přesvědčil Vás, všechny příznivce 
krásné a kvalitní hudby, při návštěvách koncertů v překrásném prostředí kaple sv. Maří 
Magdaleny s vynikající akustikou.
Koncertní sezóna 2006 začíná ve čtvrtek 23. března koncertem Českého smyčcového 
tria – souborem, který úspěšně vystupoval na koncertech v Evropě, USA, Číně a 
Japonsku. Hostem pořadu budou japonský klavírista, hrající na klavír od svých 4 let 
Shinya Okahara a Maki Noyama, která hru na klavír začala studovat jako tříletá.
Sólistka Národního divadla v Praze a sólistka Pražské komorní fi lharmonie – 
Zdena Kloubová (soprán) za doprovodu varhan (Václav Kolonka) se představí 
jindřichohradeckému publiku svým recitálem dne  11. května. Tato sopranistka se 
milovníkům jindřichohradecké opery v září loňského roku představila v roli Zuzanky v 
Mozartově opeře Figarova svatba. Pravidelně rovněž hostuje na zahraničních operních a 
koncertních podiích. 
V rámci Jihočeského hudebního festivalu jsme naplánovali koncert na 11. července 
a bude jako každoročně patřit  mladým umělcům ze zahraničí. 
V rámci KPH proběhne již tradičně festival Jindřichohradecký hudební podzim, 
na kterém přivítáme našemu publiku známého a milého klavíristu Jiřího Pazoura (12. 
září), jehož sólová koncertní činnost je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. 
„Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura“ si získávají svojí dynamikou, spontánností a 
rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Vynikající violoncellista Petr 
Nouzovský společně se Štěpánem Štruplem (varhany) k nám zavítají 10. října a 
dne 14. listopadu se budeme těšit na jedinečné Smetanovo trio (Jitka Čechová 
– klavír, Jana Vonášková Nováková – housle, Jan Páleníček – violoncello), 
které naší koncertní sezónu zakončí.
Všechny koncerty začínají v 19,30 hod.   
Výrazné snížení ceny vstupného pak s sebou přináší i samotné členství v Kruhu přátel 
hudby. Při zakoupení průkazu člena KPH za 40,- Kč získáte oprávnění ke 33% slevě 
ze vstupného na všechny naše koncerty. Vše potřebné pro členství v KPH obdržíte v 
pokladně Kulturního domu Střelnice, tel: 384 351 405 nebo na oddělení kultury, odboru 
kanceláře starosty MěÚ J. Hradec, tel: 384 351 255.
Srdečně Vás všechny zvu mezi nás ke strávení příjemných chvilek při krásné hudbě a 
přeji mnoho uměleckých zážitků.

Za Kruh přátel hudby: JUDr. Jana Říhová 
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Pátek   3. 3. 2006   20.00
           Divadelní společnost Jablonský pořádá 9. divadelní ples v historickém rázu 
           „I V HRADCI BEJVÁVALO BLAZE“
           sál Střelnice, dobové oblečení vítáno. Vstupné: 100,- Kč
           Předprodej vstupenek: Galerie Inspirace, Langrův dům, nám. Míru 138/I.

Úterý   7. 3. 2006   16.00
           Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK J. Hradec Vás 
           zvou na oslavu Mezinárodního dne žen Dům dětí a mládeže, J. Hradec Růžová ul.

Středa  8. 3. 2006   18.00
           Galerie Inspirace TIBET STÁLE AKTUÁLNÍ
           Povídání dr. Zuzany Ondomišiové, beseda a výstavka ke 47. výročí povstání 
           ve Lhase.
           Langrův dům, nám. Míru 138/I.   Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek  9. 3. 2006  19.30  
            Dada Club Kasper uvádí další z pravidelných pořadů „Hudební sklepy“                     
             J. BURIAN - písničkář Vstupné: 90 Kč
             - pokračování výstavy fotografi í Tomáše Kotouna -

Sobota  11. 3. 2006  19.00  
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru W. Shakespeare:               
             HAMLET  Kašpar divadlo v Celetné 
            Hrají: P. Lněnička, J. Potměšil, M. Steinmasslová, M. Coufalová, M. Němec...
            sál Střelnice                      Předplatné skupiny A

Neděle  12. 3. 2006  9.30  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec  

Neděle  12. 3. 2006  19.00  
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní drama                         
             HELVEROVA NOC  Kašpar divadlo v Celetné
            Náhradní představení za titul „Lišák“
            sál Střelnice                      Předplatné skupiny B

