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JINDŘICHŮV  HRADEC

NA TELETEXTU TV NOVA 
AKTUÁLNĚ strana 678

                                       
           

          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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            Pod záštitou starosty města Ing. K. Matouška

vyhlašuje    FLORIANUS - trvalková školka
2. ročník soutěže       „O nejkrásnější okno, balkon, předzahrádku“   

Výherce čekají zajímavé ceny    (například, strunová sekačka, rostliny atd.)
Vyhlášení vítězů proběhne 8. září 2006 v areálu Pražská ul. 1286/II J.Hradec. 

Soutěž je určena pro obyvatele Jindřichova Hradce a přilehlých obcí.
Přihlásit se můžete na tel. 384382511, 774690754 

nebo na emailu fl orianus@email.cz do 15. srpna 2006
Spolupořadatelé : Environmentální centrum Florianus, Ekofarma Vícemil, 

o.s Proutek-Plasná, o.s.Přírodní zahrada.

Ekologická poradna Florianus nabízí obyvatelům Jindřichova Hradce 
od 15.6. 2006 možnost recyklovat plastové láhve a papír. 

Kontejnery na tento odpad jsou umístěny ve vstupním dvoře trvalkové školky 
Florianus v ulici Pražská 1286/II a jsou dostupné každý všední den 

od 9 - 17 hod, v sobotu od 9 - 12 hod.
Štěpánka Charvátová, koordinátorka centra, tel. 774 690 755
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    Z podnětu obyvatel místní části Děbolín 
byly zahájeny práce na záchranu a obnovu 
kaple Nanebevzetí Panny Marie v Děbo-
líně. V první etapě došlo k inventarizaci 
mobiliáře a k jeho uskladnění v depozi-
táři Muzea Jindřichohradecka. Následovat 
budou opravy vnitřních a vnějších omítek, 
výměna dlažby, oprava a nátěr krytiny a 
zhotovení dveřní mříže. Samostatnou eta-
pou, která se pravděpodobně přesune do 
příštího roku, bude restaurování barokních 
maleb, které byly odkryty při předběžném 
restaurátorském průzkumu. Letošní rozpo-
čet města na tuto akci počítá s částkou 400 
tisíc korun, dalších 300 tisíc je přislíbeno z 
grantu Jihočeského kraje. S dofi nancová-
ním restaurátorských prací bude počítat 
rozpočet příštího roku. Zakázka byla svěře-
na fi rmě Jindřichohradecká stavební s.r.o. 
Jindřichův Hradec za 976 tisíc korun.  

   Na svém únorovém zasedání se rada 
města rozhodla vydat ročenku jindřicho-
hradeckého zpravodaje pod názvem „Jin-
dřichův Hradec 2005“. Nyní je ročenka 
hotova a v těchto dnech je zdarma k dispo-
zici všem zájemcům v pokladně kulturního 
domu Střelnice, v informačním středisku, v 
městské knihovně a ve stálých prodejních 
místech Jindřichohradeckého zpravoda-
je. Na více než sto stranách je tak našim 
občanům předkládána souborná informace 
o životě našeho města v uplynulém roce. 
Čtenáři zde získají přehled o realizovaných 
investicích ve městě, o významných udá-
lostech v oblasti školství, kultury, sportu a 
o činnosti různých zájmových, církevních 
i uměleckých organizací, spolků a občan-
ských sdružení.  Ročenka vyšla nákladem 
5 tisíc kusů a kromě města se na jejím 
fi nancování podílí i řada významných jin-
dřichohradeckých podnikatelů a fi rem.

   Ze zprávy povodňové komise vyplynulo 
jednoznačné upozornění na stav výpustí a 
bezpečnostních přelivů většiny rybníků v 
majetku města. Zastupitelé proto rozhodli, 
že nad rámec schváleného rozpočtu bude 
provedena rekonstrukce rybníku Návesní v 
místní části Radouňka. Akce je projektově 
připravena již z minulých let a do konce říj-
na letošního roku ji za 1 185 000 provede 
fi rma JM stavební s.r.o. Jindřichův Hradec.

   Již v letošní turistické sezóně by měly 
návštěvníkům Národního muzea fotografi e 
sloužit další zrekonstruované prostory v 
objektu bývalé jezuitské koleje. Jedná se 
o část přízemí budovy ve východním kříd-
le vedle hlavního vchodu. Prostory budou 
využity k provozování fotografi ckého klubu 
a kavárny s technickým a hygienickým pří-
slušenstvím. 

   Město Jindřichův Hradec udržuje v sou-
časné době partnerské vztahy s městy 
Neckargemünd (Německo) a Steffi sburg 
(Švýcarsko).  Po vstupu České republiky 
do EU se ukazuje, že by bylo oboustranně 
prospěšné navázat také příhraniční vztahy 
se sousedním Rakouskem. V únoru letoš-
ního roku se podařilo našemu městu navá-
zat dobré kontakty s městem Zwettl, které 
je pokládáno za geografi cký střed rakous-
kého regionu Waldviertel. Smyslem tohoto 
partnerství je spolupráce v oblasti kultury, 
sportu, podpory cestovního ruchu a akti-
vit občanských sdružení. Nezanedbatelný 
význam mají tyto vztahy také pro podporu 
různých dotačních projektů EU souvisejí-
cích s přeshraniční spoluprací. Oboustran-
né návštěvy vyústily k sepsání návrhu 
smlouvy o partnerství, která vstoupí v 
platnost po projednání v zastupitelstvech 
obou měst.
                                       Alfred Němec, 

místostarosta  města Jindřichův Hradec

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ 
  MĚSTSKÁ POLICIE J. HRADEC

za období 1.5. - 31. 5. 2006
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                majetkové přestupky:
...v BILLE
10.5.2006 starý trik použila 60-ti letá žena 
při nákupu ovoce. Do sáčku vložila menší 
množství ovoce, které zvážila a cenovku z 
váhy nalepila na sáček. Poté ještě do sáčku 
ovoce doplnila a to už bez dalšího vážení. 
Tento postup aplikovala u hroznového vína 
a jablek. Kdyby její jednání nevyšlo naje-
vo, „obohatila“ by se o celkem 22,30 Kč.
...Kaufl and
13.-14.5.2006 stejným způsobem jako v 
BILLE „nakupovaly“ ovoce a zeleninu i zde, 
nezávisle na sobě, tři osoby (21, 76 a 71 
let).  Konkrétně se jednalo o papriky (4,50 
Kč), banány (2,40 Kč) a mandarinky (3,30 
Kč). Přestupky byly strážníky řešeny bloko-
vou pokutou.

...Penny Market
7.5.2006 poněkud neobvyklým stylem, 
jeden kus do nákupního košíku jeden kus 
do tašky, nakupovala 61-ti letá žena. Když 
za pokladnou došlo k odhalení jejího činu, 
vběhla do prodejny a snažila se zboží z 
tašky vrátit s tím, že vlastně nic neukrad-
la. Leč i na takovéto ptáčky přestupkový 
zákon pamatuje, neboť v charakteristice 
majetkového přestupku je zakotvena větič-
ka „nebo se o takové jednání pokusí“.

19.5.2006 nedostatek vitamínů v těle řešil 
po svém 48-ti letý muž. Přímo v prodejně 
otevřel dvě balení multivitamínů, jejichž 
obsah si vysypal do kapsy bundy a prázd-
né obaly odhodil mezi láhve piva. 
 

22.5.2006 tzv. „na střídačku“ nakupovala 
48-ti letá žena. Tento způsob nákupu spo-
čívá v tom, že jeden kus zboží se uloží do 
nákupního košíku a jeden do  tašky, v tom-
to případě zavěšené na předloktí zákaz-
nice. No a zboží v košíku se pochopitelně 
u pokladny zaplatí a zboží v tašce ne. Za 

pokladnou byly v tašce zjištěny nezaplace-
né cukrovinky v celkové ceně 205,30 Kč.

...Merkur
27.5.2006 s nezaplacenou čokoládou v 
ceně 22,70 Kč chtěl opustit prostory pro-
dejny 77-ti letý muž. Čokoládu ukrýval v 
kapse kalhot.

