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Na svém 17. zasedání schválila rada města 
doporučení komise pro hodnocení nabídek 
veřejných zakázek hrazených z rozpočtu 
města. Na základě tohoto usnesení prove-
de fi rma Luboš Máca druhou etapu insta-
lace měření a regulace ústředního topení 
ve třech pavilonech 5. základní školy na 
sídlišti Vajgar. Práce proběhnou v době let-
ních prázdnin a budou stát 659 715,- Kč. 
Chodník mezi ulicemi Václavská a K Vil-
kám podél areálu servisu Barum vybudu-
je společnost JM stavební Horní Skrýchov 
za celkovou cenu 414 529,- Kč. Ve smyslu 
stejného usnesení bylo zadáno zpracování 
projektové dokumentace na vybudování 
cyklostezky mezi sídlištěm Vajgar a místní 
částí Otín. Za 69 020,- Kč vypracuje tyto 
dokumenty kancelář H projekt Jindřichův 
Hradec.
   O zadání dalších zakázek rozhodla rada 
města i na svém 19. zasedání. Opravu 
chodníků v areálu 3.ZŠ v Jarošovské ulici 
provede společnost TESCO J. Hradec za 
450 tisíc korun, stavební úpravy sociálních 
zařízení ve 4. ZŠ na sídlišti Vajgar byly za 
1 250 000,- Kč svěřeny a.s. Stavcent J. 
Hradec a obdobné rekonstrukce na 5. ZŠ 
zadali radní fi rmě Arstav s.r.o. J. Hradec za 
1 234 000,- Kč. Mimo rozpočet města bylo 
fi rmě JM stavební s.r.o. Horní Skrýchov 
zadáno zhotovení bezpečnostního přelivu 
rybníku Návesní v Radouňce. Tuto investici 
si vynutily zkušenosti z letošních povodní 
a vyžádají si rozpočtové opatření ve výši        
1 185 000,- korun.   
   Z důvodu posílení odborného dohledu 
nad průběžným hospodařením obchodních 
společností ve kterých je město jediným 
společníkem, jmenovala rada města dozor-
čí radu společností REGIONSPORT-SLUŽBY 
a RELAX VAJGAR. Ke změnám došlo také 
v dozorčí radě fi rmy MIHOS. V dozorčích 

radách těchto společností budou zase-
dat přední pracovníci odborů městského 
úřadu, které svou činností mají k vedení 
obchodních společností blízko. O průběhu 
a výsledcích hospodaření budou dozorčí 
rady pravidelně informovat radu města a 
zastupitele.
   Velmi dobrých sportovních výsledků 
dosahuje členka PARA-oddílu Aeroklubu 
Jindřichův Hradec Michaela Dvořáková. Na 
základě hodnocení v minulém roce byla 
vybrána do užšího reprezentačního výběru 
na Mistrovství světa v parašutismu, které 
se letos uskuteční v Rusku. Na částečné 
pokrytí nákladů spojených s přípravou a 
vlastní reprezentací poskytla rada města 
Aeroklubu J. Hradec účelově vázaný pří-
spěvek ve výši 20 tisíc korun.
   Rada města se pravidelně každé čtvrtletí 
zabývá hodnocením práce městské policie. 
Z výkazu činnosti plyne, že městští stráž-
níci za první tři měsíce letošního roku řešili   
1208 přestupků v blokovém řízení, což je 
o 431 případů méně než za stejné období 
v roce 2005. Nadále však velkým podílem 
převažují přestupky dopravní, zejména 
špatné parkování. Ke správnímu řízení 
dle zákona o přestupcích bylo postoupe-
no 29 přestupků, 9 případů bylo řešeno 
podle trestního zákona jako trestné činy. 
Pro druhé čtvrtletí doporučila rada města 
zvýšený dohled nad volným pobíháním psů 
a úklidem exkrementů, nad dodržováním 
pořádku na veřejných prostranstvích a nad 
dopravní situací ve městě, včetně zneužívá-
ní cyklostezek osobními automobily. Rada 
města dále požaduje, aby byla v nočních 
hodinách věnována větší pozornost chová-
ní mladistvých a projevům vandalismu.

                                     Alfred Němec, 
místostarosta  města Jindřichův Hradec

    Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

se koná 28. 6. 2006 v 16.00 hodin 
     v sále Střelnice

Město Jindřichův Hradec v současné době 
dokončuje výstavbu 18 bytů v objektu býva-
lého rybářství na Jakubu. Vzhledem k poskyt-
nuté dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR je nutné dodržet všeobecné podmínky 
pro nakládání s těmito nájemními byty. Výši 
nájmů, jakož i konkrétní podmínky pro přidě-
lování těchto bytů určí Rada města. K nastě-
hování budou byty připraveny ve 3. čtvrtletí 
tohoto roku.
Všeobecné podmínky nakládání s nájem-
ními byty pro příjmově vymezené osoby:

a) obec nepřevede vlastnické ani spoluvlastnické právo k bytu, bytovému domu na jinou 
osobu,
b) k bytu, bytovému domu nezřídí zástavní právo ve prospěch třetí osoby,
c) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebude provedena změna užívání 
bytu k jiným účelům než k bydlení a byt bude užíván právem nájmu osobami splňujícími 
podmínky pronájmu,
d) nájemné z bytů, na které byla poskytnuta dotace podle shora uvedeného programu, 
dosáhne nejvýše součinu pořizovací ceny byty a měsíčního koefi cientu 0,00333; takto 
stanovené nájemné se každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravu-
je mírou infl ace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 
měsíců posledního kalendářního roku proti průměru dvanácti předcházejících měsíců a 
zveřejněnou Českým statistickým úřadem,
e) obec nedá souhlas s podnájmem bytu podle občanského zákoníku,
f) obec nebude podmiňovat uzavření nájemní smlouvy k bytu složením fi nančních pro-
středků na úhradu nákladů výstavby darem ani jiným peněžním plněním; kauce složená 
na zajištění splatných pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy může být maximálně 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.
Podmínky pronájmu:
1. Byt lze pronajmout
a) samostatně žijící osobě jejíž průměrný měsíční příjem v období šesti kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy 
za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem,
b) osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepře-
sáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek 
průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřa-
dem.
2. Smlouvu o nájmu k bytu uzavře obec pouze s osobou, která nemá k datu uza-
vření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu 
ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové 
domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
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  INFORMACE 
  o nájemních bytech pro příjmově vymezené osoby
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  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ
  MĚSTSKÁ POLICIE J. HRADEC

za období 1.4. - 30. 4. 2006

majetkové přestupky:
...v  Hypernově
10.4.2006 jedno balení vonných stro-
mečků se vešlo do kapsy tzv. “klokanky“
23-ti letému muži. Naneštěstí pro něj zrov-
na před „okem“ průmyslové kamery.     
11.4.2006 detekční rám upozornil na ženu 
(52 let), která v kapse své kožené bundy 
„zapomněla“  parfém v ceně 180,-Kč.
27.4.2006 přímo před zraky uniformované-
ho zaměstnance ostrahy si vložil do kapsy  
jedno balení tužkových baterií v ceně 19,90 
Kč 62-ti letý muž.

...nákupní středisko COOP na Masarykově 
nám.
21.4.2006 do tašky, kterou měla pověše-
nou na nákupním vozíku, ukládala drobné 
zboží (čokolády, paštika) 67-ti letá žena. 
Podivného „nakupování“ si všimly proda-
vačky a následně se přivolaným strážníkům 
žena ke krádeži přiznala.

 ...v BILLE
22.4.2006 podivného chování dvou mla-
dých mužů (19 a 23 let) u regálu s alko-
holem si povšimla jedna z prodavaček. Na 
mladíky upozornila kolegyni a za poklad-
nou byli oba podezřelí požádáni o násle-
dování prodavaček do kanceláře vedoucí, 
kde vyndali na stůl dvě láhve alkoholu v 
celkové ceně 85,-kč.