Pondělí  13. 3. 2006  19.00
            Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka
            JINDŘICHŮV HRADEC V LETECH 1860 - 1880 - II. část“             
            Přednáška Rudolfa Prokopa   
            Muzeum - konferenční sál

Sobota  18. 3. 2006  20.00 Ples Jindřichohradecké úzkokolejky - sál Střelnice

Neděle  19. 3. 2006  16.00 
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci Vás zve na divadelní pohádku                              
             KOCOUR V BOTÁCH  z cyklu“Děti s rodiči do divadla“
            sál Střelnice

         KULTURNÍ KALENDÁŘ

Vajgar Summer 2006 je řada kulturně-společenských a sportovních akcí, které 
pořádá město Jindřichův Hradec a jsou zaměřeny na rozvoj společenského 
života ve městě a jeho okolí. Tímto chce zejména oslovit publikum mladé 
generace. 
Sérii kulturně společenských akcí v Jindřichově Hradci – Vajgar Summer 2006 
odstartuje koncert kapely Divokej Bill. Jindřichův Hradec tak bude dvanáctým 
městem koncertního turné Divokej Bill – Poštovní spořitelna Tour 2006. 
Kapela Divokej Bill vystoupí v pátek 21. dubna ve sportovní hale v Jindřichově 
Hradci.
Vstupenky na tento koncert bude možné zakoupit v síti Ticketportal nebo na 
obvyklých místech v Jindřichově Hradci (Kulturní dům Střelnice, Informační 
středisko města), jakož i v Penzionu na 15. poledníku. Předprodej vstupenek 
bude zahájen ve druhé polovině měsíce března.
Divokej Bill je v současné době jedna z nejpopulárnějších skupin na české hudební 
scéně. Jejich koncerty patří mezi nejnavštěvovanější, jejich písně či alba zaujímají přední 
místa v hitparádách a na žebříčcích prodejností (v současnosti má prodáno přes 100tis. 
desek). 

V březnu 2006 vychází novinkové album „Divokej Bill“ (EMI) v rádiích avízované singlem 
„Síť“. Ihned po vydání alba vyráží kapela na dosud největší turné ve své historii, kdy 
navštíví v průběhu března až září 2006 přes 40 hal, amfi teátrů, letních kin a dalších 
prostorů. Jako hosta na všech svých koncertech představí skupinu Prohrála v kartách, 
která v téže době vydává nové studiové album „Jaký to bude za vodou“ (EMI).

Z historie kapely
Úvalská kapela Divokej Bill byla založena v průběhu roku 
1997. V roce 1998 začíná první spolupráce s agenturou 
Ameba Production a Petrem Fořtem – managerem DB, mimo 
jiné pořadatelem hudebního festivalu Rock for People. Díky 
demosnímku „Osm statečných“ vyhrává DB naprostou většinu 
vyhledávacích soutěží pro začínající kapely (Rock Nymburk, Jim 
Beam rock, Broumovská kytara, Rock fest Dobříš). Rozjíždějící 
se kapela pak podepisuje smlouvu s fi rmou MONITOR EMI. První 
album s názvem „Propustka do pekel“ vyšlo v červnu 2000. 
Kapela se dostávala do podvědomí a nabídek k hraní přibývá. 
Přichází druhá deska „Svatá pravda“ pak třetí album „Mezi 
nima“. Kapela vyráží na nekonečné turné po celé republice. 
Třetí deska Mezi nima se stává platinovou za 20tisíc prodaných 

kusů. Singlová písnička „Znamení“ otevírá cestu do většiny rádií. V roce 2004 kapela 
nahrála beznadějně vyprodaný koncert v pražské Lucerně. Záznam vyšel na DVD a live 
CD pod názvem „Divokej Bill – Lucerna“. Letošní rok se kapela umístila na 3. místě v 
anketě Český Slavík.