...Alpine Pro (Panská ul.)
23.5.2006 se dvěma páry odcizených spor-
tovních bot v celkové ceně 2680,- Kč utekl 
z prodejny 20-ti letý muž. Vzhledem k jeho 
nedávné trestní minulosti se v tomto přípa-
dě jednalo o trestný čin krádeže a strážníci 
věc předali Policii ČR.

1.5.2006 oznámení o krádeži mobilního 
telefonu na jednom ze sportovišť na sídl. 
Vajgar přijali strážníci v 16.00 hod. Vzhle-
dem k tomu, že hodnota přístroje byla vyš-
ší než 5000,-Kč, byla přivolána hlídka OO 
PČR, která si věc na místě převzala.

7.5.2006 přestupku na úseku zemědělství, 
myslivosti a rybářství se dopustil 23-ti letý 
muž tím, že neoprávněně chytal ryby v 
řece Nežárce. Strážníci přestupek předali 
příslušnému správnímu orgánu.

8.5.2006 ve 02.40 hodin zaznamenali stráž-
níci 25-ti letého muže, jak na Masarykově 
náměstí povalil dvě přenosné dopravní 
značky. To mu zřejmě nestačilo, tak v Pan-
ské ulici ještě rozbil keramický odpadkový 
koš. Vzhledem k nutnosti náhrady vzniklé 
škody bude přestupek proti majetku pře-
dán k vyřešení přestupkové komisi.

11.5.2006 o sejmutí „botičky“ požádal 30-
ti letý řidič. Při řešení přestupku strážníci 
zaznamenali „alkoholový opar“ vycházející 
z dechu řidiče. Upozornili jej, že pod vlivem 
alkoholu by neměl vozidlo řídit.  Řidič uve-
dl, že s vozidlem pojede jeho kamarádka, 
která byla také na místě a hned usedla za 
volant. Po odjezdu strážníků však místo za 
volantem uvolnila podnapilému řidiči, kte-
rý se po nastartování snažil vozidlo otočit. 
Po zastavení však na místě byli opět stráž-
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níci, kteří řidiči ochotně umožnili dechovou 
zkoušku. Na displeji alkotestu se objevila 
hodnota převyšující 2 promile. Následné-
mu odběru krve se řidič odmítl podrobit. 
Přestupek strážníci zaslali k vyřízení správ-
nímu orgánu.

14.5.2006 v 00.25 hodin prováděli strážní-
ci zákrok proti podnapilému muži (35 let) v 
Okresní nemocnici v J. Hradci. Muž verbál-
ně urážel personál chirurgické ambulance. 
Za přestupek proti občanskému soužití mu 
strážníci uložili blokovou pokutu.

18.5.2006 v dopoledních hodinách strážník 
při pěší pochůzce zjistil v Husových sadech 
silně podnapilou ženu, která si „ustlala“  
přímo pod sochou Mistra Jana. Protože 
nebyla schopna samostatného pohybu, 
strážníci jí předali na interní ambulanci.
Jelikož svým jednáním vzbudila veřejné 

pohoršení, byl přestupek proti veřejnému 
pořádku vyřešen blokovou pokutou.
26.5.2006 ve 22.00 hodin zaznamenal ope-
rátor kamerového systému jakýsi neklid v 
telefonní budce na Masarykově náměstí. 
Po patřičném využití kamerového zoomu 
byla v budce zjištěna souložící dvojice, kte-
ré ani v nejmenším nevadili kolemjdoucí. 
A protože jich nebylo málo, tak po zjiště-
ní totožností aktérů strážníci věc oznámili 
Policii ČR pro podezření z trestného činu 
výtržnictví.

27.5.2006 Policii ČR bylo předáno podezře-
ní z dalšího trestného činu výtržnictví, kte-
rého se dopustila v průchodu do Paradise 
Clubu 20-ti letá žena tím, že zde fyzicky 
napadla dvě ženy a muže. Muž a jedna  
žena byli strážníky převezeni k lékařskému 
ošetření.               str. Gabriel Rudolf

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Město Jindřichův Hradec blahopřeje   
rodičům k narození dětí, které byly  
slavnostně přivítány na starobylé 
radnici dne 2. června 2006

Bajer Ondřej             Kollmannová Iveta
Bašta Ondřej             Kozlová Martina
Bejček Filip               Novotný David
Blažková Eliška          Tůmová Aneta
Gončaruk Kyrill          Vicanová Denisa

 Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům, kteří nás 
 opustili v květnu 2006
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  2. 5. Eduard Hajna, Hamr 17. 5. Marie Hodová, Děbolín
  2. 5. Anna Uhlířová, Staňkov      22. 5. Josef Kubíček, K. Řečice
  3. 5. Ludmila Fenclová, Otín 23. 5. Milada Frčková, Otín
  5. 5. Jarmila Hrodějová J. Hradec    24. 5. Milan Jelínek, J. Hradec
  7. 5. Marie Burešová, N. Bystřice 24. 5. Anna Kozlová, J. Hradec
  7. 5. Marie Chlupáčová, Albeř 25. 5. Ján Šamko, J. Hradec
  8. 5. Jaroslav Beneš, N. Bystřice 26. 5. Veronika Vaňková, N. Včelnice
  8. 5. Miloslav Holý, J. Hradec 26. 5. Vlasta Holakovská, Lodhéřov
11. 5. Marie Gantnerová, J. Hradec 27. 5. Ladislav Pacák, J. Hradec
12. 5. Rudolf Princ, Žíteč 27. 5. Otakar Krafka, J. Hradec
13. 5. František Hanousek, J. Hradec  29. 5. Jiří Michálek, Číměř
14. 5. Růžena Machová, Lodhéřov  29. 5. Marie Bambasová, Otín
14. 5. Ladislav Šimek, J. Hradec 31. 5. Jiřina Křehlíková, Lomy
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                 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném 
znění         o z n a m u j e
občanům, že má v majetku byty, které nabízí k prodeji:
- byt č. 23 v čp. 670/III na sídlišti Vajgar o velikosti 62 m2 – 2+1 
- byt č. 30 v čp. 677/III na sídlišti Vajgar o velikosti 29 m2 – 1+0
- byt č. 21 v čp. 697/III na sídlišti Vajgar o velikosti 66 m2 – 3+1
- byt č. 15 v čp. 708/III na sídlišti Vajgar o velikosti 44 m2 – 1+1
Bližší informace o ceně a podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru správy  
majetku  města  Jindřichův  Hradec,  Klášterská 135/II, 2. patro, č. dveří 202, tel. 384 
351 163.                                                        JUDr. Věra Sedláčková
                                                         vedoucí odboru správy majetku města 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
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VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ s POLYURETANOVÝM POVRCHEM
Provozovatel: REGIONSPORT služby spol. s r.o. Jindřichův Hradec 
Provozní doba: 8.00 - 22.00 hod.  Místo: městský park pod gymnáziem   
              Vstupné: 80,- Kč / hodinu a hřiště        
              Objednávky na tel: 384 361 703 / 721 959 461, 728 172 044
MĚSTSKÁ PLOVÁRNA 
Provozovatel: REGIONSPORT služby spol. s r.o. Jindřichův Hradec 
Provozní doba: 8.00 - 20.00 hod.
Vstupné: dospělí 20,- Kč/1 den    10,- Kč po 15 hodině
              děti do 15 let, vojáci, studenti, důchodci 10,- Kč/1 den  5,- Kč po 15 hodině
sezónní:  dospělí                                300,- Kč 
              děti, studenti, důchodci, ZTP 150,- Kč 
AQUAPARK A PLAVECKÝ BAZÉN 
Provozovatel: Relax Vajgar spol. s.r.o., Vajgar 685/III, J. Hradec tel.: 384 321 236
Provozní doba: 10.00 - 20.00 hod.
Vstupné: Celodenní: Dospělí 70,- Kč; dítě 40,- Kč od 10.00 do 20.00hod.
              Polodenní: Dospělí 50,- Kč; dítě 30,- Kč 6 hodin
              Minimální: Dospělí 40,- Kč; dítě 20,- Kč 2 hodiny
Návštěvník aquaparku nemůže použít krytý bazén. Vstup do krytého bazénu je samo-
statný. Venkovní bazén je vyhřívaný solárním zařízením. 
              www.plaveckyareal-jh.cz