 ...Penny Market
9.4.2006 pětice výtečníků (12, 12, 12, 14, 
11 let) odcizila pochutiny (žvýkačky, sušené 
ovoce) v celkové ceně 91,20 Kč. Děti byly 
předány rodičům s patřičným vysvětlením 
a úřední záznam obdržel i odbor sociálních 
věcí MěÚ Jindřichův Hradec.
11.4.2006 podivného zákazníka ze Sloven-
ska zadržely zaměstnankyně Penny Marke-
tu. Muž (36 let) přišel do prodejny několik 
minut před zavírací dobou. Pravděpodob-
ně pospíchal, neboť si ani nevzal nákupní 
košík a zboží ukládal rovnou do sportovní 
tašky, kterou měl zavěšenou přes rameno. 
Pokladně věnoval pouze letmý pohled a 
směřoval si to rovnou k východu z prodej-
ny. Díky neohroženému přístupu dámské-
ho personálu byl zadržen a předán stráž-
níkům. V tašce měl zboží v celkové ceně 
1203,40 Kč.
23.4.2006 krádeží drátěnky na nádobí se 
přestupku proti majetku dopustila 52-ti 
letá žena. Drátěnku si od regálu kolem 
pokladny odnášela v kapse bundy.
28.4.2006 chuť na okurky rázem přešla 
74-ti letého muže po odhalení jeho krá-
deže balíčku semen okurky salátové v 
ceně 19,90 Kč, který ukryl v náprsní kapse 
bundy.
29.4.2006 taktéž v náprsní kapse bundy se 
snažil 45-ti letý muž pronést přes pokladnu 
láhev Rumu, aniž by se jí pokusil  zaplatit.
Téhož dne si do Penny odskočil pro balí-
ček žvýkaček 11-ti letý chlapec. Protože 
jej nezaplatil a chystal se suveréně opustit 
prodejnu, byl strážníky předán rodičům.
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... Lidl
7.4.2006 půllitrovou láhev destilátu v ceně 
125,-Kč si za pás kalhot opatrně uložil 19-ti 
letý muž. V jeho neprospěch však svědčilo 
to, že „akci“ provedl před zraky zaměst-
nance ostrahy.
12.4.2006 nezvladatelná chuť na cigaretu 
a prázdná kapsa - dostatečná motivace 
pro 43-ti letého muže k tomu, aby odcizil 4 
krabičky cigaret v celkové ceně 136,-Kč.
19.4.2006 dětské páskové boty v ceně 
229,-Kč si chtěl bez zaplacení přivlastnit 
37-ti letý muž. Jeho počínání pozoroval 
zaměstnanec ostrahy, který jej následně 
předal strážníkům.
24.4.2006 se čtyřmi krabičkami cigaret v 
celkové ceně 122,-Kč v batohu chtěl přes 
pokladnu bez zaplacení projít 49-ti letý 
muž.  
1.4.2006 na závodníka si zahrál na parko-
višti u Penny Marketu a posléze ve Václav-
ské ulici 51-ti letý muž. Autohlídka měst-
ské policie jej zaznamenala, když v ulici 
ČSLA opouštěl vozidlo. Orientační decho-
vá zkouška byla pozitivní, proto byl řidič 
strážníky vyzván k odběru krve, kterému 
se bez protestů podrobil. Přestupek bude 
řešit příslušný správní orgán.
8.4.2006 hned několika přestupků se v 
nočních hodinách dopustili v Jarošovské 
ulici dva muži (26, 23 let) a to tím, že 
hlasitým křikem rušili noční klid, poškodili 
dopravní značku, skákali po kapotě cizího 
motorového vozidla. Jejich jednání „ohod-
notí“ přestupková komise.
15.4.2006 na ostrůvku kruhového objezdu 
u Kaufl andu „zaparkoval“ svého bavorá-
ka 19-ti letý podnapilý řidič. Následně od 
vozidla utekl. O cca 10 minut později, jej 
strážníci MP zadrželi a na místě předali 
hlídce Policie ČR.
17.4.2006 stížnost na řidiče, který ze sil-
ničního obchvatu úmyslně opakovaně sví-
til, dálkovými refl ektory svého vozu, do 
oken jednoho z přízemních bytů na síd-
lišti Vajgar, přijali strážníci v 22.15 hodin. 
Hlídka na místě za volantem vozu zastihla 

zjevně podnapilého řidiče, který se odmítl 
podrobit jak orientační dechové zkoušce, 
tak odběru krve. Přestupek byl oznámen 
příslušnému správnímu orgánu.
20.4.2006 kolem půl čtvrté ráno přijali 
strážníci oznámení o polonahém muži  (62 
let) chodícím okolo paneláku na sídlišti 
Vajgar. Strážníci zjistili, že muž vracející se 
domů z restaurace chtěl ulehnout, proto se 
svlékl a následně zjistil, že ještě není doma. 
Pomohli mu najít svršky, vlastně spod-
ky, protože obnažená byla pouze spodní 
polovina těla a přestupek proti veřejnému 
pohoršení „spravila“ bloková pokuta.
21.4.2006 v odpoledních hodinách byl v 
plaveckém bazénu zjištěn mladík (16 let), 
který ze sportovní tašky odcizil potápěč-
ské brýle a šnorchl. A to přímo před zraky 
majitele. Za asistence ředitele plaveckého 
bazénu byl předán strážníkům.
26.4.2006 v časných ranních hodinách 
zjistila hlídka strážníků v Kostelní ulici sto-
jící osobní vozidlo které je zaujalo už tím, 
že stálo v protisměru. Ve vozidle byli pou-
ze dva spolujezdci, kteří tvrdili, že řidič si 
odskočil pro cigarety. Prověřením regis-
tračních  značek bylo zjištěno, že vozidlo 
je v pátrání, proto strážníci na místo přivo-
lali hlídku Policie ČR. Mezitím se k vozidlu 
dostavil řidič, který sice o cigaretách, pro 
které údajně šel, nic nevěděl, zato v ruce 
měl šroubovák a pod paží autorádio, odci-
zené z jiného vozidla. Policisté si věc na 
místě převzali.
30.4.2006 na pálení čarodějnic se pilně 
připravovala skupinka mladíků ve věku od 
13 do 15 let. Po vypití několika piv, kterých 
měli dva plné batohy mladíci „skotačili“ na 
dětském hřišti, přičemž došlo k poničení 
zařízení hřiště. Na upozornění kolemjdou-
cích nedbali, proto na místo přijela hlídka 
městké policie, která mladíky předala rodi-
čům. Přestupky proti majetku a na úseku 
ochrany před alkoholismem a jinými toxi-
komaniemi jsou v řízení městské policie.
                                 str. Gabriel Rudolf
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3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s možností jejího opakovaného 
prodloužení za stejných a nebo změněných podmínek podle konkrétní situace nájemce, 
kterou posuzuje obec.
4. Obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami, které nesplňují pod-
mínky pronájmu stanovené v odstavcích 1 a 2, jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy 
uspokojeny všechny žádosti o pronájem osob uvedených v odst. l.
5. Nájemní smlouva podle odst. 4 se uzavírá na dobu jednoho roku a lze ji pro-
dloužit na dobu dalšího roku pouze za předpokladu, že obci nebyly podány ke dni uza-
vření smlouvy nové žádosti osob uvedených v odst. 1 a 2.

                                          JUDr. Jana Říhová, vedoucí odboru kanceláře starosty
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Město Jindřichův Hradec blahopřeje   
rodičům k narození dětí, které byly  
slavnostně přivítány na starobylé 
radnici dne 5. května 2006
Tunka Josef             Čejnová Eliška
Keslová Ema            Bradáč Jan
Prágerová Eliška       Hrušková Tereza
Möhwaldová Julie     Staňková Tereza
Urban Jonáš            Čadová Štěpánka
Pavlíková Adéla        Neuman Lukáš
Kokta Tomáš

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

  4. 4. Marie Draxlerová, J. Hradec  19. 4. Růžena Maříková, Nová Včelnice
  8. 4. Věroslav Růžička, Velký Ratmírov       22. 4. Miloslav Zoul, J. Hradec
  9. 4. Marie Kamišová, Hamr 22. 4. Zdeňka Hrůzová, Dolní Radouň
11. 4. Karel Husa, J. Hradec    23. 4. Karel Hoda, Děbolín
14. 4. Božena Drunecká, J. Hradec  24. 4. František Roháček, Mosty
14. 4. Karolína Novotná, J. Hradec 28. 4. Jarmila Pudilová, J. Hradec
14. 4. Jiří Pitra, Velký Ratmírov 28. 4. František Klíma, Lomnice nad Luž. 
15. 4. František Janů, Kolence   28. 4. Marie Michalová, Plavsko
16. 4. František Brach, Staňkov  28. 4. Marie Beránková, J. Hradec
18. 4. Zdeněk Drtina, J. Hradec 29. 4. Vladimír Maurer, Bednárec

Městská knihovna Pozvánka do knihovny na „Ozvěny AniFestu“

     Díky členství města Jindřichův Hradec ve sdružení měst Česká inspirace (sdružení 
osmi nejkrásnějších českých měst je inspirováno mottem „Za kulturou nejen do Prahy“) 
může veřejnost shlédnout na přelomu května a června fi lmy promítané během loňského 
ročníku mezinárodního festivalu animovaných fi lmů AniFest. Fanoušci animovaného fi lmu 
se tak mohou ve společenském sále Městské knihovny seznámit s tím nejlepším, co bylo 
na loňském ročníku mezinárodního fi lmového festivalu v Třeboni  k vidění. Diváci mohou 
shlédnout např. pásmo fi lmů věnované současné animaci, americkou současnou tvorbu,  
pásmo animovaných fi lmů východní Evropy, dále zajímavé bloky „Animace a hudba“ a 
„Animovaný fi lm a reklama“.
     Animované fi lmy jsou záměrně objednány v týdnu od 29. května do 3. června, jelikož 
v tomto týdnu slaví děti svůj svátek a jako dárek pro děti a mládež jsou navíc objednána 
pásma „Obrazy ze světa brouků, dětí, humoru a fantazie“ a „Možnosti tvarů a obrazů, 
možnosti humoru a fantazie“. Především pro studenty a jejich smysl pro humor je určen 
blok „Animované fi lmy..a některé i s humorem“. Věříme, že vysokoškoláci zde najdou 
odreagování během zkouškového období a středoškoláci si mohou zpestřit „svatý“ pří-
padně maturitní týden. Termíny promítání „Ozvěn AniFestu“ budou upřesněny prostřed-
nictvím plagátů, tisku a webových stránek knihovny. (www.knih-jh.cz)

Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec 
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V sobotu 20. května se na dvě stě cyklistů všech 
věkových kategorií sešlo na prvním nádvoří 
Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. 
Zde začínala již tradiční cyklistická vyjížďka 
„Přes kopec na Hradec aneb jindřichohradec-
ký pedál“. Toto sportovní setkání bylo jednou 
z dalších akcí kulturně společenského projektu 
Vajgar Summer.

Trasa pro méně náročné měřila 10 kilometrů 
a vedla z Jindřichova Hradce přes Lišný Dvůr a Buk zpět do Jindřichova Hradce. Delší 
trasa, dlouhá 26 kilometrů vedla z Jindřichova Hradce přes Lišný Dvůr, Políkno, Polště, 
křižovatku Stajka a přes Buk zpět do Jindřichova Hradce. Celou sluncem zalitou vyjížďku 
zahájil osobně pan sarosta Ing. Karel Matoušek, 
který se také jako první vydal na trasu.