Více informací můžete najít na www.divokejbill.cz nebo na www.jh.cz

 Vajgar Summer 2006 v Jindřichově Hradci startuje koncertem
        Divokýho Billa
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Neděle  19. 3. 2006  20.00 
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci a JHSO Vás zvou na                               
            JARNÍ KONCERT     „Pocta W. A. Mozartovi“ - sál Střelnice

Čtvrtek  23. 3. 2006  19.30  
            Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec Vás zve na KONCERT 
            Účinkují: Shinya Okahara, Maki Noyama (JAP, klavír)
            a České smyčcové trio  Na programu: W.A.Mozart, F. Listz, J. Brahms
            Vstupné: 60 Kč  Pro členy KPH: 40 Kč
            Prodej vstupenek od 9.3.2006 v pokladně KD Střelnice  
           kaple sv. Maří Magdaleny 

Pátek    24. 3. 2006  18.00 
            KHL J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku 
            Plk. Ing. Františka Hlavničky nazvanou „Konec MiGů v Čechách II.“  
            Volné pokračování vzpomínek novodobého „Krále vzduchu na MIG-21“, 
            tentokrát i o zážitcích z létání v Jihoafrické republice. 
            Přednáška bude doplněna promítáním videodokumentu. 
            Muzeum - konferenční sál

Sobota  25. 3. 2006 19.30
            Dovolujeme si Vás pozvat na Benefi ční ples Občanského sdružení OKNA 
           „PRO OKÉNKO“ který se uskuteční pod záštitou Města Jindřichův Hradec
            K tanci a poslechu hrají taneční orchestry  OLD STEAMBOAT a STRAIN GLAM
            Předtančení – překvapení od dětí a soubor historických tanců CALYCULUS
            Výtěžek akce bude zdvojnásoben grantem NADACE DIVOKÉ HUSY a věnován 
            na rekonstrukci topení a podlahových krytin v KOMUNITNÍM CENTRU 
            OKÉNKO. Předprodej vstupenek na STŘELNICI, lze objednat také na čísle 
            723 733 556. Kdo nerad tančí, ale chce tuto akci podpořit, může zakoupit 
            vstupenku s nápisem „DĚKUJEME ZA PODPORU“ - sál Střelnice

Neděle  26. 3. 2006  17.00 
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad SENIOR KLUB - sál Střelnice

Pondělí  27. 3. 2006  20.00 
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na
            ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
            Účinkují: Honza Bican a Křupani, Aron Govea a Fernando Lopez 
                           Jen tak tak - budova gymnázia 
            Vstupné: 50 Kč, Prodej vstupenek na místě před koncertem. 

Úterý    28. 3. 2006  19.30 
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na  koncert  PS SMETANA
             host: Pěvecký sbor Pěslav-Ozvěna z Třeboně
             Koncert je věnován 145. výročí PS Smetana J. Hradec
            Program: skladby W.A.Mozarta a autorů 17. století
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1. středa   17.00 20.00 

Pozor na začátek!
Titulky 
Vstupné: 63 Kč             

ELI
Když chcete hledat sami sebe, musíte pořádně hledat. Hrdinové roman-

í tické komedie (Orlando Bloom a Kirsten Dunstová) se do sebe zamilují
k na palubě letadla. Mezi tím a závěrečným polibkem (pokud bude) však

jde o umění prohry, otcův pohřeb a hledání pravdy.
Dále hrají: Susan Sarandonová, Alec Baldwin, Jessica Bielová aj.
Režie: Cameron Crowe Mládeži do 12 let nevhodný 
                                  Délka fi lmu: 124 min.

2. čtvrtek  17.30 20.00
3. pátek    17.30 20.00
4. sobota  17.30 20.00
5. neděle  17.30 20.00

Vstupné: 80 Kč

PANIC JE NANIC       ČR-Bioscop
...aneb návod, jak si konečně dosyta užít...Jsou tři, je jim šestnáct a

ruž konečně chtějí být zasvěceni v muže. Pomůže jim v tom superstar
Šárka Vaňková? Nová česká komedie.

j ý

Dále hrají: David Vobořil, Michal Hruška, Tomáš Žatečka, Ida Sovová,
Irena Máchová aj.
Režie: Ivo Macharáček  Mládeži do 12 let nevhodný
                                  Délka fi lmu: 100 min.

PROJEKT 100

6. pondělí  17.00 20.00

Pozor na začátek!

Titulky  
Vstupné: 63 Kč

MOTOCYKLOVÉ DENÍKY USA-Německo-AČFKY
V roce 1952 se dva mladí  Argentinci Ernesto Guevara a Alberto Gra-
nada vydají na dlouhou cestu, aby objevili Latinskou Ameriku. Road
movie o dobrodružství, jež oba zažívají během své pouti a zárověň
objevují lidskou topografi i iberoamerického kontinentu. Scénář je vol-
nou adaptací deníkových zápisků Alberta Granada a budoucího Che.
Hrají: Gael García Bernal, Rodrigo De la Serna, Mercedes Moránová,
Jean Pierre Noher aj.
Režie: Walter Salles      Mládeži do 12 let nevhodný    
                                  Délka fi lmu: 126 min.