Publikace Jindřichův Hradec 2005 - co se událo ve městě
Co se událo ve městě v roce 2005? Můžete se dočíst v právě vydané 
publikaci „Jindřichův Hradec 2005“. Texty a fotografi e představují 
události, přehled škol, kultury, společenských a sportovních organi-
zací, jakož i přehled vynaložených investic do výstavby ve městě. 
K dostání je zdarma na pokladně Kulturního domu Střelnice, v Infor-
mačním středisku, Městské knihovně či stálých prodejních místech 
Jindřichohradeckého zpravodaje. Je možné si ji vyzvednout rovněž 
na MěÚ, odboru kanceláře starosty, právní oddělení (č. dv. 102-104) 
v Klášterské ulici.
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• Výpůjční doba o prázdninách
centrální pracoviště   
den Dospělé + Internet   Dětské Hudební
úterý      9.00-18.00  12.00-18.00     12.00-17.00
čtvrtek      9.00-18.00     zavřeno zavřeno
pátek      9.00-17.00  12.00-17.00     12.00-17.00

pobočka Vajgar   
den         Dospělé                            Dětské
pondělí 9.30-11.00  12.00-17.00              zavřeno
středa         zavřeno              9.30-11.00  12.00-17.00
pátek 9.30-11.00  12.00-17.00              zavřeno

• Ohlédnutí za „Ozvěnami AniFestu“
Díky členství města Jindřichův Hradec ve sdružení měst 
Česká inspirace (sdružení osmi nejkrásnějších měst je 
inspirováno mottem „Za kulturou nejen do Prahy) měla 
veřejnost možnost shlédnout na přelomu května a červ-
na fi lmy promítané během loňského ročníku meziná-
rodního festivalu animovaných fi lmů AniFest. Přestože tato akce probíhala v městské 
knihovně letos poprvé, setkala se s velkým zájmem zvláště v řadách školáků od prv-
ňáčků po  deváté třídy (nejlepší světové animované  fi lmy shlédlo téměř 900 diváků). 
V příštím roce bychom rádi nabídli úspěšné fi lmy z letošního AniFestu a „Ozvěny“ tak  
mají reálnou šanci  stát se pravidelnou akcí a příjemným oživením nabídky programů pro 
návštěvníky městské knihovny.

• Soutěž  „Povídka roku 2006“
Prázdniny skýtají možnost využít čas k činnostem, 
které během roku nejsou běžné, není na ně čas. 
Při této příležitosti bychom rádi upozornili současné 
případně  budoucí autory  na možnost zapojit se do 
prvního ročníku soutěže, kterou  vyhlásily Literár-
ní noviny a Aktuálně.cz  pod názvem Povídka roku 
2006. Soutěž probíhá ve dvanácti kolech, vítězové 
jednotlivých kol postoupí na konci roku do fi nále. Z 

fi nalistů bude vybrán celkový vítěz. Výsledné povídky jednotlivých kol budou publiková-
ny knižně. Někdo možná již  má povídku připravenou v šuplíku, jen ji oprášit a odeslat, 
někdo odhodlá sepsat svoji prvotinu. Pro druhou skupinu  si dovolujeme doporučit knihu 
Markéty Dočekalové Tvůrčí psaní pro každého – kniha je součástí fondu MěK J. Hradec. 
Podrobnosti k projektu Povídka roku 2006 najdete na www.knih-jh.cz nebo www.lite-
rarky.cz.

• Změna pro dětské čtenáře
Doposud bylo v centrální budově městské knihovny v oddělení literatury pro děti zave-
deným zvykem, že se všichni návštěvníci zouvali nebo používali návleky. Dnem 20. 6. 
2006 se můžeme pohybovat v tomto oddělení v  bez přezouvání
Příjemné léto s knihou.      Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec

Městská knihovna FOTO MUSEUM SHOP

- 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

       AKT V ČESKÉ FOTOGRAFII 1960 - 2000
            16. červen – 3. září 2006
otevřeno denně včetně pondělí 10 – 17 hodin.
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 100 děl, doprovází ji stejnojmenná publikace.
    Doprovodný program: workshop Fotografování aktu (1. - 3. září 2006)

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

© Taras Kuščynsky 
    Schoulená
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v provedení Jind ichohradecké inohry
P eklad: Antonín P idal, Scénická hudba: Petr Skoumal, Režie: Josef Nechutný

Principál  Pavel Prudil
Principálka Hana Liška ová
1. principálova Hih a Kate ina He mánková
2. principálova Hih a  Radka Št betáková
Vévoda Orsino Vlastimil Hanuš
Sebastian Miloslav Krejsa j.h.
Olivie Kate ina Lišková
Viola Andrea erná j.h.
Marie Ladislava Ratajová
Antonio Jaromír Studený

M sto Jind ich v Hradec, Antonín Kaška – um lecká agentura, Národní 
památkový ústav, Státní hrad a zámek v Jind ichov  Hradci uvád jí

7. a 8. ervence 2006 
v 21.30 hodin
na nádvo í
Státního hradu a zámku 
v Jind ichov  Hradci

Malvolio Bohumil ížek
Rytí  Tobiáš íhal Václav Stan k
André Plašmuška Josef Smr ka
Kapitán Luboš Lepi
Fabián Pavel Körner
Šašek Antonín Kaška j.h.
Curio …
První strážce …
Druhý strážce Karel Oupor

Produkce: Radim Stan k, Pavel Novák
Jednotné vstupné 120,- K , Další informace na www.akaska.cz
P edprodej vstupenek v pokladn  KD St elnice a v Informa ním st edisku Jind ich v Hradec.

Osoby a obsazení:
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Pondělí  3. 7. 2006    19,30 hod.
             Město Jindřichův Hradec Vás zve na Jihočeský komorní festival 2006 konaný       
            pod záštitou starosty města J. Hradce Ing. Karla Matouška
            Účinkují: Pražské violoncellové duo - Petr Nouzovský a Ondřej Valenta
            Otakar Brousek st., Marie Málková - umělecký přednes
            Vstupné: 60 Kč. Prodej vstupenek na místě 2 hodiny před začátkem koncertu.
                                                                                     kaple sv. Maří Magdaleny
Čtvrtek  6. 7.  2006 od 20.00 hod.  Muzeum Jindřichohradecka pořádá
            Sváteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE
            Na programu hudba starých mistrů - Händl, Bach, Purcell aj.
            V rámci koncertu bude otevřen celý komplex minoritského kláštera.
                                Vstupné 80,- Kč                                 kostel sv. Jana Křtitele
Pátek     7. 7. 2006 Sobota 8. 7. 2006 vždy od 21.30 hod. 
             Město J. Hradec, Antonín Kaška - umělecká agentura, 
            Národní památkový ústav a Státní hrad a zámek v J. Hradci uvádějí komedii
             W. Shakespeare: VEČER TŘÍKRÁLOVÝ Jindřichohradecká činohra
                                                                                         zámek - III. nádvoří
Pondělí  10. 7. 2006    19,00 hod.
             Město Jindřichův Hradec Vás zve na SVĚTOVÉ PRÁZDNINY NA JIHU
             Účinkují: IYASA ZIMBABWE Africa a ROSA MEXICANO Mexico
            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                    
             Vstupné: v předprodeji: děti 40 Kč/dospělí   80 Kč
                                  na místě: děti 50 Kč/dospělí 100 Kč      zámek - III. nádvoří
Úterý    11. 7. 2006  18,00 hod.
            Státní hrad a zámek v J. Hradci pořádá KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
             Účinkuje pěvecký sbor z Velké Británie                        zámek - III. nádvoří
Úterý    11. 7. 2006  19,30 hod.
             Kruh přátel hudby při městě J. Hradec Vás zve na 
            Jihočeský hudební festival 
            Účinkují: PAUL BHASIN - USA trubka, TOMÁŠ HANZLÍČEK - kytara
            Vstupné: 60 Kč/pro členy KPH 40 Kč  
            Prodej vstupenek na místě 2 hodiny před začátkem koncertu.                                          
                                                                                      kaple sv. Maří Magdaleny
Středa  12. 7. 2006 v 18 hod.
            Galerie INSPIRACE a pořadatelé Folkové růže 2006 vás zvou na pravidelný  
            prolog festivalu KOMORNÍ VEČÍREK BEZ ŠKATULEK 
            (Jen tak tak uvádí jindřichohradecké muzikanty)
                                                             Atrium Langrova domu, nám. Míru 138/I, 
 Středa  12. 7. 2006 od 20 hodin
            Muzeum Jindřichohradecka pořádá 2. ročník festivalu varhan a violoncella 
            konaný pod záštitou starosty města J. Hradce Ing. Karla Matouška
           „Hudební nocturno“ - spojení klasické hudby s folkjazzovým žánrem
            Účinkují: Štěpán Štrupl (varhany), Petr Nouzovský (violoncello)  Vstupné 50 Kč
                                                                                          kostel sv. Jana Křtitele