Všichni účastníci cyklistické vyjížďky se dosta-
li do slosování o ceny. Padesát drobných cen 
věnovalo město Jindřichův Hradec spolu se 
sponzory akce  a Ministerstvo dopravy - BESIP. 
Hlavní ceny, dvě jízdní kola, věnovala společ-
nost RBB Invest. 

Pro všechny sportovce a diváky byl připraven 
pestrý doprovodný program. Hlavními taháky 
byla návštěva BESIP Teamu v Jindřichově Hradci a vystoupení dixilendové skupiny Old 
Timers, která úspěšně bavila všechny přítomné. BESIP Team přivezl simulátor nárazu, 
kde si všichni zájemci mohli vyzkoušet náraz v rychlosti 30 km za hodinu. Velký zájem 
byl také o dětské autosedačky a informace o novém zákonu o provozu na pozemních 
komunikacích. Součástí BESIP Teamu bylo Cafe BESIP, kde se podávala výborná káva a 
byl promítán fi lm o úskalích nedodržování pravidel silničního provozu.

Cyklistickou vyjížďku „Přes kopec na Hradec 
aneb jindřichohradecký pedál“ pořádalo měs-
to tentokrát společně s fi rmou CYKLOSPORT 
Hájek. Partnery akce byly společnosti: RBB 
Invest, EuroNet.CZ, Fruko Schulz, DK OPEN, 
STAVCENT, WSPK, FIDES AGRO, Madeta.
Zázemí poskytl Státní hrad a zámek.  

JUDr. Jana Říhová, 
vedoucí odboru kanceláře starosty
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 Cyklisté zahájili turistickou sezónu
 v Jindřichově Hradci
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   V neděli 14. května 2006 uspořádala Sdružená obec baráčníků Kunifer v Jindřichově 
Hradci Baráčnické slavnosti jako další z akcí, kterými se snaží přiblížit veřejnosti města 
svoji historii a činnost. Akce byla také náhradou za letos neuspořádaný Baráčnický bál.
   Slavnosti měly dvě části. První bylo slavnostní zahájení výstavy „Sousedé a tetičky 
přijďte pobejt“, kterou baráčnická obec připravila ve spolupráci s Muzeem Jindřicho-
hradecka a nad kterou převzal záštitu starosta města a člen rady Jihočeského kraje ing. 
Karel Matoušek. Výstava ukazuje dokumeny z historie naší baráčnické obce, kroniky, 
doklady o vzniku obce v roce 1928, jsou vystaveny symboly obce, t.j. prapor z roku 
1938, baráčnický znak, rychtářské právo, chaloupka se svíčkami a řada dalších předmě-
tů. Největší pozornost návštěvníků pravděpodobně upoutá expozice blatských krojů na 
fi gurinách doplněná historickým nábytkem a dalšími předměty včetně tradičního pečiva.
K vidění jsou i kostýmy a předměty, které baráčníci používají při svých akcích pohřbívání 
basy a vynášení smrtky. Na panelech, ve vitrinách a na 
stěnách jsou k vidění historické dokumenty a fotogra-
fi e staré i současné.
   Vlastní vernisáži předcházelo vystoupení Krojované 
skupiny z Jarošova nad Nežárkou, při kterém více než 
dvacet malých i velkých zpěváků a tanečníků dopro-
vázeli dva dudáci. Vystoupení se moc líbilo a ti, kteří 
nepřišli na vernisáž už před jejím ohlášeným začát-
kem, mohou jen litovat.
V úvodním vystoupení rychtář baráčnické obce soused 
Šprincl přivítal župního rychtáře souseda Sommera, starostu města ing. Karla Matouška 
a všechny ostatní hosty. Poděkoval všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli a ing. 

Matouškovi za převzetí záštity nad výstavou. V další 
části vystoupení pak přiblížil cíl a obsah výstavy. Sta-
rosta ing. Matoušek také pozdravil přítomné a popřál 
výstavě a další činnosti baráčníků úspěch.
Potom mohli všichni přítomní vidět Českou besedu v 
provedení jedné kolony baráčníků.
   Výstavu prohlásil za zahájenou ředitel Muzea Jindři-
chohradecka PhDr. Jaroslav Pikal. Mezi podávaným 
občerstvením nechybělo tradiční staročeské pečivo. 
Největší úspěch sklízely koláče, buchty a zelňáky. 

Výstava potrvá do 11. června 2006.
   Druhou částí Baráčnických slavností byla účast baráčníků na Senior klubu, který pořá-
dá tradičně Kulturní dům Střelnice. Už při příchodu před 17 hodinou byli hosté vítání 
chlebem a solí. V 18 hodin ponocný zatroubil, přednesl verš a byla předvedena část 
zahajovacího ceremoniálu, který je používán při bálu. Na to navázal několika písněmi 
baráčnický pěvecký soubor s doprovodem heligonkáře Františka Hadače. V 19 hodin 
ponocný opět troubením a veršem uvedl vystoupení Krojované skupiny z Jarošova n. 
Nežárkou, která vystupovala již na vernisáži. Podle reakce publika se vystoupení velmi 
líbilo. Tím byl program Baráčnických slavností vyčerpán. 

Josef Šprincl, rychtář SOB Kunifer, Jindřichův Hradec

Baráčnické slavnosti v Jindřichově Hradci
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ZACHYCENO KAMEROU...

Zámek Stráž nad Nežárkou opět ožil
O víkendu 13. a 14. května do stražského 
zámku proudily doslova davy lidí. Není se co 
divit, tento objekt je vůbec poprvé v historii 
přístupný veřejnosti. V minulosti ho nejdříve 
obývala armáda a později sloužil k účelům 
ústavu sociální péče. Nový majitel začal v 
roce 2002 objekt kompletně rekonstruovat. 
Na konci srpna minulého roku byl v zámku 
uspořádán den otevřených dveří, od té doby 
ale proběhla řada změn.
„Od loňského srpna se změnilo mnohé. V té 
době se jednalo o stavební úpravy. To zname-
ná nebylo zde žádné vnitřní vybavení a neby-
ly dodělány dekorační věci, jako je například 
dekorování zámeckými prvky.“ vysvětlil RNDr. 
PhDr. Vítězslav Doubrava, majitel zámku.
Kompletně vybavený je také nový koncertní 
sál. Návštěvníci se mohou podívat i do salónu 
Emy Destinnové, který je vybaven přesnými 
replikami nábytku slavné pěvkyně. Ve spo-
lupráci s Národním muzeem byla připravena 
největší expozice Emy Destinnové v Evro-
pě. Připomenuta je zde i záliba Destinnové 
v okultních vědách a spiritismu. Celý objekt 
bude sloužit především koncertním účelům.
„Připravujeme tři hudební amfi teátry. Prv-
ní bude zámecký koncertní sál, druhý bude 
na nádvoří a třetí u hradební zdi, využívány 
budou podle toho jaký hudební žánr se zde 
bude provozovat.“ přislíbil Doubrava.
Od června je zámek přístupný každý den 
mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.

Preventivní akce pro nejmenší účast-
níky silničního provozu
Jindřichohradečtí policisté již několikrát pro 
nejmenší účastníky silničního provozu připra-
vili různé preventivní akce. Jedna z nich se 
konala v pátek 12. května a určena byla žá-
kům IV. základní školy. Úkolem těchto pořadů 
je především seznámit děti s prací policie, s 
vybavením, výstrojí a výzbrojí. Tentokrát si 
žáci mohli vyzkoušet i trenažér rychlosti. „Ten 
demonstruje situaci při rychlosti 25 km/h, jak 
může dopadnout cestující v autě nebo řidič, 

když by se nepřipoutal. Děti jsou samozřejmě 
poutány a vidí, jak setrvačná síla působí. Pak 
mohou pomoci i k bezpečnému provozu, když 
upozorní rodiče na to, že by se měli poutat“ 
vysvětlil kpt. Jaroslav Beran, tiskový mluvčí 
PČR J. Hradec.
Děti si mimo jiné vyplnily dopravní testy. 
Zatímco děvčatům šly lépe otázky týkající 
se cyklistiky, kluci zase bez problémů zvládli 
dopravní značky.
„Chybovali v přednosti, kdy cyklista přednost 
má dávat a nemá. Zase naopak věděli, kdy 
mají zastavit na značce STOP a kdy mají dát 
přednost vozidlům jedoucím zprava.“ zhod-
notil znalosti npor. Karel Kotil, dopravní komi-
sař.
Další ukázkou, kterou žáci shlédli, byl i výcvik 
služebního psa. Důležitou úlohu při této ukáz-
ce mimo psovoda má také fi gurant. „Figurant 
má úlohu při práci se psem tu, že učí psa 
zákusy, chování a celkovou práci při zadržení 
pachatele.“ řekl prap. Petr Janeček.
Hlavně chlapci využili možnost prohlédnout 
si služební auto na měření rychlosti, nechy-
běla ani ukázka zbraní jako je služební pis-
tole, nože a jiné výstroje policisty. Jindřicho-
hradečtí zástupci Policie České republiky již 
nyní plánují další akci podobného charakteru 
zaměřenou především na děti.