7. úterý  17.30 20.00
8. středa 17.30 20.00

Vstupné: 63 Kč             

JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ ČR-Bontonfi lm
Suchá komedie z nádraží. Železniční stanice Žatec-západ a pestrá směs
postaviček, které s ní spojili svůj život: přednosta, výpravčí, posuno-

k vači, pokladní...Žijí tu své malé životy a řeší problémy, z nichž ten, jak
p p j j p ýp pp

oblafnout kontrolora bezpečnosti práce Evžena, je ten nejmenší.
Hrají: Jiří Vymětal, Jaroslav Dušek, Igor Chmela, Petra Beoková, Milada
Jašová aj.
Režie: Pavel Göbl, Roman Švejda    Délka fi lmu: 90 min.

j

 9. čtvrtek  jen 19.00
10. pátek   jen 19.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 68 Kč             

KING KONG            USA-Bontonfi lm
Nová verze legendárního příběhu, který natočil Peter Jackson (Pán prs-
tenů) s rozpočtem 207 milionů dolarů. Dobrodružný velkofi lm o tragic-
ké lásce veliké gorily a krásné herečky.
Hrají: Adrien Brody, Naomi Wattsová, Jack Black aj.
Režie: Peter Jackson     Délka fi lmu: 185 min.
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11. sobota 17.30 20.00
12. neděle 17.30 20.00

Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

OBCHODNÍK SE SMRTÍ       USA-Bontonfi lm
Kde je zbraň, tam je chuť zabíjet. Jurij Orlov (Nicolas Cage) nemá 
předsudky a spravedlivě prodává zbraně všem, kteří mu zaplatí. Akční 
thriller.
Dále hrají: Jared Leto, Ethan Hawke, Bridget Moynahanová, Ian Holm 
Režie: Andrew Niccol    
                                 Mládeži do 12 let nevhodný 
                                 Délka fi lmu: 120 min.

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  
PRO  SENIORY
13. pondělí 17.30 20.00

Vstupné: 35 Kč              
                                   
              

OBECNÁ ŠKOLA        ČR-Bontonfi lm
Školní rok 1945-46. Do předměstské školy přichází nový učitel - Igor 
Hnízdo. U nadřízených spíše neoblíbený, ale pro své žáky představuje 
příkladný ideál. Režijní debut Jana Svěráka.
Hrají: Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Rudolf  Hrušín-
ský, Eva Holubová aj.
Režie: Jan Svěrák       Délka fi lmu: 97 min.

PROJEKT  100
14. úterý  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

U KONCE S DECHEM Francie-AČFK
Kriminální milostný příběh náhodných milenců - zloděje aut (Jean Paul 
Belmondo) a americké studentky (Jean Sebergová). Jean-Luc Godard 
ve svém režijním debutu odstartoval v roce 1960 t.zv. „francouzskou 
novou vlnu“.
Dále hrají: Henri-Jacques Huet, Liliane Davidová, Daniel Boulanger aj.
Režie: Jean-Luc Godard Mládeži do 15 let nepřístupný   
                                 Délka fi lmu: 90 min.

15. středa   17.00 20.00
16. čtvrtek  17.00 20.00

Pozor na začátek!

Titulky                    
Vstupné: 63 Kč              
                                

PÝCHA  A  PŘEDSUDEK    V.Británie-USA-Bontonfi lm
Nejhorší je, když někoho k smrti nenávidíte a zároveň bez něho 
nemůžete být. Adaptace románu spisovatelky Jane Austenové. Osudy 
pěti krásných sester Bennetových v poklidné atmosféře Anglie konce 
18. století.
Hrají: Keira Knightleyová, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyová, 
Donald Sutherland aj.
Režie: Joe Wright        Délka fi lmu: 128 min.

17. pátek   17.30 20.00
18. sobota 17.30 20.00
19. neděle 17.30 20.00

Vstupné: 68 Kč              
                                   
               

EXPERTI                   ČR-Bontonfi lm
SEK.SEM.SEXEM! Teenagerovská komedie. Maturant Oskar (Kryštof 
Hádek)  se ve snaze radikálně změnit svůj život rozhodne stát se byz-
nysmenem. Nastává kolotoč bizarních situací, ze kterých není úniku.
Dále hrají: Tomáš Löbl, Michael Foret, Daniela Šinkorová, Petr Čtvrt-
níček, Eva Ujfaluši, Jana Hubinská, Petr Vojnar, Michaela Maurerová, 
Jiří Bartoška aj.
Režie: Karel Coma       Délka fi lmu: 85 min.
V pátek ve 20.00 se představení zúčastní delegace herců 
a tvůrců fi lmu. Po uvedení snímku následuje beseda.