KULTURNÍ KALENDÁŘ
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            FOLKOVÁ RŮŽE 2006 XIII. ročník
Jindřichův Hradec - nádvoří zámku, nádvoří Muzea, kaple sv. Maří Magdalény, zámec-
ký Rondel, Langerův dům, náměstí Míru, náměstí před zámkem, zámecký mlýn, zá-
mek Žirovnice,  zámek Kamenice nad Lipou, úzkokolejná železnice a další místa. 
 * Open scéna na náměstí.  * Výstava kresleného humoru Miloslava Martenka. *
 Jam sessiony. * Nočníčky v kapli sv. Máří Magdaleny. 
 čtvrtek 13.7.           pátek 14.7.     sobota 15.7

Náměstí 10:00
Vespol Přelet MS

Hluboké nedorozumění Toman a lesní panna

Courage BlueGate

Kámen úrazu ZA
                                

Před zámkem 10:00
Sekvoj Fregata

Gajdošská muzika Kaluže

Lucrezia Borgia Sunset

Rosa Mexicano (Mexiko) Pupkáči
                                

                                               Nádvoří Muzea 14:00
Pidilidi Pardubice Pranic Turnov Fregata Plzeň

Epy de Mye Jihlava Sekvoj Praha Kaluže Pilníkov

Těrigat Praha Alibaba Olomouc BlueGate Plzeň

4 zdi Pelhřimov Gajdošská muzika Břeclav Toman a lesní panna Blovice

Deneb Praha Lucrezia Borgia Znojmo Přelet MS Blovice

Honzíkova cesta Jihlava Onen svět Brno Pupkáči Lipník nad Bečvou

Panelákoví fotři Praha Hluboké nedorozumění Praha Jana Štefl íčková a Kůň Praha

Šantré

Kaple sv. Máří Magdaleny 15:00
Michal Vaněk Hořký kafe Jana Štefl íčková

T‘n‘T Jana Betty Terlecká Duo Gregor - Sedláček

Tereza Terčová Barbora Koubová a Patrik 
Henel

Petr Linhart (Majerovy brzdo-
vé tabulky a ex ČP.8)

            čtvrtek 13.7.             pátek 14.7.                sobota 15.7.
 Nádvoří zámku 20:00

Jarret Jablkoň Hradišťan

Karel Plíhal Pavlína Jíšová a přátelé Cop

Pavel Žalman Lohonka Jaroslav Samson Lenk Oskar Petr a Fabrika Akustika

Jiří Smrž Slávek Janoušek Rosa Mexicano (Mexiko)

Jen tak tak Vlasta Redl Ginevra
 - 10 - 
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Kaple sv. Máří Magdaleny 23:30 

Jiří Smrž Ginevra

Další akce SVĚTOVÉ PRÁZDNINY NA JIHU
  9.7. neděle - Kamenice nad Lipou, zámek a zámecký park:  
         Zahradní slavnost: Inkululeko Yabatcha, Rosa Mexicano, Mošny, Jen tak tak
10.7. pondělí - Jindřichův Hradec, zámek: Inkululeko Yabatcha+ Rosa Mexicano
11.7. úterý - Úzkokolejka  Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, stanice Hůrky:
         Výlet parním vláčkem Českou Kanadou: Inkululeko Yabatcha, Rosa Mexicano
12.7. středa Jindřichův Hradec - Langrův dům: 
         Komorní večírek bez škatulek: Jen tak tak uvádí jindřichohradecké muzikanty
13.7. čtvrtek  19:30 Zahrada u Rondelu: Vernisáž výstavy kresleného humoru 
                                                           Miloslava Martenka
14.7. pátek 18:00 Zámecký mlýn: Divadelní studio GaGa při Divadle Bolka Polívky Brno
15.7. sobota 18:00 Zámecký mlýn: Ballare - historický tanec
16.7. neděle - Žirovnice, zámek a sokolovna: Cimbal classic, Jen tak tak, 
                                                                 Rosa Mexicano,  Inkululeko Yabatcha
17.7. pondělí - Vlčice u Strmilova,  Muzeum heraldiky a historie České Kanady: 
                      Vlčický dvorec - Růžička k Růži Koubová - Henel, Rosa Mexicano, 
                                             Klára Šimková, Jen tak tak a další
     Táboření v ceně vstupenky (na hřišti Gymnázia). *  V předprodejích jsou vstupenky 
levnější.  *  Celodenní vstupenka  platí na koncerty na Zámku, v Muzeu a na dal-
ších akcích v Jindřichově Hradci. Můžete ji použít na kterýkoliv den. * Zlevněné 
permanentky na 3 dny. * Na programy  v okolí Jindřichova Hradce jsou zvláštní 
vstupenky a neplatí tam permanentky ani celodenní lístky. * V případě značně nepří-
znivého počasí se hlavní koncerty a recitály přesunují do sálu Střelnice. * Přesné začátky 
nočních programů jsou cca 30 minut po skončení hlavního koncertu. * Psi a další zvířectvo 
nemají přístup povolen. * 
     Vstupenky seženete zavedenou a nejpohodlnější formou složenky nebo  v několika stov-
kách předprodejů  v sítích TicketArt, Ticketportal, Ticketpro a Ticketstream po celé republice. 
(Na Slovensku Ticketportal.sk) * Permanentka na tři dny: v předprodeji 380 Kč /na místě 450 
Kč, celodenní vstupenka na libovolný den v předprodeji 190 Kč / na místě 220 Kč. Děti, trpas-
líci a vůbec osoby menší než 130 cm dostanou vstupenku na celý festival za 1 Kč. * Slevy pro 
invalidy pouze na místě. * A pokud seženete devět kamarádů, dostanete deset permanentek 
s 10% slevou. Více o tom zde. * Existuje i možnost objednat si vstupenky na dobírku.
Předprodejní sítě TICKETART,  TICKETPORTAL, TICKETPRO, TICKETSTREAM,  a VSTUPENKY.
CZ.  (Na Slovensku TICKETPORTAL.SK )  
Na festivaly si můžete zakoupit vstupenky formou které si zaplatíte a ihned vytisknete na 
počítači z pohodlí svého domova nebo kanceláře! 
Na Folkové růži se osvědčila open scéna na náměstí pod morovým sloupem. Na náměstí se 
bude hrát v pátek a v sobotu každý den od 10:00 zhruba do půl jedné. Letos se bude hrát také 
na náměstí před zámkem. Vstup na tyto koncerty je samozřejmě volný. 

Pořádá časopis FOLK & COUNTRY ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec, Gymnáziem 
Vítězslava Nováka, Muzeem Jindřichohradecka  a Státním hradem a zámkem v J. Hradci.

Záštitu nad festivalem přijali hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník 
a starosta Jindřichova Hradce Ing. Karel Matoušek. 

Za podpory Ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje, města Jindřichův Hradec 
a jindřichohradeckých fi rem. 
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Každý čtvrtek od 13. července do 24. srpna vždy od 20 hodin
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na cyklus koncertů žesťového souboru 
            TRUMPET TUNE  - „LETNÍ ŽESŤOVÁ NOCTURNA“
            Na programu hudba starých mistrů - Händl, Bach, Purcell  aj.
            V rámci koncertu bude otevřen celý komplex minoritského kláštera.
                                      Vstupné 80,- Kč                           kostel sv. Jana Křtitele

Sobota   15., pátek 21. a sobota 22. 7. 2006 vždy od 19 hodin
             Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na koncerty barokní a renesanční hudby
             Cyklus koncertů ORPHEON SUMMER ACADEMY 
             Na programu: Marais, Couperin, Dornel Telemann, Bach, Händel aj. 
                                     Vstupné 50 Kč                             kostel sv. Jana Křitele

Úterý     18. 7. 2006  19.00 hod.
              Státní hrad a zámek v J. Hradci a Muzeum Jindřichohradecka Vás zvou na 
              KONCERT barokní a renesanční hudby                  zámek - rondel

Pátek     21. 7. 2006 
              Město Jindřichův Hradec vás zve na akci „LÉTO U VODY“
              Kulturně-společenská akce v rámci projektu Vajgar Summer 2006.
                                     Bližší na plakátech!                             Aguapark  

Sobota    Vernisáž 22. 7. 2006 v 17 hod. 
             Galerie INSPIRACE a nakladatelství AMICUS Praha pořádají výstavu
              JIŘÍ SLÍVA: GRAFIKA  vstup volný do 31. 8. 2006 
                                                                        Langrův dům, nám. Míru 138/I,.