Žabák Jindra opět potěšil milovníky 
přírody
Na podzim loňského roku byla pro veřejnost 
otevřena první část Jindrovy naučné stezky. 
Postaralo se o to občanské sdružení Hamer-
ský potok, které se zabývá ochranou krajiny 
a přírody v povodí tohoto potoka. Na konci 
května byla otevřena druhá část zmiňované 
stezky.
Zatímco první kus vede z Jindřiše do Blažejo-
va, část druhá je vedena z Jindřichova Hrad-
ce do Jindřiše. Její začátek je situován do 
prostoru před rušnou křižovatkou obchvatové 
komunikace s Denisovou ulicí, což by přineslo 
nebezpečí především pro děti. „Jsme domlu-
veni s Městem Jindřichův Hradec, že nám 
pomůže zbudovat podchod pod frekventova-
nou silnicí tak, aby bylo možné projít si stez-
ku bez kolize“ upřesnila další záměry členka 
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sdružení Hamerský potok Jana Dvořáková. 
Otevření druhé části stezky neznamenalo jen 
příjemnou několikakilometrovou procházku 
jindřišským údolím. Na své si přišli hlavně 
ti nejmenší, pro něž organizátoři nachystali 
na trase i v cíli soutěže a hry. Maskot celého 
sdružení „žabák Jindra“ a především milovníci 
nádherné přírody budou mít v dohledné době 
další důvod k radosti. Během léta by měl být 
zbudován zmíněný podchod pod rušnou silni-
cí, v horizontu jednoho roku pak snad dojde i 
na otevření třetí části Jindrovy naučné stezky 
a to z Blažejova do Malého Ratmírova.

Český červený kříž ukázal, jak správ-
ně pomáhat
U příležitosti světového dne Červeného 
kříže se uskutečnila na Tyršově stadiónu v 
Jindřichově Hradci akce s názvem „Pomoz 
pomoct“. Zábavné a poučné odpoledne bylo 
určeno dětem, mládeži i dospělým se zájmem 
o zdraví a sport. Jen málokdo si dokáže 
představit, jak těžké je při dopravní nehodě 
pomoci zraněným osobám. Problémy mají 
účastníci nehod například už se správným 
oznámením záchranné službě. „Mnohdy jsou 
lidé mateni nejrůznějšími akčními fi lmy, kde 
je sice první pomoc poskytována, ale napros-
to nevhodným způsobem. Proto jsme se roz-
hodli ukázat, jak vypadá správný postup při 
poskytování pomoci i při spolupráci s profesi-

onálními záchrannými subjekty“ zmínil před-
seda Oblastního spolku Českého červeného 
kříže v Jindřichově Hradci Otakar Stavinoha. 
Ukázky výcviku záchranářských psů, prohlíd-
ku hasičské techniky nebo vyprošťování osob 
z havarovaného vozu – to všechno zahrno-
vala akce „Pomoz pomoct“ na Tyršově stadi-
ónu. Ti, kdo přišli, si navíc mohli vyzkoušet i 
přesun na invalidním vozíku. Na jednotlivých 
stanovištích se návštěvníci akce dozvěděli, 
jak ošetřit konkrétní poranění. Organizátoři 
mysleli i na mládež a tak byli k dispozici infor-
mace o způsobech přenosu smrtelného viru 
HIV. Osvětové odpoledne bylo v mnoha ohle-
dech výjimečné. Akci takového charakteru a 
rozsahu byste nejen na Jindřichohradecku, 
ale v Jižních Čechách vůbec hledali jen ztěží. 
Výjimečná byla i aktivita mládežníků Červené-
ho kříže z pořádajícího oblastního spolku. „Ti 
naši mladí si za celé odpoledne zaslouží vel-
kou pochvalu, myslím si, že odvedli skvělou 
práci“ neskrýval nadšení Otakar Stavinoha. 
Součástí akce byla i soutěž, při které děti na 
základě svých znalostí získávali body a podle 
toho také ceny.  S ohledem na velký ohlas u 
veřejnosti uvažují organizátoři akce „Pomoz 
pomoct“ o jejím pravidelném pokračování.

Marcela Kozlová, Blanka Vaňková
Jindřichohradecká televize

HURÁ NA PRÁZDNINY – společné 
odstartování letní prázdninové pohody
Na samém konci školního roku, 29. června proběhne v 
městském parku v Jindřichově Hradci další z projektu série 
Vajgar Summer „Hurá na prázdniny“. Nejen pro malé a vel-
ké školáky, ale i pro předškoláky bude od 14.00 do 21.00 

připraveno zábavné odpoledne. Na programu nebudou chybět různé soutěže, hry, spor-
tovní disciplíny, skákací hrad, ale třeba i střelba z kuše. Pro všechny soutěžící jsou při-
praveny drobné odměny. Celé odpoledne bude moderované, přičemž moderátoři budou 
vtipně zasahovat do soutěží a komentovat dění na jednotlivých stanovištích. 
V podvečer vystoupí jindřichohradecká skupina JEN TAK TAK společně se svými hosty 
– folkovou skupinou MARIEN z Pardubic. Program bude završen dětskou diskotékou pod 
širým nebem. Organizátoři akce Město J. Hradec ve spolupráci s agenturou EURONET.
CZ chtějí tímto projektem nejen uvítat léto, ale i podpořit kulturně společenský život ve 
městě a současně rozšířit nabídku pro návštěvníky J. Hradce. 
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FOTO MUZEUM SHOP

       AKT V ČESKÉ FOTOGRAFII 1960 - 2000
       Slavnostní vernisáž: 15. června 2006
      16. červen – 3. září 2006

Kurátor výstavy: prof. Vladimír Birgus       

   První velká přehlídka vývoje českého fotografi ckého aktu od 
nejstarších aktů Alfonse Muchy až po současná díla byla pre-
miérově uvedena v roce 2000. Její derniéra v Národním muzeu 
fotografi e v Jindřichově Hradci bude pozměněna a doplněna o 
nové exponáty. Vystavená díla vznikala v posledních čtyřech 
desetiletích a jsou přehlídkou nejvýznamnějších tvůrců, kteří 
se v bývalém Československu a později v České republice tímto 
tématem zabývali. 
Výstava představuje řadu fotografi ckých technik a tvůrčích 
přístupů a mapuje nejvýraznější dobové trendy, které lze 
v jednotlivých dekádách zaznamenat. 
Zahrnuje více než 130 děl, doprovází ji stejnojmenná publikace.
    Doprovodný program: workshop Fotografování aktu (1. - 3. září 2006)

Národní muzeum fotografi e, o. p. s.  J. Hradec

- prodejna s největším výběrem 
  fotografi ckých publikací 
  v jižních Čechách
- defi lé světových i českých fotografů 
  ve více než 150 knihách, 
  v 80 různých pohlednicích 
  a v 101 plakátech
- prodej autorských originálních 
  fotografi í
- prodej fotografi ckých alb, rámů 
  a fotorámečků

Otevřeno denně

Národní muzeum fotografi e o.p.s., 
Kostelní 20/I, 377 01  Jindřichův Hradec,
e-mail:nmf@nmf.cz, tel, fax      
384/362 459, www.nmf.cz

© Taras Kuščynsky 
    Schoulená

- 10 -



Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 6/2006

     V roce 2005 byla soutěž mladých hudebníků CONCERTINO PRAGA 
vyhlášena pro komorní soubory (duo, trio, kvarteto, kvinteto). Mezi-
národní porota, složená z významných pedagogů a umělců 5 států 
- předseda prof. Jiří Hlaváč, vyslechla celkem 23 komorních souborů, 
které do soutěže zaslaly rozhlasové organizace z 11 zemí. Absolutním 
vítězem se stalo Duo z České republiky – Jakub Junek (housle) a 
Ivan Vokáč (violoncello), které dosáhlo nejvyšší počet bodů ze všech 

kategorií.  Laureáti soutěže - soubory z Ruska, Bulharska, Německa a České republi-
ky - přijedou na základě pozvání Českého rozhlasu 14.6.2006 do Prahy. Budou přijati 
generálním ředitelem Českého rozhlasu a primátorem hlavního města Prahy. Absolutním 
vítězům předá diplom, tj. Cenu Heleny Karáskové (zakladatelka soutěže CP), ministryně 
školství České republiky.  Slavnostní koncert laureátů, nad kterým převzali záštitu ministr 
kultury ČR pan Vítězslav Jandák a primátor hl. m. Prahy pan Pavel Bém, se koná v sobotu 
17. června ve Dvořákově síni Rudolfi na.  Koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas 
3 Vltava a Česká televize pořizuje záznam pro pozdější vysílání.  Po koncertě v Praze se 
k laureátům připojí další vítězové CP z České republiky. Společně odcestují na Jihočeský 
festival CP do Jindřichova Hradce, který se koná pod záštitou starosty města Jindřichův 
Hradec, pana Ing. Karla Matouška.
  V rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga se uskuteční tyto koncerty:
  19.6. – Český Krumlov, zámek- Maškarní sál
20.6. – Jindřichův Hradec, zámek - Rytířský sál
  21.6. – České Budějovice, studio Českého rozhlasu 
  22.6. – Třeboň, Městské divadlo J.K.Tyla 
23.6. – Jindřichův Hradec, divadelní sál KD Střelnice
Oba koncerty v J. Hradci bude vysílat přímým přenosem Český roz-
hlas 3-Vltava. Společně s mladými soubory - vítězi CP - přijedou na festival do J.Hradce i 
redaktoři zahraničních rozhlasů. Mezinárodní rozhlasová soutěž CP je členem EMCY (Evropská 
unie hudebních soutěží mládeže) a koná se pod patronací EBU (Evropská vysílací unie).

40. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků
  a 38. ročník Jihočeského festivalu CONCERTINO PRAGA

Jindřichohradecká činohra uvede Shakespeara
    
 Jindřichohradecká činohra se připravuje již na svůj 8. ročník. V červnovém Jindřichohra-
deckém zpravodaji Vám každý rok přináším první informace o inscenaci, kterou připravuje 
Jindřichohradecká činohra na první týden v červenci na nádvoří Státního hradu a zámku v Jin-
dřichově Hradci. Bylo zvykem, že jsme každý rok uváděli nějakou hru z české klasiky, ovšem 
letos jsme dospěli k názoru, že to nejlepší z české klasiky jsme již v uplynulých letech hráli, a 
tak bychom se měli konečně vrhnout také na Shakespeara, kterého s obrovským úspěchem 
uvádějí například Letní Shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Vybrali jsme proto 
komedii Williama Shakespeara VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb Cokoliv chcete. V této hře opět 
máme parádní komediální roli pro Václava Staňka, který si v ní zahraje prostopášného rytíře 
Tobiáše Říhala. Premiéra se uskuteční v pátek 7. července v 21:30 hodin a repríza a záro-
veň derniéra v sobotu 8. července. Účinkovat v ní budou členové DS Jablonský, stálí hosté z 
Divadla J.K.Tyla v Plzni. Podrobnější informace o obsazení a o hře Vám přineseme příští měsíc, 
ale již dnes ho můžete najít na www.akaska.cz                                             Antonín Kaška
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  Město Jindřichův Hradec
  Vás zve na 

  10.00 Otevření dobového tržiště v prostorách zámku
 
  15.00 Zahájení, vyhlášení úspěšných studentů Rytířský sál 
  15.30 Hudba SM Lomoz III. nádvoří
  16.00 Čajová přednáška v rondelu
  16.00 Pohádka Syndibád – Divadlo Studna II. nádvoří
  17.00 Mara To Jours – orientální tanec III. nádvoří
  17.30 In Flamenus Fakírská show III. nádvoří
  18.30 Čajová přednáška v rondelu
  18.30 Čínská pohádka Diamantové zrcadlo II. nádvoří
  19.30 Hudba FM Lomoz III. nádvoří
  20.00 Mara To Jours – orientální tanec III. nádvoří
  20.30 In Flamenus – ozvěny orientu III. nádvoří
  21.00 O šermu převážně nevážně III. nádvoří     
  21.30 Hudba  SM Lomoz III. nádvoří
  22.00 Mara To Jours – orientální tanec III. nádvoří
  22.30 Synové pouště – jezdecké představení III. nádvoří
  22.45 In Flamenus – ohňová show III. nádvoří
  23.00 Ohňostroj Malý Vajgar

  V prostorách zámku bude čajovna a dobová krčma.

Akce se koná ve spolupráci se Státním hradem a zámkem v Jindřichově Hradci,
uměleckou agenturou Jaroslav Palíšek, Agenturou New Style Jana Holcová 
a za finanční podpory Jihočeského kraje 

D en města 
               aneb ozvěny orientu    3. 6. 2006
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     Letní koncert JHSO se jako již tradičně uskuteční                       
     na III. nádvoří Státního hradu a zámku 
     v Jindřichově Hradci  v sobotu 17. 6. 2006 ve 21.00

    Všechny, kteří mají rádi fi lmové a muzikálové melodie, na tento koncert srdečně zvu.
    První část koncertu bude věnovaná fi lmové hudbě. Filmová hudba je označení hudby, 
která se uplatňuje ve fi lmu (respektive je pro fi lm produkována) a funguje jako složka 
fi lmového výtvoru. Běžně bývá úloha fi lmové hudby ve fi lmu spíše pomocná a doplňující. 
Film bez hudby je dnes takřka výjimkou. Doprovází a podkládá dění ve fi lmovém obraze 
zvukovými ději, vystupuje jako zvukomalebný i náladový faktor.
    Filmová hudba má jedno velké kouzlo – dokáže se nenásilně vtisknout do mysli diváka. 
Podtrhuje děj příběhu a navozuje nezapomenutelnou atmosféru. Díky onomu „otisku“ 
zůstane fi lm v paměti diváka velmi dlouho. Spokojený a nadšený divák ze sálu odchází 
naplněn dobrými pocity, pobrukuje si melodie z fi lmu a přemýšlí, jak si později oživit 
vzpomínky na skvělý fi lmový zážitek.
My se vám pokusíme přinést oživení vzpomínek na několik takových fi lmových zážitků a 
doufám, že to bude oživení příjemné. Zazní melodie z fi lmů Hvězdné války, Tanec s vlky, 
James Bond 007.
     Samostatnou kapitolou v našem programu je skladba Satchmo! – Pocta Luisi Armstron-
govi. Americký jazzový trumpetista, komik a zpěvák Luis Armstrong se narodil 4. 8. 1901 
v New Orleans. V roce 1936 účinkoval poprvé ve fi lmu a díky svému chraptivému hlasu 
se stal vyhledávaným umělcem. Mezi největší hity patří písničky Hello Dolly a What a 
Wonderful World, které obě v naší směsi zazní.
Někteří lidé nemohou pochopit, kde se v současné době bere taková obliba muzikálu. 
Žasnou, že tento žánr – ani čistě hudební, ani čistě divadelní - přitahuje tolik příznivců. 
Možná je to právě tou univerzálností muzikálu a asi také jeho tématy. Zpravidla v nich 
totiž dominuje láska, i když někdy tragická. Často vycházejí z adaptace nějaké slavné 
předlohy (hry, románu).         
    Muzikál jako samostatný žánr vznikl v uměleckém prostředí newyorské Broadwaye. 
Navazoval na lidové kabaretní divadlo, hudební revue a částečně i na operetu. Hudba 
muzikálů má na rozdíl od operety blíže k populární hudbě než k hudbě klasické. Nezazní-
vají zde árie, ale spíše písně, které pak žijí samostatně i mimo muzikál. Později začala do 
muzikálů pronikat i hudba jazzová (např. v díle L. Bernsteina). U nás se muzikál objevil 
jako novinka až po druhé světové válce. Asi prvním takovým představením byl Divotvor-
ný hrnec, který z Ameriky přivezli, přeložili a uvedli J. Voskovec a J. Werich.
Ani JHSO nezůstal stranou od fenoménu zvaného muzikál, a tak si na letním koncer-
tě  budete moci poslechnout melodie z některých zahraničních muzikálů: Andrew Lloyd 
Weber – Fantom opery, H. Stothart – Čaroděj ze země Oz, M. Hamlish – A Chorus Line, 
F. Loewe - My Fair Lady a pod názvem Brodway Showstoppers se skrývá směs melodií 
ze čtyř dalších muzikálů.
     Máme pro vás připravené ještě jedno překvapení, ale na to už se musíte přijít podívat 
večer 17. června na zámek. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Za JHSO   L. Plachá

    Ze života JHSO
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Čtvrtek  1. 6. 2006 18,00 hod.
             Galerie INSPIRACE a společnost Biogena, přírodní produkty Vás zvou
            na besedu se známým bylinářem ROMANEM KINDLEM
            Langrův dům, nám. Míru 138/I                           vstupné 60,- Kč

Pátek    2. 6. 2006  20,00 - 23,00 hod.
             DDM ve spolupráci s mětem J. Hradec            
            DĚTSKÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI A MLÁDEŽ - parkoviště u Jitřenky

Pátek     2. 6. 2006 ve 21,00 - 23,00 hod.
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 
            Mimořádné otevření kostela sv. Jana Křtitele, křížové chodby minoritského 
            kláštera a Galerie jindřichohradeckého církevního umění. Součástí prohlídky  
            bude VARHANNÍ KONCERT    Vstupné dobrovolné           
            kostel sv. Jana Křtitele
Sobota  3. 6. 2006  15,00 hod.
            Město J. Hradec Vás zve na 
            DEN MĚSTA aneb OZVĚNY ORIENTU
            Slavnosti města spojené s předáním cen města nejúspěšnějším žákům 
            a studentům místních škol.              
            od 10,00 - dobové tržiště   program od 15,00 hodin - Státní hrad a zámek
            18,00 - vernisáž výstavy Věry Martincové a Stanislava Martince - 
                       galerie II. nádvoří

Úterý    6. 6. 2006 18,00 hod.
            Vystoupení Hudební školy YAMAHA
            sál Střelnice    vstupné dobrovolné

Čtvrtek  8. 6. 2006 16,00 hod. 
            Muzeum Jindřichohradecka pořádá  
            VÝSTAVA HRAČEK „Kdo si hraje, nezlobí“
             Slavnostní vernisáž výstavy historických i současných hraček. 
            Se svým programem vystoupí žáci mateřských škol. 
            Výstava potrvá do 30. prosince. 
            Muzeum - výstavní místnost „Ve Svatojánské“

Čtvrtek  8. 6. 2006  17,45 hod.
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK J. Hradec 
            beseda o drogách s Mgr. Milanem Týmalem 
            klubovna Mládeže SZŠ J. Hradec - sídl. Vajgar

Pondělí 12. 6. 2006  19,00 hod.
            Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka
           VZNIK KOSTELA SV. TROJICE 
            v nábožensky rozděleném městě (1552 - 1625)
            Přednáška PhDr. Josefa Hrdličky. Doplněno promítáním dokumentů a fotografi í. 
           muzeum - konferenční sál

KULTURNÍ KALENDÁŘ

 Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 6/2006
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Středa 14. 6. 2006  18,00 hod.
           ZUŠ v J. Hradci pořádá ZÁVĚREČNÝ KONCERT
           Vstupné dobrovolné        Účinkují žáci ZUŠ v J. Hradci
           Státní hrad a zámek J. Hradec - Rytířský sál
Čtvrtek 15. 6. 2006  19,00 hod.
           KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní komedii   AP Prosper Praha
           B. Lassayques: VELKÁ ZEBRA aneb Jak že se to jmenujete?
            Hrají: O. Vetchý, J. Dulava, M. Hudečková/G. Filipi, B. Klepl/P. Čtvrtníček,
           K. Jandová/K. Hrachovcová, N. Boudová/D. Černá        Režie: Patr Palouš
            sál Střelnice                                                         Předplatné skupiny A