PROJEKT  100
20. pondělí  17.30 20.00

Vstupné: 63 Kč              
                                   
              

AŽ  PŘIJDE  KOCOUR   ČR-AČFK
Bylo, nebylo... Do malého městečka zavítal kouzelník se svým zvláštním 
souborem a podivuhodným obrýleným kocourem. Do lidí nikdo nevidí, 
ale podívá-li se na ně kouzelný kocour, hned se každý vybarví podle 
svého charakteru. Film získal Zvláštní cenu poroty na MFF v Cannes.
Hrají: Vlastimil Brodský, Jan Werich, Jiří Sovák, Emília Vašáryová, Vla-
dimír Menšík aj.
Režie: Vojtěch Jasný     
                                 Délka fi lmu: 100 min.

21. úterý   17.30 20.00
22. středa 17.30 20.00

Titulky                                                                          
Vstupné: 68 Kč              
                                   
           

HOOLIGANS             V.Británie-USA-SPI
Proč? Do brutálně násilného světa britských fotbalových fanoušků se 
dostává americký student Matt ( Elijah Wood ), neprávem vyhozený z 
Harvardu. Pobyt u své sestry v Londýně se ale mění v noční můru... 
Kriminální drama.
Dále hrají: Charlie Hunnam, Claire Forlaniová, Marc Warren aj.
Režie: Lexi Alexanderová 
                                 Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                 Délka fi lmu: 110 min.

PROJEKT  100
23. čtvrtek 17.30 20.00

Titulky                                                                    
Vstupné: 63 Kč   

DVOJÍ  ŽIVOT  VERONIKY                 Francie-Polsko-AČFK
Zvláštní příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky. Zatímco 
„polská“ Veronika dává přednost před láskou k muži přednost lásce k 
hudbě, „francouzská“ Veronika volí zdánlivě příjemnější životní cestu. 
Snímek byl oceněn na MFF v Cannes.
Hrají: Irene Jacobová, Halina Gryglaszewská, Aleksander Bardini aj.
Režie: Krzystof Kieslowski 
                                 Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                 Délka fi lmu: 100 min.

24. pátek   17.00 20.00
25. sobota   jen   20.00
26. neděle   jen   20.00

Pozor na začátek!
Titulky                                                                   
Vstupné: 73 Kč      

DOMINO                   USA-Francie-Bioscop
Akční thriller. Keira Knightleyová v roli modelky Domino Harvey, která 
opustila svou kariéru a stala se profesionální lovkyní lidí.
Dále hrají: Mickey Rourke, Edgar Ramirez, Delroy Lindo, Mena Suva-
riová aj.
Režie: Tony Scott        Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                 Délka fi lmu: 128 min.

25. sobota  17.30
26. neděle  17.30

Český dabing
Vstupné: 68 Kč              
                               

ZATHURA: VESMÍRNÉ  DOBRODRUŽSTVÍ             USA-Falcon
Hra, kterou musíte hrát až do konce. Dobrodružné sci-fi . Dva malí 
bratři Danny a Walter objeví ve sklepě starou deskovou hru jménem 
Zathura... Začíná dobrodružství ve stylu Jumanji.
Hrají: Janah Bobo, Josh Hutcherson, Kristen Stewartová, Tim Robins 
Režie: Jon Favreau      
                                 Délka fi lmu: 90 min.

28. úterý     17.30 20.00
29. středa    17.30
30. čtvrtek   17.30

Český dabing
Vstupné: 68 Kč            

KARCOOLKA              USA-SPI
Animovaná komedie pro celou rodinu. Červená Karkulka je sice klasic-
ké pohádkové téma, ale tady je všechno naopak. V tomto pří běhu se 
začíná na konci...
Režie: Cory  a Todd Edwardsovi 
                                 Délka fi lmu: 80 min.