Pondělí   24. 7. 2006 -18.00 hod.
              DADA Club Kasper pořádá výstavu Atoním Málak - obrazy       
                                                          
Čtvrtek   27. 7. 2006 - 19.30 hod.
              Město Jindřichův Hradec Vás zve na koncert
             VZPOMÍNKA NA A.V. MICHNU  Účinkuje: Societas Incognitorum
             Vstupné 60 Kč Prodej vstupenek na místě 2 hodiny před začátkem koncertu.
                                                                      kaple sv. Maří Magdaleny

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

Trasa C: Interiéry 18. a 19. století  Černá věž (10,00 - 16,00 hodin) - otevřena denně 
i v pondělí.  Vstupné na černou věž: 20,- dospělí/ 10,- snížené. 
Vstupné: plné v Čj: 80 Kč/snížené: 40 Kč plné v cizím jazyce: 160 Kč/80 Kč.  
V pondělí se provádí pouze předem objednané skupiny. 
Vstupné je s 110% rezervačnín příplatkem. 
 - 12 - 
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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 mino-

ritský klášter je otevřen denně od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

BÝVALÝ ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI (přístup z 
1. nádvoří hradu a zámku) hromadné objednávky:  e-mail: inspira-
ce@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 Müllera, „Lidožrouti“- oleje Zdeňky Skořepové (do 30.7.), 
„Úzkokolejka - Jindřichohradecký fenomén“ (100 let od otevření tra-
ti JH – Obrataň) a “ Jára Cimrman, Světoběžník a vynálezce Jára 
Cimrman“, „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 Jindřicho-
hradecká kulturní společnost.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN

JAZZOVÁNÍ V JEZZUITSKÉ KOLEJI
Národní muzeum fotografi e pořádá  v pátek 4. 8. 2006 ve 20.00   JAZZOVÝ VEČER
Za účasti sólistů legendárního orchestru Gustava Broma
Jaromíra Hniličky /trumpeta/ a Mojmíra Bártka /trombon/
Dále hrají:   Jiří Růžička/klávesové nástroje/Tony Viktora /kytara/Jaromír Helešic/bicí/
Hedvika Pěnčíková/fl étna/a další
Zpívají: Hedvika Pěnčíková a Lee Andrew Davison
Vstupné: Kč 120.-  Předprodej vstupenek v pokladně Národního muzea fotografi e  
                           denně od 10.00 do 17.00

                                                        Sobota 5.8.2006 ve 21.00    JAZZOVÁ NOC
V HOSTINCI JANA PÁNA VE VYDŘÍ
Za účasti sólistů legendárního orchestru Gustava Broma
Jaromíra Hniličky /trubka/ a Mojmíra Bártka
Dále hrají: Jiří Růžička /klávesové nástroje/Tony Viktora /kytara/Jaromír Helešic /bicí/
Hedvika Pěnčíková /fl étna/
Zpívají: Hedvika Pěnčíková a Lee Andrew Davison
Vstupné: Kč 100.-

                                                                                                                                                       - 13 - 
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pro veřejnost budou probíhat od konce července do konce srpna
se zcela novým a bohatším programem
vždy v pátek a v sobotu 
28. a 29. července 2006 
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a 26. srpna 2006 
od 21.00, 22.00 a 23.30 hodin (rezerva 0:30)
Vstupné: snížené 90,- Kč, plné 170,- Kč

Noční prohlídky hradu a zámku 
Jindřichův Hradec s Bílou paní 2006

V letošním roce se v Nočních prohlídkách posuneme do trochu bližší historie než obvyk-
le, tedy do doby vlády Viléma Slavaty. Setkáte s i s postavou mladého Adama Michny z 
Otradovic. Diváci tedy opět uvidí mocné pány, ale i  zbrojnoše a jiné postavičky, které 
patřily ke každodennímu životu černé kuchyně, kaple svatého Ducha, zámeckého ron-
delu a dalších míst hradu a  zámku Jindřichův Hradec, ale také některá zámecká strašidla 
a dobré duchy hradu a zámku Jindřichův Hradec. Svůj příběh bude samozřejmě jako 
každý rok vyprávět zámecká kašna.

Bližší informace a rezervace vstupenek 
na www.akaska.cz 
Vstupenky je zapotřebí rezervovat až s třítýdenním předstihem.
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Ze slavných kapitol města
               Císařské návštěvy v Jindřichově Hradci

     Jindřichův Hradec se může pyšnit mnoha návštěvami korunovaných hlav, vždyť 
patřil kdysi k největším v Českém království a také moc a vliv zdejších zámeckých 
pánů mnohdy přesahovaly hranice Čech. Příjezd panovníka byl událostí, která zasti-
ňovala všechny ostatní společenské události, protože kdy jindy se mohl lid pokochat 
pohledem nejen na panovníka, ale také na nádherné šaty dvorních dam i kavalírů, 
na skvělé ekvipáže a pestrobarevné i exotické hemžení dvora.
     Příjezd vzácných návštěv se neobešel bez rušných příprav a organizačních sta-
rostí: magistrát řešil, kdo a jak bude vítat u brány (když jel dvůr z Vídně, tak u Vaj-
garské, když jel z Prahy, tak u Pražské), na kterém místě bude stát pan purkmistr, 
který předá klíče od městských bran, kdo bude mít uvítací řeč a kam je třeba umís-
tit dělostřelce, aby salvy nezněly ani příliš nahlas, ani potichu, až budou střílet z 
„kusů“. Nemenší starosti měli na zámku, kde navíc připravovali hostinu a ubytování 

vzácných hostů a jejich četného doprovodu. Starosti měly i tety u kašen, jaké si na 
tu slávu vezmou šaty a pomlouvaly onu šťastnou, která byla vybrána k obsluze na 
zámku. Vrásky na čele měli i venkovští poddaní panství, na které dolehla povinnost 
přispět k bohatému pohoštění.
     Celé město žilo návštěvami, kterých za ta staletí nebylo málo. V roce 1533 jel 
přes Jindřichův Hradec nový český král z rodu Habsburků Ferdinand I., který pak 
přijel ještě několikrát: roku 1544, 1549, 1552, 1553 a 1558. Není divu, že si to zde 
oblíbil, vždyť pánům z Hradce byl zavázán za jejich podporu při volbě na český 
trůn. V roce 1564 přijel i jeho syn Maxmilián II. V 17. století hostil zámek několikrát 
Leopolda I., který byl v přátelských stycích s Janem Humprechtem Černínem a Kar-
lem Felixem Slavatou. Jindřichův Hradec měl tu čest sledovat i životní anabáze jeho 
syna, pozdějšího císaře Karla VI.
     Poprvé jek Karel přes Jindřichův Hradec jako nástupce španělského trůnu, 
který však byl velmi vratký, protože o něj měla zájem i Francie. V tzv. válkách o 
dědictví španělské nebyl příliš úspěšný, a když zemřel v roce 1711 jeho bratr Josef 
I. ve Vídni na neštovice, vrátil se, aby se stal císařem. Poprvé se zastavil ve městě 
v roce 1712 na cestě z korunovace z Německa. Na Karlovu čerstvě korunovanou 
hlavu vedle politických povinností dolehla ještě jedna tíživá starost, a sice, že neměl 
se svou manželkou Alžbětou Kristinou mužského potomka, který by jednou pře-
vzal žezlo. Proto zejména císařovna navštěvovala často Karlovy Vary v naději, že 
jí pomůže tamější voda a koupele, aby porodila syna. V květnu 1721 se při cestě 
do lázní také zastavila v Jindřichově Hradci. Hrabě František Josef Černín se svou 
mladou chotí jeli císařovně naproti do Slavonic. 14. května v poledne vjela císařov-
na do města. Od Vajgarské brány až k zámku bylo shromážděno měšťanstvo, na 
náměstí stály oddíly s praporci, na prvním nádvoří čekali myslivci a na třetím dvě 
kompanie císařského vojska. I když krátce před návštěvou zámek téměř vyhořel (v 
dubnu), snažil se hostitel, aby zakryl stopy škod co nejvíce. Císařovnu doprovodil 
do jejích apartmánů v Adamově stavení. Ve druhém patře byla připravena tabule. 
Dodnes se nám zachoval její náčrt, jak vypadala: stůl měl 24 míst, vedle velkého 
talíře ležely po pravé ruce dva menší a uprostřed stolu bylo osm servírovacích mís. 
Tabule se zřejmě nacházela v tzv. zlatém sále, kde visely obrazy českých knížat a 
králů. Byla to vedle rondelu nejhonosnější místnost na zámku, ale při pozdějším 
požáru v roce 1773 zcela vyhořela. Po prvním přípitku byli ministři a dámy uvedeni 
do reprezantativního rondelu, císařovna zůstala u horní tabule. Po obědě si pro-
hlédla část zámku a proslulý obraz Bílé paní (říká se, že se bála a nechtěla později 
na zámku přespat). V červnu toho roku jeli císařští manželé z lázní do Vídně opět 
přes Jindřichův Hradec. 
     V roce 1732 se při stejné cestě z Karlových Varů zastavili zase na zámku u hrabě-
te Černína. Jak je známo z historie, nebyly tyto cesty příliš účinné: i když císařovna 
pila lázeňskou vodu a brala koupele, jak pravil kronikář, „přáli jí věrní vazalové, 
poddaní a celé křesťanstvo,“ aby měla syna, nastoupila přesto na trůn její dcera 
Marie Terezie a bojem za uznání ženy na trůnu dala dějinám nový směr. 