Pátek   16. 6. 2006  18,00 hod.
           ZUŠ v J. Hradci Vás zve na 
           ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU
            Vstupné dobrovolné  Účinkují žáci ZUŠ v J. Hradci - sál Střelnice
Sobota 17. 6. 2006  21,00 hod.
           JHSO ve spolupráci se SHZ v J. Hradci pořádají LETNÍ KONCERT
           Účinkuje Jindřichohradecký symfonický orchestr. Dirigent Petr Píša
           Na programu melodie z fi lmů a muzikálů. 
           Státní hrad a zámek  - III. nádvoří
Neděle 18. 6. 2006   17,00 hod.
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí
           SENIOR KLUB  Zábavný pořad pro střední a starší generaci - sál Střelnice
Úterý    20. 6. 2006  19,30 hod. 
            Město J. Hradec Vás zve na koncert
           CONCERTINO PRAGA 38. ročník Jihočeského festivalu Concertino Praga 
           Vstupné: 60,50 Kč          
           Státní hrad a zámek - Rytířský sál
Středa   21. 6. 2006  19,19 hod. 
             Galerie Inspirace uvádí
             Bohumil Hrabal: HOSTINA
            Účinkuje člen činohry Divadla J.K.Tyla v Plzni Josef Nechutný
            Klavírní doprovod - Ivo Pavelka Vstupné: 80,- Kč   Langrův dům - nám. Míru 
Čtvrtek  22. 6. 2006  16,00 hod.
           Muzeum Jindřichohradecka pořádá výstavu
             VLADIMÍR NOSEK -  „Proměny“
            Vernisáž výstavy obrazů, která potrvá do 30. července
            Muzeum - výstavní síň „13“
Pátek    23. 6. 2006  20,00 hod.
             Město J. Hradec Vás zve na koncert 
            CONCERTINO PRAGA
            Závěrečný koncert 38. ročníku Jihočeského festivalu Concertino Praga
            sál Střelnice                                                  Vstupné: 60,55,50 Kč
Sobota  24. 6. 2006   Vernisáž v 16 hod.
             Galerie INSPIRACE pořádá výstavu ANTONÍN MÁLEK: OBRAZY A KRESBY
            Langrův dům, nám. Míru 138/I.,  do 20. 6. 2006  vstup volný

Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 6/2006

Úterý    27. 6. 2006    19,00 hod.
             KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na divadelní představení 
            CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY Divadlo Járy Cimrmana
            Hrají: Jan Hraběta/Bořivoj Penc, Zdeněk Svěrák/Jaroslav Weigel, 
            Miloň Čepelka/Ladislav Smoljak, Petr Brukner/Genadij Rumlena
            Režie: Ladislav Smoljak    Dirigenti: P. Vondruška a M. Svoboda
            Muzikanti: F. Bílek, L. Hašek, T. Hustoles, V. Lejčko, M. Kopta a J. Schuchmann
            sál Střelnice                         Mimo předplatné     
Čtvrtek  29. 6. 2006  14,00 hod.
             Město J. Hradec Vás zve na akci HURÁ NA PRÁZDNINY A VÍTÁNÍ LÉTA
            Kulturně-společenská akce v rámci projektu Vajgar Summer 2006.
            městský park
Čtvrtek  30. 6. 2006  19,00 hod.
             Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zve na 
             Vystoupení venezuelského lidového souboru - Rondel SHZ J. Hradec

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   
Otevírací doba: út. - ne.  9.00 - 16.15 hodin                    
Trasa A: Adamovo renesanční stavení a hudební pavilon Rondel

Trasa B: Gotický hrad
Černá věž (10,00 - 16,00 hodin) Vstupné na černou věž: 20,- dospělí/ 10,- snížené. 
V pondělí je památkový objekt UZAVŘEN.
Vstupné: Trasa A : plné v Čj: 80 Kč/snížené: 40 Kč plné v cizím jazyce: 160 Kč/80 Kč.
Trasa B: 70 Kč/35 Kč. V pondělí se provádí pouze předem objednané skupiny.   
Vstupné je s 110% rezervačnín příplatkem. 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
Balbínovo nám. 19/I. 377 01  J. Hradec tel. 384363661, 384363660  
Fax 384361576  E-mail: muzeum@esnet.cz  www.muzeum.esnet.cz 
Muzeum je otevřeno denně od  8.30 - 12.00 a 13.00 -17.00
Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 - 12.00 
a 13.00 - 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele a bývalý minoritský 

klášter je otevřen od 9. června denně (mimo pondělí) od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
BÝVALÝ ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
(přístup z 1. nádvoří Státního hradu a zámku) hromadné objednávky:  
e-mail: inspirace@esnet.cz, tel. 384 361 033
Původní Křižíkova vodní elektrárna v provozu a dokumentární výstavka o 
Fr. Křižíkovi.  Sezónní výstavy: tapiserie Květy Hamsíkové a Josefa Mülle-
ra, výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ V. Nováka (do 18.6.), „Lidožrou-

ti“- oleje Zdeňky Skořepové (vernisáž 10.6. v 16 hod.), „Úzkokolejka - Jindřichohradecký 
fenomén“ (100 let od otevření trati JH – Obrataň) a “ Světoběžník a vynálezce Jára Cimrman“ 
(vernisáž 29.6. v 16 hod.), „Voda v krajině“ (ENKI Třeboň), keramika žáků ZŠ Brno a Martina 
Hadravy (keramická dílna Klikov).   
Otevřeno denně od 10.00-18.00 hod. Vstupné:40.- Kč/snížené 20.- Kč, rodinné 100,- Kč. 
Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost.
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PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC

JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA - 7.,8. 7. 2006 - III. nádvoří SHZ v J. Hradci
IYASA Inkululeko Yabatsha School of Arts ZIMBABWE Afrika 
a ROSA MEXICANO Mexiko
Vystoupení africké skupiny studentů umělecké školy v Bulawayo, Zimbabwe a dívčí 
hudební skupina z města Culiacan ve státě Sinaloa. 
Představení plné písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou a mexickou lidovou 
kulturou -  III. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hradci - 10. 7. 2006
JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL - kaple sv. Maří Magdaleny - 11. 7. 2006
FOLKOVÁ RŮŽE XIII. ročník - 13. - 16. 7. 2006
LÉTO U VODY - aquapark - 21. 7. 2006
SOCIETAS INCOGNITORUM A. Michna - kaple sv. Maří Magdaleny - 27. 7. 2006

•
•

•
•
•
•

Projekt adopce panenek opět v Jindřichově Hradci

     Fakulta managementu VŠE Praha v J.Hradci i letos přináší do jižních Čech projekt Dětského 
fondu OSN „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. Jeho cílem je výrobou a prodejem textilních 
panenek získat fi nanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF.
     Po úspěšném roce 2005, kdy se podařilo prodat 87 z více než 170 panenek, máte opět 
možnost se do projektu zapojit. Právě nyní je čas na výrobu nových panenek, jejich adopce 
proběhne koncem roku. Letošním tématem jsou pohádkové bytosti – můžete panenky obléci 
i namalovat podle své pohádkové fantazie. Panenky tak mohou představovat známé i zcela 
nové pohádkové postavičky. Opět je třeba dodržet střih a vyvarovat se předmětů a součástí, 
které by mohly děti spolknout.
Střih panenky získáte spolu s rodným listem zdarma na vrátnici Fakulty managementu v 
J.Hradci a v infocentru Městské knihovny v J.Hradci. Vyrobené panenky s vyplněným rodným 
listem můžete odevzdávat opět na vrátnici FM nebo posílat na Český výbor pro UNICEF do 
Prahy.
     Hlavní myšlenka projektu spočívá v tom, že každá panenka představuje skutečné dítě, 
které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti 
hlavním smrtelným dětským chorobám. Pro cíle projektu byla zvolena forma textilní panenky, 
kterou si každý může snadno vyrobit i sám doma.
Panenky mohou vyrábět dospělí i děti, ve školách, v rodinách, na kroužcích, v domovech 
důchodců - prostě všichni, kterým nechybí fantazie a tvořivost a chtějí tímto způsobem pomo-
ci ohroženým dětem. V minulém roce patřily mezi výrobce např. základní školy, domovy 
důchodců, organizace starající se o postižené spoluobčany a samozřejmě také jednotlivci z 
celého okresu.
     Doufáme, že započatá spolupráce se bude rozvíjet a že se nám podaří zavést na Jindřicho-
hradecku novou tradici pomoci trpícím dětem na celém světě. Každým rokem se díky očkování 
podaří zachránit život až třem miliónům dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na 
nemoci, kterým lze očkováním předcházet.

Bližší informace o celém projektu podají Martin Musil a Jitka Nesnídalová, 
tel.: 384 417 109, 384 417 105, e-mail: musil@fm.vse.cz, nesnidaj@fm.vse.cz, web
www.fm.vse.cz/unicef/index.html. Informace naleznete také v regionálních médiích.
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1. čtvrtek   17.00  20.00
2. pátek     17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky                                                                         
Vstupné: 73 Kč

„V“  JAKO  VENDETA                         USA-Německo-Warner Bros.
Futuristický příběh zasazený do totalitní Británie vypráví příběh jemné 
dívky Evey, která je charismatickým mužem „V“ zachráněna ze situa-
ce, kdy jí šlo o život.
Hrají: Natalie Portmanová, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt 
Režie: James McTeigue          Mládeži do 12 let nevhodný 
                                           Délka fi lmu: 132 min.

3. sobota   17.30
4. neděle   17.30

Český dabing      
Vstupné: 68 Kč  

DOBA  LEDOVÁ  2 – OBLEVA                               USA-Bontonfi lm
A chládek je fuč. Pokračování animované komedie pro celou rodinu. Z 
prostředí pod bodem mrazu se vracejí známí hrdinové - mamut Man-
ny, lenochod Sid, tygr Diego a kryso/veverka Kryserka.
Režie: Carlos Saldanha           Délka fi lmu: 90 min.