29. středa      jen 20.00       
30. čtvrtek     jen 20.00
31. pátek  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

SAW II                     USA-Hollywood C.E.
V pokračování úspěšného hororu se vrací sadistický mistr krvavých 
skládaček. Jeho novou past řeší nyní osm lidí. Je jim nabídnuta mož-
nost - ten, kdo zabije ostatní, zaslouží si žít.
Hrají: Donnie Wahlberg, Shawnee Smithová, Tobin Bell, Dina Meye-
rová 
Režie: Darren Lynn Bousman    
                                 Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                 Délka fi lmu: 93 min.

- 20 - 
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SSOU podnikání a služeb J. Hradec, 
o.p.s.,
Jindřichův Hradec, 377 04, Vajgar 592
www.ssoucbjh.cz
MATURITNÍ  STUDIUM NÁSTAVBOVÉ
2leté  DENNÍ / 3leté  DÁLKOVÉ

  Nástavbové maturitní studium je určeno pro absolventy tříletých  
  učebních oborů se zaměřením: PODNIKÁNÍ (64-41- L/524)

j p yp

  Studium je určeno těm, kteří chtějí ve svém oboru provozovat samostatně živnost,  
  podnikat nebo pracovat ve sféře drobného nebo středního podnikání. Absolventi 
  mohou hledat své uplatnění i v ekonomických a technických útvarech v podnicích a 
  organizacích výrobní i nevýrobní sféry.

Maturitní zkouška se skládá z:
  A) Společná část
      I. český jazyk
      II. volitelný předmět - student si volí jeden předmět z cizího jazyka (anglický nebo
          německý jazyk), společenských věd nebo matematiky

  B) Profi lová část
      I. Profi lové předměty (ekonomika, účetnictví, management, právo)
      II. Praktická zkouška z odborných předmětů

Přijímací pohovor se uskuteční v úterý 18. dubna 2006
(od 8.00 do 16.00 hod.)  nebo dle dohody.

Tel.: 721 305 360; e-mail: bpekarkova@seznam.cz

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

  5. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

V ČERTÍCH SLUŽBÁCH
Pásmo pohádek.

ČR krátký fi lm
Délka pásma: 60 min.

12. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pásmo pohádek.

ČR krátký fi lm
Délka pásma: 65 min.

19. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

ČTYŘLÍSTEK
Pásmo pohádek.

ČR krátký fi lm
Délka pásma: 63 min.

26. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Pásmo pohádek.

ČR krátký fi lm
Délka pásma: 73 min.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

 1. -  2. Finty Dicka a Jane USA - krimikomedie
 3. Commitments V. Británie - komedie
 4. -   5. Žít po svém USA - psychologický

 6. - 10. Rafťáci ČR - komedie
11. - 12. Mnichov USA - thriller
13. - 14. Co je šeptem... USA - romantická komedie
15. - 16. Mariňák USA - válečný
17. Walk the Line USA - hudební, životopisný 
18. - 19. Fimfárum 2 ČR - animovaný
20. - 21. Jak se krotí krokodýli ČR - komedie
22. - 23. Hra s nevěrou USA - kriminální
24. Hoří, má panenko ČR - komedie
25. - 26. Univerzální uklízečka V. Británie - komedie
27. - 28. Mlha USA - horor
29. - 30. Syriana USA - thriller
27. - 30. Doba ledová 2 - Obleva USA - animovaná komedie

- 22 - - 23- 

PROJEKT 100

Také letos mají fi lmoví diváci v Jindřichově Hradci možnost shlédnout v pořadí již 
dvanáctou přehlídku fi lmů PROJEKT 100 - ambiciózní akci za zviditelnění kvalitní starší i 
nejnovější fi lmové produkce nekomerčního charakteru
Kino Střelnice uvádí v březnu v rámci Projektu 100 tyto fi lmy:
  
  6. Motocyklové deníky
14. U konce s dechem
20. Až přijde kocour
23. Dvojí život Veroniky

Předpoklad kulturních akcí na duben 2006 - KD střelnice 

 13. v 19.00 - Lidožrouti - DS Jablonský
 23. v 16.00 - Ježibaby a ženichové - divadelní pohádka
 25. v 19.00 - Lovu zdar! - divadelní hra, předplatné sk. A
 27. v 19.00 - Vláďa Hron a jeho hvězdy, které nehasnou - zábavný pořad
 30. v 17.00 - Senior klub - zábavný pořad

Kulturní a společenské akce pořádané městem Jindřichův Hradec
-  oddělením kultury 

byly schváleny Radou města Jindřichův Hradec dne 15. února 2006.
Jejich přehled najdete na www.jh.cz

kultura a volný čas - Městské akce
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