Z archivních pramenů vybrala 
Stanislava Nováková 
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1. sobota  17.30
2. 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 Kirkpatrich   
                               Délka fi lmu: 83 min.

1. sobota  jen 20.00
2. 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 
sezónní pastevci ovcí a stali se přáteli na celý život.
Hrají: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Randy Quaid, A.Hathawayová 
Režie: Ang Lee           Mládeži do 15 let nepřístupný
                                Délka fi lmu: 134 min.

4. úterý   17.00  20.00
5. středa  17.00  20.00
6. čtvrtek 17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 80 Kč

TRISTAN  A  ISOLDA   V.Británie-SRN-Bioscop
...nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující vášně, bezmezné odda-
nosti a kruté zrady... V rolích legendárních milenců se v historickém 
výpravném snímku z Anglie 7. století představí James Franco a Sophia 
Mylesová.
Dále hrají: Rufus Sewell, David Patrick, Bronagh Gallagherová aj.
Režie: Kevin Reynolds
Mládeži do 15 let nepřístupný
                               Délka fi lmu: 126 min.

7. pátek  17.30  20.00

Vstupné: 63 Kč

FIMFÁRUM  2          ČR-Falcon
Animované pásmo. Čtyři nové pohádky (Moře, strýčku, proč je slané?; 
Tři sestry a prsten; Hrbáči z Damašku; Paleček) „pro chytré děti a 
chytré dospělé“ z oblíbené knihy Jana Wericha.
Režie: Jan Balej, Vlasta Pospíšilová, Aurel Klimt, Břetislav Pojar
                                Délka fi lmu: 90 min.

8. sobota  17.30  20.00
9. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč
                                   
                      

LEMRA  LÍNÁ   USA-Bontonfi lm
Někomu stačí naznačit. Někoho musíte postrčit. Tripp (Matthew Mc-
Conaughey) není ani v pětatřiceti letech ochotný opustit rodný dům. A 
rodičům došla trpělivost. Domluví se proto s rozkošnou Paulou (Sarah 
Jessica Parkerová), která má plán, jak jejich synáčka konečně postavit 
na vlastní nohy. Romantická komedie.
Dále hrají: Zooey Deschanelová, Justin Bartha, Katy Batesová aj.
Režie: Tom Dey          Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka fi lmu: 97 min.

11. úterý  17.00  20.00
12. středa 17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 73 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.
Hrají: Ian McKellen, Alfred Molina, Jürgen Prochnow, Jean Reno aj.
Režie: Ron Howard     Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka fi lmu: 148 min.
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13. čtvrtek  17.30  20.00
14. pátek    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

                    

DĚSNEJ  DOJÁK   USA-Bontonfi lm
Parodie. Šílené autorské duo Selrzer a Friedberg, tvůrců scénáře 
úspěšné parodie Scary Movie: Děsnej biják, chce svým novým fi lmem 
potěšit všechny, kteří romantické komedie milují - a také všechny ty, 
kteří je nenávidí.
Hrají: Alyson Hanniganová, Adam Campbell, Sophie Monková aj.
Režie: Aaron Seltzer    Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka fi lmu: 83 min.

15. sobota  17.30
16. neděle  17.30

Český dabing
Vstupné: 68 Kč

DIVOČINA   USA-Falcon
Za zvířátky nemusíte jen do ZOO. Přijďte na ně do kina! Animovaná 
pohádka vypráví příběh zvířat z newyorské zoo, která se poté, co je 
jedno z nich omylem odvezeno do divočiny, vydávají na nebezpečnou 
záchranou výpravu.
Režie: Steve Williams  Délka fi lmu: 94 min.

15. sobota  jen 20.00
16. neděle  jen 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

                           

HORY  MAJÍ  OČI   USA-Bontonfi lm
Ti šťastnější zemřou první. Drsný, divoký a napínavý horor o obyčej-
ném rodinném výletu, který se najednou změní v boj o holý život.
Hrají: Aaron Stanford, Kathleen Quinlanová, Vinessa Shawová, 
Režie: Alexandre Aja   Mládeži do 15 let nepřístupný
                                Délka fi lmu: 107 min.

18. úterý    17.30  20.00
19. středa   17.30 20.00
20. čtvrtek 17.30 20.00

Vstupné: 68 Kč

VŠECHNO  NEJLEPŠÍ  ČR-Bontonfi lm
Nová česká komedie. Má narozeniny, ženu, milenku, nové auto, nároč-
ného šéfa a pech na zákazníka. Taxikář Jan Dolanský vs. důchodce 
Viktor Preiss v neobvyklé road movie.
Dále hrají: Pavel Zedníček, Tomáš Matonoha, Tereza Kostková, Vendu-
la Křížová, Jana Hlaváčová, Jana Štěpánková aj.
Režie: Martin Kotík     Délka fi lmu: 93 min.

21. pátek    17.30  20.00
22. sobota  17.30  20.00
23. neděle  17.30  20.00
 
Vstupné: 73 Kč

ÚČASTNÍCI  ZÁJEZDU   ČR-Falcon
Letní komedie o autobuse plném výletníků a jejich dovolené u Jadra-
nu. Podle bestselleru Michala Viewegha.
Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana Štěpánková, 
Květa Fialová aj.
Režie: Jiří Vejdělek      Délka fi lmu: 113 min.

25. úterý    17.30  20.00
26. středa  17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 63 Kč

SATAN  PŘICHÁZÍ   USA-Bontonfi lm
Proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6.dne, 6.měsí-
ce, roku 2006 přijde jeho den. Americký diplomat s rostoucí hrůzou 
zjišťuje, že jeho synek není jako ostatní děti...
Hrají:Mia Farrowová, Julia Stiles, Liev Schreiber, David Thewlis aj.
Režie: John Moore      Mládeži do 15 let nepřístupný
                                Délka fi lmu: 108 min.