3. sobota   jen 20.00
4. neděle   jen 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

MNICHOV                                                              USA-Bontonfi lm
Strhující thriller o začarovaném kruhu nenávisti. V roce 1972 celý svět 
sledoval zavraždění 11 izraelských sportovců na mnichovské olympiá-
dě. Tohle je příběh o tom, co následovalo.
Hrají: Eric Bana, Daniel Craig, Ayelet Zurerová, Geoffrey Rush 
Režie: Steven Spielberg          Mládeži do 12 let nevhodný  
                                           Délka fi lmu: 164 min.

PŘEDSTAVENÍ  
ART  KINA
5. pondělí  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

OUTSIDER                                                   Dánsko-Island-Artcam
Film pro šťastně zamilované, nešťastně zamilované i pro ty vůbec 
nezamilované. Severská černobílá nekonvenční komedie je příběhem 
mladíka Daniela, který žije svůj život ze dne na den. Zachrání ho láska 
tajemné Franc?
Hrají: Jakob Cedergren, Nicolas Bro, Scott Pedersenová aj.
Režie: Dágur Kári                   Mládeži do 12 let nevhodný 
                                            Délka fi lmu: 109 min.

6. úterý   17.30  20.00
7. středa 17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč             
                                   
           

DEVÁTÝ  DEN   Německo-ČR-Bontonfi lm
Drama oscarového režiséra Volkera Schlöndorffa. Abbého Henryho 
Kremera propustí nacisté jednoho dne z koncentračního tábora v 
Dachau a pošlou ho domů do Lucemburku. Po pár dnech na svobodě 
zjistí, že nedostal milost, ale že má devět dní na to, aby přesvědčil 
biskupa ke spolupráci s německými okupanty.
Hrají: Ulrich Matthes,August Diehl, Bibiana Beglauová, Karel Dobrý, 
Ivan Jiřík aj.
Režie: Volker Schlöndorff         Mládeži do 12 let nevhodný  
                                            Délka fi lmu: 98 min.

8. čtvrtek  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč             
                                   
          

LIBERTIN                                                  V.Británie-Bontonfi lm
Nebudete mě mít rádi. Příběh oslnivého vzestupu a tragického pádu 
básníka Johna Wilmota / Johnny Depp/ na dvoře anglického krále 
Karla II.
Dále hrají: Samantha Mortonová, John Malkovich aj.
Režie: Laurence Dunmore     Mládeži do 15 let nepřístupný   
                                         Délka fi lmu: 114 min.

- 18 - 
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  9. pátek   17.00  20.00
10. sobota  17.00  20.00
11. neděle  17.00  20.00
Pozor na začátek!
Titulky

Vstupné: 68 Kč                      

MISSION:  IMPOSSIBLE  III                             USA-Bontonfi lm
Mise začíná 04:05:06. Již potřetí se vrací Tom Cruise coby tajný agent 
Ethan Hunt do světa plného adrenalinu, akce a nebezpečných úkolů, 
jejichž šance na splnění je prakticky nulová.
Dále hrají: Phillip Seymour Hoffman, L. Fishburne, Ving Rhames Režie: 
J.J.Abrams                   Mládeži do 12 let nevhodný  
                                  Délka fi lmu: 125 min.

13. úterý   17.30  20.00

Titulky

Vstupné: 63 Kč           
                             
                   

HRANICE  ŽIVOTA                                              USA-Bontonfi lm
Někde mezi životem a smrtí je místo, kde byste neměli zůstávat. 
Napínavý příběh o newyorském psychiatrovi Samu Fosterovi a jeho 
snaze zabránit svému mladému pacientovi v  uskutečnění plánované 
sebevraždy.
Hrají: Ewan McGregor, Naomi Wattsová, Bob Hoskins 
Režie: Marc Forster       Mládeži do 12 let nevhodný   
                                   Délka fi lmu: 100 min.

14. středa   17.30  20.00
15. čtvrtek  17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 68 Kč 

                             
                            

PRIME                                                                    USA-Bioscop
Když už i terapeaut potřebuje tetrapii...Příběh o tom, jak chlapec 
potká dívku a je z toho láska jako trám. Jenže jí je sedmatřicet a on 
je o 14 let mladší. A to ještě netušili, že jeho matka je její psychiatrič-
kou... V hlavních rolích Uma Thurmanová a Meryl Streepová.
Dále hrají: Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Annie Parisseová aj.
Režie: Ben Younger          Mládeži do 15 let nepřístupný  
                                    Délka fi lmu: 105 min.

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

Vstupné: 73 Kč             

                               

RAFŤÁCI                                                                   ČR-Falcon
„Hledám roštěnku. Zn:na pokusy“. Letní teenagerovská komedie 
režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních 
rolích. Dále hrají: Jiřina Jirásková, Veronika Freimanová, Pavla Tomi-
cová, Milan Šteindler aj.
Režie: Karel Janák           Délka fi lmu: 104 min.

PŘEDSTAVENÍ  
ART  KINA
19. pondělí  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč 

JEDINÁ  NOC                                                       Francie-Artcam
Psychologické drama. Přestože Julien vede poklidný partnerský vztah 
s Cécile, nemůže se zbavit vzpomínky na dívku, kterou jedné noci 
spatřil na pařížské ulici - zraněnou, zasněnou a bezmocnou.
Hrají: Ludivine Sagnierová, Nicolas Duvauchelle, Florence Loiret-Cail-
leová aj.   Režie: Xavier Giannoli     Mládeži do 15 let nepřístupný   
                                    Délka fi lmu: 100 min.

20. úterý    17.30  20.00
21. středa   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

X-MEN: POSLEDNÍ  VZDOR                                USA-Bontonfi lm
Akční sci-fi  thriller. Závěrečná část trilogie v níž vývoj světových dějin 
ohrožuje „lék“, jenž dokáže proměnit mutanty v obyčejné lidské 
bytosti. Mutanti mají poprvé možnost zvolit si svou budoucnost.
Hrají: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, F Janssenová 
Režie: Brett Ratner          Délka fi lmu: 104 min.

22. čtvrtek  17.30  20.00

Vstupné: 63 Kč           
                             
                     

INDIÁN  A  SESTŘIČKA                                        ČR-Bontonfi lm
Milostné drama. Příběh pětadvacetiletého dělníka Františka, který 
inklinuje ke komunitě „bílých indiánů“ a romské dívky Marie, zdravotní 
sestry z nemocnice malého jihočeského města. Překážkou jejich vzta-
hu nebude  jen lidská nesnášenlivost, ale i jejich citová nezralost.
Hrají: Denisa Demeterová, Tomáš Masopust, Tatiana Pauhofová
 Režie: Dan Wlodarczyk         Délka fi lmu: 90 min.
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23. pátek    17.00  20.00
24. sobota  17.00  20.00
25. neděle  17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky

Vstupné: 78 Kč                      

ŠIFRA MISTRA  LEONARDA                                    USA-Falcon
Tom Hanks jako harvardský profesor symbolologie a Audrey Tautou-
ová jako francouzská kryptoložka se vydávají po stopách tajemství, 
které může změnit minimálně dějiny církve... Vzrušující výprava napříč 
Paříží, Londýnem a Skotskem v režii Rona Howarda.
Dále hrají: Ian McKellen, Alfred Molina, Jürgen Prochnow, Jean Reno
Režie: Ron Howard   Mládeži do 12 let nevhodný  
                              Délka fi lmu: 148 min.

27. úterý    17.30  20.00
28. středa   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

ZÁKLADNÍ  INSTINKT 2                      V.Británie-SRN-Intersonic
Sharon Stoneová v pokračování kultovního thrilleru v roli autorky nej-
prodávanějších krimi bestsellerů. Její hrůzu nahánějící smyšlené zloči-
ny se však až záhadně shodují s těmi skutečnými.
Dále hrají: David Morrissey, David Trewlis, Charlotte Ramplingová aj.
Režie: Michael Caton-Jones   Mládeži do 15 let nepřístupný  
                                         Délka fi lmu: 114 min.

29. čtvrtek  17.30  20.00
30. pátek      jen   20.00

Titulky
Vstupné: 78 Kč

                   

TRÁVA                                                             USA-SRN-Bioscop
Muzikál. Parodie dnes již klasického osvětového fi lmu z roku 1936 
proti užívání marihuany. Drsná komedie o hodných dětech, které se-
jdou na špatnou cestu.
Hrají: Alan Cumming, Kristen Bellová, Ch. Campbell, A. Gastereyová 
Režie: Andy Fickman           Mládeži do 12 let nevhodný 
                                        Délka fi lmu: 109 min.

30.   pátek  17.30
1.7. sobota  17.30
2.7. neděle  17.30

Český dabing  
Vstupné: 68 Kč

ZA  PLOTEM                                                       USA-Bontonfi lm
Animovaná rodinná komedie z dílny tvůrců Shreka. Přišlo jaro a zví-
řátka se probudila ze zimního spánku. Zjišťují, že uprostřed jejich 
domova vyrostla vysoká zelená věc - živý plot. Rozhodnou se svět ZA 
PLOTEM prozkoumat...   Režie: Tim Johnson, Karey Kirkpartick
                                        Délka fi lmu: 83 min.

1.7.  sobota  jen 20.00
2.7. neděle   jen 20.00

Titulky

Vstupné: 73 Kč    

ZKROCENÁ  HORA                                      USA-Kanada-Bioscop
Oscarový režisér Ang Lee natočil milostný příběh dvou mladých mužů 
- rančera a kovboje - kteří se v létě roku 1963 nechali najmout jako 
sezonní pastevci ovcí a stali se přáteli na celý život.
Hrají: Heath Ledger, J. Gyllenhaal, Randy Quaid, Anna Hathawayová 
Režie: Ang Lee  Mládeži do 15 let nepřístupný Délka fi lmu: 134 min.

1   -  2.    Za plotem                                   USA - animovaný, rodinný
1   -  2.    Zkrocená hora                             USA - psychologický
4   -  6.    Tristan a Isolda                            RN-V.Británie - historický, milostný
        7.    Fimfárum 2                                 ČR - animovaný
8   -  9.    Lemra líná                                   USA - komedie
11 - 12.   Casanova                                    USA - romantický, historický
13 - 14.   Děsnej doják                               USA - komedie
15 - 16.   Divočina                                      USA - animovaný, rodinný
15 - 16.   Hory mají oči                               USA - horor
18 - 20.   Všechno nejlepší                          ČR - komedie
21 - 23.   Účastníci zájezdu                         ČR - komedie
25 - 26.   Satan přichází                              USA - horor
27 - 28.   Žena mého muže                         Francie - psychologický
29 - 30.   Kouzelná chůva Nanny McPhee      USA - pohádková komedie

Ř ČPŘIPRAVUJEME  NA  ČERVENEC
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Jezuita s kamélií
Toto povídání není pokračováním slavného Dumasova románu 
Dáma s kaméliemi, má totiž své reálné postavy a ústřední bod 
děje není krásná a nešťastná žena, ale rostlina, která ji zdobila 
- kamélie. Jak přišla tato subtropická rostlina, respektive čajov-
ník, jehož květ je považován za jeden z nejkrásnějších na svě-
tě, ke svému jménu? A jak souvisí s Jindřichovým Hradcem?
     Na počátku těchto otázek byla návštěva emeritního ředitele 
pana Rudolfa Prokopa v archivu. Přišel s informací, že ve dnech 
8. - 10. června 2006 se koná v Brně konference lékárníků, 

nazvaná „Georgius Josephus Camel (1661 - 1706)“. Tento jezuita, jehož jméno zní česky 
Jiří Josef Kamel, byl vynikající přírodovědec, botanik a lékárník. Proto byl také vybrán 
jako misionář na Filipínské ostrovy, v letech 1687 - 1706 působil ve fi lipínské Manile v 
oboru farmacie. Jako první studoval, sbíral a kreslil fl óru ostrova Luzon. Zde také našel 
zmíněnou kamélii, kterou poslal do Evropy, podle legendy údajně hraběti Šporkovi. Keřík 
se pak dostal do rukou dalšího vynikajícího botanika Karla Linného, který ho zařadil do 
čeledi Theaceae, čajovníkovité, a na počest Kamela nazval jménem Camelia. 
     V Jindřichově Hradci existuje jakýsi mýtus (podezřívám trochu pana archiváře Tep-
lého), že Jiří Josef Kamel byl bratr zdejšího zámeckého písaře Tomáše Řehoře Kamla a 
že studoval na zdejším jezuitském gymnáziu. Bohužel, ačkoliv by to bylo velmi pěkné, 
kdyby se město mohlo chlubit tak zasloužilým vědcem, musíme konstatovat, že Jiří Josef 
Kamel byl rodák brněnský. V Brně též vystudoval, ale krátce po studiích pobýval i v Jin-
dřichově Hradci, kde působil v jezuitské lékárně. Pak odešel do českokrumlovské koleje, 
kde vedl rovněž lékárnu. Protože se nám zachoval katalog žáků jezuitské koleje, můžeme 
s určitostí říci, že na jindřichohradeckém gymnáziu nestudoval, ačkoliv se zde se jmény 
Kamelů setkáváme, ale s trochu jiným tvarem příjmení: v letech 1668 - 1671 studoval 
František Kaml, v letech 1671 - 1675 Petr Pavel Kaml. V roce 1680 studoval principista 
Václav Kaml a parvista Tomáš Kaml z Beerenfelsu. Podle ročníku i podle přídomku z 
Beerenfelsu by se mohlo jednat o syny písaře Tomáše Řehoře Kamla. Panský úředník 
obdržel v roce 1670 od Slavaty šlechtický titul a erb, v němž jsou dva medvědi, kteří drží 
střední štítek s písmeny FMR (jména tří císařů: Ferdinand, Matyáš a Rudolf) a v patě 
štítku je pětilistá růže. Psal se pak Kaml Bítovanský von Beernfels. Je možné, že rodina 
pocházela z moravského Bítova, kde se příjmení Kaml vyskytuje. Tak by snad mohli být 
příbuzní s naším objevitelem kamélie.
     V denním tisku (Lidové noviny z 21. dubna 2006) jsme se mohli dočíst, že letošní 2. 
květen je v seznamu UNESCO zapsán jako 300. výročí úmrtí brněnského rodáka Jiřího 
Josefa Kamela, který pro nás objevil kamélii. Prý měla být pro svou krásu královnou 
květin, ale prohrála o prsa s růží, protože nevoní...
(Poděkování panu Rudolfovi Prokopovi, který mě na významného jezuitu Kamela a na 
jeho výročí upozornil).

Stanislava Nováková
Státní oblastní archiv v J. Hradci
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V sobotu 6. 5. 2006 se ve Sportovní hale v Jindřichově Hradci konal již VI. ročník soutěže 
v dětském aerobiku, kterou pořádal místní Aerobik team Lena Jindřichův Hradec.
Soutěže se zúčastnilo 170 soutěžících z Písku, Kunžaku, Milevska, Jihlavy, Tábora, Kame-
nice n. Lipou, Veselí n. Lužnicí, Č.Velenic a J.Hradce.
Soutěžilo se v 5-ti kategoriích: 
1. kat.   5 -   7 let - lektorka Jana Hrubá - AE team Lena J.Hradec
2. kat.   8 - 10 let - lektorka Lenka Mašková - HFC Č.Budějovice
3. kat. 11 - 13 let - lektorka Marcela Králová - Sport Gym J.Hradec
4. kat. 14 - 17 let - lektorka Denisa Klímová - HFC Č.Budějovice
5. kat.    Závodní - letkorka Denisa Klímová -  HFC Č.Budějovice
Výsledky: 
1. kat. 5 - 7 let 1. Kučerová Kateřina Edita AK Písek
2. Průchová Martina - AE team Lena J.H.
3. Zušťáková Kristýna - AE team Lena J.H.
2. kat. 8 - 10 let 1. Balgová Tereza - AE team Lena J.H.
2. Camrdová Aneta - AE team Lena J.H.
3. Pupíková Petra -M-Studio Jihlava
3. kat 10 - 13 let 1. Prokšová Hana - M-Studio Jihlava
2. Stojková Diana - AE team Lena J.H.
3. Šárková Andrea - AE team Lena J.H.
4. kat. 14 - 17 let 1. Kostínková Beáta - Edita AK Písek
2. Jakubová Veronika - AE team Lena J.H.
3. Stoklasová Karolína - Fit Studio OK Tábor
5. kat. závodní aerobik 1. Bednářová Aneta - HFC Č.B.
2. Sirovátková Jana - Fit Studio OK Tábor
3. Brzková Alena - PAeC P.Vojtové Milevsko
Poděkování patří též sponzorům této akce, kteří věnovali 
ceny a v neposlední řadě také pracovníkům sportovní haly 
za vstřícný přístup a pomoc při přípravě a v průběhu závodů.           

Lenka Průchová,  AE team Lena J.H.

SPORT
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TJ Slovan – odbor Sport Pro Všechny – J.Hradec 
a Regionální centrum  ČA SPV J.Hradec 

           pořádají otevřenou akci pro veřejnost v sobotu 24.6.2006
v areálu Chatového tábora TJ Slovan J.Hradec v Malém Ratmírově

v krásném přírodním prostředí u rybníka VIII. ročník

DEN SPORTU
         - akce určená zejména pro děti je vhodnou rekreací pro celou rodinu

- soutěže probíhají průběžně od 10,00 do 16,00 hodin pod dohledem
cvičitelek SPV – v závěru vylosování cen pro účastníky soutěží

- do místa jede vláček (úzkokolejka): z nádraží J.Hradec odjezd v 10,15 hod
nebo vláček s parní lokomotivou v 10,45 hod.

- možnost občerstvení v kantýně chatového tábora
Soutěžit mohou celé rodiny, soutěže jsou hravé a zažijete při nich spoustu smíchu.

  Vstupné 10,- Kč na osobu.       Pořadatelé Vás srdečně zvou !!!
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Lydie Neumannová - privátní astrolog

  Dlouhodobé a krátkodobé horoskopy
osobní, partnerské, pracovní, podnikatelské, zdravotní.

Kurz pro začátečníky i pokročilé, individuální výuka,
maximálně 3 žáci.

Info a objednávky na tel.: 606 149 378
Sládkův kopec 1080/II

377 01 Jindřichův Hradec

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA

   Provádíme:  - izolaci nerez deskami
                     - izolaci kamenného smíšeného a betonového zdiva 
                       strojním podřezáváním
                     - výběr nejnovějších izolačních materiálů
                     - poradenství v oboru sanace zdiva zdarma
      Tel.: 381 520 144
             728 030 671, 728 470 561

  hledá asistenta ředitele     
   (výroba dřevěných hraček) 
    Požadavky:  SŠ/VŠ
                      znalost práce s PC, AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
                      řid. průkaz skup. B
                      administrativní a organizační schopnosti, 
                      orientace v účetnictví a zákonech
                      samostatnost, iniciativa, komunikativnost, asertivnost, 
                      časová fl exibilita, vysoké pracovní nasazení
   Nástup: dle dohody
   Kontakt: ing. Štěpán, tel/fax: 380/ 735 022, 602 44 32 54

JAS, v.d., se sídlem Stráž nad Nežárkou
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