27. čtvrtek  17.30  20.00
28. pátek    17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 68 Kč

 

ŽENA  MÉHO  MUŽE                                              Francie-Falcon
Až prostitutka jí pomohla poznat svého muže. Řešení manželské 
nevěry po francouzsku v podání Fanny Ardantové, Gérarda Depardieu 
a Emmanuelle Béartové.
Dále hrají: Wladimir Yordanoff, Judith Magreová aj.
Režie: Anne Fontaineová     
                                Mládeži do 15 let nepřístupný
                                Délka fi lmu: 105 min.
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29. sobota  17.30
30. neděle  17.30

Český dabing    
Vstupné: 63 Kč

KOUZELNÁ  CHŮVA  NANNY  McPHEE   V.Británie-Bontonfi lm
Vtipná pohádková komedie o dámě jménem Nanny McPhee, která k 
výchově sedmi Brownovic dětí neváhá použít i kouzla.
Hrají: Emma Thompsonová, Colin Firth, Derek Jacobi aj.
Režie: Kirk Jones        Délka fi lmu: 98 min.

29. sobota  jen 20.00
30. neděle  jen 20.00

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, Laurence Fishburne, Ving Rha-
mes aj.
Režie: J.J.Abrams       Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka fi lmu: 125 min.

1.8. úterý   17.30  20.00
2.8. středa  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč             
                                  

SCARY  MOVIE  4  USA-Falcon
Čtvrtý a poslední díl slavné trilogie! V další parodii to tentokrát „schy-
tají“ - Válka světů, Vesnice, Million Dollar Baby, Zkrocená hora a dal-
ší.
Hrají: Anna Farisová, Regina Hallová, Bill Pulman aj.
Režie: David Zucker

PŘEDSTAVENÍ  PRO  DĚTI  SE  O  PRÁZDNINÁCH  NEKONAJÍ

 1   -   2.     Scary Movie 4                             USA-hororová parodie

 3   -   4.     Poseidon                                    USA-akční

 5   -   6.     Sexy Pistols                                Francie-Mexiko-kriminální

 8   -   9.   Nová Francie                              Kanada-Francie-historické drama

10  -  11.    Rafťáci                                      ČR-komedie           

11  -  13.    Auta                                          USA-animovaný, rodinný

15  -  16. Bestie Karla                                USA-thriller

17  -  18.    Rychle a zběsile: Tokijská jízda     USA-akční

19  -  20. Všechno nejlepší                         ČR - komedie

22  -  24.    Garfi eld 2                                   USA-animovaný, rodinný

22  -  23.    Silent Hill                                    Japonsko-USA-horor

24  -  25.   Casanova                                   USA-romantický, historický

26  -  27.   Angel-A                                     Francie-romantická komedie

29  -  31.   Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže   USA-dobrodružný

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
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     Zdánlivě nic moc, „pod povrchem“ hodně. Domeček už navštívilo množství odborníků 
z oblastí různých řemesel. Dělají se revize, prohlídky, měření, šetření, projekty, cenové 
nabídky. Z některých skutečností se nám točí hlava, jiné jsou velmi potěšující. Zástupci 
fi rem a různých řemesel nám potvrdili to, co jsme jako laici očekávali – v domku je třeba 
vše opravit, vyměnit, zabezpečit….a dali své cenové nabídky. Paní STAROST při tomto 
činění pobaveně sledovala naše rozšířené zorničky a motání hlavy. K tomu škodolibě 
přidala pár prožitých zklamání a úzkostí z grantů, které nevyšly. Neboť ne všechno naše 
nadšené úsilí bylo korunováno úspěchem. Odpovědi byly různého typu – například: Váš 
grant se nám velice líbil, v odborné porotě našel své příznivce, ale vzhledem k tomu, že 
tento měsíc se sešlo mnoho žádostí, nakonec jsme dali přednost jiným. Znovu můžete 
požádat za 6 měsíců (Fond pomoci Siemens). Nebo: Vážení přátelé, letošní rozhodování 
bylo opravdu velice těžké. Víme, že všechny organizace, které poslaly své žádosti, pení-
ze opravdu nutně potřebují. Své žádosti podalo 86 organizací a my jsme museli vybrat 
jen 4. Zachovejte našemu pořadu přízeň a nejpozději do konce dubna 2007 požádejte 
znovu (Adventní koncerty). Holt, v některých nadacích už je v dnešní době velmi těsno, 
nezbývá, než hledat jiné cesty. Pokud bychom své úsilí zaměřili jen na psaní grantů, 
mohli by se z nás stát smutní čekatelé od grantu ke grantu a nic by se nedělo. Navíc u 
většiny grantů je nutné dofi nancování- nadace dá na daný účel  určité procento fi nancí, 
občanské sdružení si zbytek musí zajistit jiným způsobem. Takže realizace benefi čních 
akcí a žádání o sponzorské dary nás tak jako tak nemine.
 Do jedné dlouhodobé akce jsme se pustili v květnu a nazvali jsme ji „ZANECHEJ SVOJI 
STOPU“. Každý z nás totiž v životě nechává nějaké stopy. Některé jsou dobré, k jiným 
bychom se raději nevraceli. Ale ty, které někomu pomohly překonat bolest, úzkost, krizi, 
pomohly vybudovat něco pěkného a vytvořit zázemí pro dobré věci, by neměly být zapo-
menuty. Proto chceme jméno každého jednotlivce nebo fi rmy, kteří na některou dílčí věc 
v domku přispějí, napsat a vyvěsit na viditelné místo v „Komunitním centru OKÉNKO“. 

V té první fázi jsme sháněli peníze na výměnu oken. Svou 
stopu zde zanechali tito jednotlivci a organizace:
            Pan Josef Nejedlý, Jaroslav a Hana Řimnáčo-
vi, Pavel a Jaroslava Sedlákovi, Drahomíra a Jan Blažko-
vi, Obecní úřad Novosedly n. N, Waldviertler Sparkasse 
von 1842, Miroslav Plojhar st., Miroslav Plojhar ml., MUDr. 
Libuše Mauleová, MUDr. Jan Kremlička, Ing. Karel Matou-
šek, Mgr. Jaroslav  Kozlovský, p.Alfred Němec, p. Václav 
Königsmark, Mgr. Dana Stypová. Svůj čas této akci věno-

vala jako dobrovolná spolupracovnice paní Hana Plojharová.                                      
 S radostí jsme výměnu oken objednali a při jednání o realizaci zakázky nám i fi r-
ma LD INVEST vyšla vstříc – přislíbili darování nejdražšího komponentu zdarma. V našem 
případě se jedná o vchodové dveře a jejich cena je cca 20 000,- Kč. Další dofi nancování 
výměny oken bude realizováno z Globálního grantu EU.
 A tady se dostávám k tomu, co nám v poslední době nadělila Paní RADOST. 
Ani toho nebylo málo. Uspěli jsme při akreditačním řízení na Ministerstvu vnitra a náš 

 o.s. OKNA
Okénko Třinácté: Co se děje v „OKÉNKU“
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sociálně – preventivní program Pět P je zčásti tímto ministerstvem fi nancován (v letošním 
roce se jedná o 35% z požadovaného rozpočtu). Výše uvedení dárci nám věnovali nejen 
peníze, ale i chuť do dalších aktivit. Od února máme první placenou pracovnici – stala 
se jí paní Hana Řimnáčová, náklady, spojené s její mzdou hradí do konce července Úřad 
práce (jedná se o společensky prospěšné místo), dále bude práce hrazena z Globálního 
grantu ESF EU. A právě úspěch ve výběrovém řízení GG ESF nám udělal velikou radost, 
protože jsou zde fi nance na celou řadu aktivit pro rodiny handicapovaných dětí. První 
aktivitou, která proběhne ve dnech 14. – 25. srpna vždy od 8. 00 do 13. 30 bude zkušeb-
ní provoz chráněné dílny pod vedením paní Evy Kutišové, nápomocna bude D. Blažková. 
Plánujeme jej pro 4 – 5 klientů. A o dalších aktivitách budeme informovat až v příštím 

OKÉNKU.                                                                            Drahomíra Blažková

      Ve dnech 16.-18.6.2006 se v překrásném městě Česká Třebová konalo Republikové kolo 
soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“, kde své síly v kategorii 2. stupně změřilo 9 nejlepších 
družstev z celé naší republiky. Naše město zastupovalo za tuto kategorii družstvo pěti naděj-
ných chlapců ze 6.ZŠ ve složení – Martin Schönbauer (kapitán družstva), Martin Jasanský, 
Lukáš Rejthar, Luboš Hummel a Filip Patcelt. Kluci již letos ukončí základní školu, takže „Hlídek 
mladých zdravotníků“ se mohli zúčastnit letos již naposledy, neboť soutěž je pouze pro základ-
ní školy. A o to víc bojovali! Vždyť aby se mohli dostat až na samotný vrchol, kterým bezespo-
ru republikové kolo je, museli nejprve vyhrát okresní kolo této soutěže (konalo se 17.5.2006 
v J. Hradci) a poté samozřejmě i kolo krajské (konalo se 6.6.2006 v Havlíčkově Brodě). Měla 
jsem tu možnost se obou těchto kol zúčastnit a vidět kluky 
přímo jak se říká „v akci“ a byli skutečně výborní! S napro-
stým přehledem zvládali leckdy velmi nesnadná stanoviště 
se spoustou zranění. Vše zvládli na výbornou a mohli naše 
město reprezentovat až na úrovni republikové, kde se museli 
opět poprat se spoustou nelehkých stanovišť a úkolů. Sou-
těžili, bojovali a vybojovali překrásné 2. místo, což je skuteč-
ně skvělé umístění! Gratulujeme, kluci! Obrovský dík určitě 
patří také paní učitelce Ivě Schneedorferové, která kluky na 
všechny soutěže připravovala a prožívala všechno napětí s 
nimi. A samozřejmě nesmím zapomenout na ředitelku naše-
ho Oblastního spolku paní Zdeňku Hanzalovou, neboť bez ní 
by tak úspěšné družstvo také nevzniklo… 
Kluci určitě převezmou pomyslnou štafetu po velmi úspěš-
ném týmu, který vznikl před mnoha lety na 1.ZŠ. Soutěžili 
ve složení Luděk Tejčka (kapitán), Petr Semotán, Jan Kříž, 
Michal Havlík a Josef Dohnal. Klukům je  již 21 let, ale stále 
slaví úspěchy na spoustě soutěží. Loni se například umístili 
na 2. místě na Republikové soutěži družstev Juniorů a Huma-
nitárních jednotek – Kubínův memoriál. Od prvního místa je dělilo pouhých 23 bodů. Pouhých 
23 bodů rozhodlo o tom, kdo se dostane až na nejvyšší vrchol v soutěžích první pomoci – na 
FACE. FACE je Evropská soutěž první pomoci a každý rok zde poměří své síly nejlepší družstva 
z celé Evropy. Probojují se tam letos? Nechme se překvapit…
                           Jitka Čechová Předseda OSM ČČK J. Hradec
           Foto: krajské kolo soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“ – Havlíčkův Brod 6.6.2006

Oblastní spolek ČČK v J. Hradci opět slaví úspěchy...
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Historický úspěch sportovní gymnastiky v J.Hradci!!
Veronika Sýkorová je mistryní České republiky ve sportovní gymnastice.

     V sobotu 10.6.2006 se podařilo získat zlatou medaili na mistrovství ČR ve sportovní 
gymnastice juniorce Veronice Sýkorové. Závod se konal v Praze v tělocvičně Sokola 
Žižkov. Do závodu juniorek B nastoupilo 29 nejlepších gymnastek z celé ČR, které si 
vybojovaly právo startu na krajských přeborech. Do Prahy přijely i všechny čtyři svě-
řenkyně trenérky M. Zádrapové. Veronika Sýkorová, Hana Horáková, Nela Vaňásková a 
Nikola Vaňásková. Tyto patnáctileté závodnice dokázaly nemožné. Ukázaly, že tvrdě a 
poctivě trénují, mají pevné nervy a v neposlední řadě jim nechybí velká bojovnost. Vzor-
ně reprezentovaly svůj oddíl a celou jihočeskou gymnastiku. Výkon Veroniky Sýkorové 
byl vskutku šokující. Před ním se musely sklonit všechny závodnice i z renomovaných 
oddílů a tréninkových gymnastických středisek. Veronika zaslouženě vyhrála a přivezla 
první zlatou medaili z mistovství ČR do Jindřichova Hradce. Velké uznání zaslouží i ostatní 
děvčata. Hana Horáková jen pověstný krůček od medai-
le na krásném 4. místě, Nela Vaňásková na 8. a Nikola 
Vaňásková na 11. místě. Ostatním nezbylo než gratulovat 
k velkému úspěchu.
 1. V. Sýkorová   Slovan J.Hradec
 2. T. Kobrlová    Sportcentrum Děčín
 3. L. Jáňová      Sokol Brno I
Veronika Sýkorová - nar. 7. 4. 1991. Bydlí v N. Včelnici, 
je žákyní 9. třídy v N. Včelnici a od září bude studentkou 
gymnasia v J.Hradci. Její první gymnasticé krůčky vedl trenér František Kolář v oddíle 
sportovní gymnastiky v N. Včelnici a dal jí výborné základy do další gymnastické kariéry. 
Od jara 2003 je členkou oddílu TJ Slovan v J.Hradci u trenérky Miroslavy Zádrapové. Její 
nejoblíbenější nářadí je přeskok.                        Za oddíl SG trenérka M. Zádrapová.

SPORT

Sportovci se setkali se starostou města
Dne 30. května 2006 starosta města Ing. Karel Matoušek 
přijal hokejbalové družstvo mužů TJ HBC OLYMP J. Hradec 
a talentovanou patnáctiletou hokejistku KLH Vajgar Nikolu 
Dvořákovou. Při této příležitosti byl úspěšným sportovcům 
předán věcný dar města. Zástupci TJ HBC OLYMP J. Hra-
dec byli přijati u příležitosti ocenění Klubem Fair-play při 
Českém olympijském výboru za mimořádně čestný přístup 
ke sportu a soupeři. Hokejistka Nikola Dvořáková dosáhla 
v žákovském družstvu KLH Vajgar mimořádných úspěchů, 
stala se nejlepším obráncem ligy starších žáků), v extra-
ligovém družstvu žen HC SLAVIA Praha se umístila na 2. 
místě v ženské hokejové extralize v sezoně 2005/2006 a 
dalších úspěchů dosáhla v juniorské hokejbalové repre-
zentaci. Město Jindřichův Hradec zastoupené starostou si 
váží  dosažených úspěchů reprezentujících naše město ve 
všech oblastech společenských a sportovních aktivit a oceňováním těchto výsledků pro-
jevuje podporu a svoje poděkování  za prezentaci dobrého jména města.
                     PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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 MABA Prefa spol. s r.o., Čtvrť J. Hybeše 549,   
 Veselí nad Lužnicí 

přijme do hlavního pracovního poměru i absolventy
BETONÁŘE, ŽELEZÁŘE vzdělání základní nebo vyučen, zaškolíme
                                 jednosměnný i dvousměnný provoz
PROVOZNÍ zámečníky, TESAŘE  požadujeme – vyučen v oboru
Nabízíme: ubytování, závodní stravování, příspěvek na penzijní pojištění
               výkonnostní prémie
Kontakt: Břešťáková S.      tel. 381581139, linka 244724506363
             fax. 381 581131   e-mail: investice@mabaprefa.cz

PENZION V CENTRU JH přijme pracovníka(ci) na místo recepční
               Požadavky: AJ aktivně      NJ pasivně   Životopis v ČJ a AJ
               Nástup: září 2006
               Kontaktní údaje a životopisy zasílejte na E:mail info@euronet.cz

 

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



Dejte svému domu šanci, 
aby Vám pomohl šetřit!

Zateplovací systémy Stomix® dokáží 
ušetřit až 30 % nákladů na vytápění.
A navíc získáte zdarma poradenství 
a stavební dohled!

Kvalitní materiály, jejich vzájemné sladění a správná 
aplikace jsou nezbytným předpokladem správného 
zateplení, a tím i Vaší spokojenosti. Proto k jednotlivým 
realizacím přistupujeme individuálně a navrhujeme 
optimální řešení pro každý dům.

STOMIX® – výrobce a dodavatel zateplovacích systémů 
(ETICS) jehož jméno má zvuk v celé Evropě. První český 
výrobce zateplovacích systémů, který je držitelem 
Evropských technických schválení. Vyrábíme omítky, 
lepicí a stěrkové hmoty, penetrační nátěry, 
barvy, sanace a prostředky pro ochranu betonu.

České Budějovice Hluboká nad Vltavou Vráto u Č. Budějovic

Kontakt: STOMIX České Budějovice s.r.o. 
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice 
tel./fax: 387 222 108

www.stomix.cz


