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  ESNET
  INTERNET  SERVICES  PROVIDER
         informace na www.esnet.cz
         Poradenská služba 
         602 464 800, 602 189 099
         Otevřeno pondělí až sobota
         Veřejný přístup k síti INTERNET

  JINDŘICHŮV HRADEC Náměstí Míru 138/I
         377 01 Jindřichův Hradec 384 362 375
  Třeboň 384 724 602
    •   INTERNET 2002
        Jindřichův Hradec, Třeboň
    •   Pevné připojení
    •   Prodej značkové výpočetní techniky
    •   Projektování a stavby počítačových sítí
    •   Školení INTERNET
    •   Instalace a servis 
        OS LINUX                          
  BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 
  koncový bod již od 5.000,- Kč a 500,- Kč/měs.     
        www.esnet.cz
         info@esnet.cz

JINDŘICHŮV  HRADEC

NA TELETEXTU TV NOVA 
AKTUÁLNĚ strana 678

  

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

 
                                       
           

  

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

                                           

  

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

  Zastupitelstvo města dne 15. 3. 2006 
na svém 39. zasedání odsouhlasilo prodej 
objektu jatek č.p. 202/II na parcele č. 4251 
s přilehlými plochami za 5 001 000,- Kč. 
Kupec vzešel z výběrového řízení, ve kterém 
mohli zájemci reagovat na záměr zveřejně-
ný obvyklým způsobem. Záměr prodeje byl 
opakovaně projednáván v orgánech města 
a o koupi se zájemci mohli ucházet obál-
kovou metodou. Nejnižší nabídková cena 
byla stanovena na 5 miliónů korun. Kupní 
smlouva bude uzavřena a cena uhrazena 
do 3 měsíců od schválení prodeje zastupi-
telstvem města.     
   S účinností od 1. ledna 2006 se město 
Jindřichův Hradec stalo jediným společ-
níkem obchodní společnosti Relax Vajgar, 
s.r.o. Jindřichův Hradec, která spravuje pla-
vecký bazén a přiléhající akvapark. V sou-
vislosti s organizační změnou provozování 
organizace bylo nutno obsadit funkci ředi-
tele nově vzniklé společnosti. Na toto místo 
bylo vypsáno výběrové řízení a jmenová-
na speciální odborná hodnotící komise. Z 
osmi uchazečů byl touto komisí radě města 
doporučen pan Petr Cihla. Rada města se 
po zvážení všech podkladů hodnocení k 
tomuto doporučení přiklonila a s účinností 
od 15. března 2006 jmenovala pana Petra 
Cihlu ředitelem společnosti Relax Vajgar, 
s.r.o. Jindřichův Hradec. Na rozdíl od před-
chozí praxe bude pan Petr Cihla také jedi-
ným jednatelem společnosti.
    Ve smyslu dlouhodobého záměru spolu-
práce města Jindřichův Hradec a Jihočes-
ké hospodářské komory došlo k uzavření 
dodatku ke smlouvě mezi zúčastněnými 
subjekty.  Z tohoto dodatku plyne, že pro 
rok 2006 budou z rozpočtu města poskyt-
nuty Jihočeské hospodářské komoře pro-
středky ve výši 70 000,-Kč. Město Jindři-

chův Hradec tímto příspěvkem deklaruje 
především svou podporu malému a střed-
nímu podnikání v působnosti města. Sou-
časně je tím vyjádřena spolupráce Jihočes-
ké hospodářské komory a města Jindřichův 
Hradec v otázkách snižování nezaměstna-
nosti, cílené podpory odborného školství a 
přístupu externích investorů.  
   Cyklistický klub Jitka Jindřichův Hradec 
uspořádá závod v rámci seriálu závodů Čes-
kého cyklistického poháru mládeže 2006. 
Závod je plánován na červen letošního 
roku a bude se konat v kategorii mladších 
a starších žáků, kadetů a juniorů. Protože 
se jedná o celostátní akci s významnou 
propagací města, rozhodli radní o podpoře 
této akce poskytnutím mimořádné účelové 
dotace ve výši 10 tisíc korun.  
    Smlouvy o poskytnutí mimořádných dota-
cí schválilo také zastupitelstvo na svém 39. 
zasedání dne 15. března 2006. Na základě 
těchto usnesení dostane Národní muzeum 
fotografie 1, 8 miliónu korun, Jindřichohra-
decká televize s.r.o. 700 tisíc korun, Dům 
dětí a mládeže J. Hradec 100 tisíc korun a 
společnost FOLK & COUNTRY s.r.o. 30 tisíc 
korun. Se všemi uvedenými příspěvky počí-
tá rozpočet města na rok 2006. 
    V rámci Programu regenerace městské 
památkové rezervace schválilo zastupitel-
stvo 10 objektů, mezi které byla rozdělena 
státní dotace ve výši 2 450 000,- Kč. Jed-
ná se o tři objekty v majetku města, dva 
církevní a pět je soukromých vlastníků. V 
letošním roce se město Jindřichův Hradec 
výškou přidělené dotace umístnilo na prv-
ním místě ze všech městských památko-
vých rezervací v České republice.

                                        Alfred Němec, 
místostarosta  města Jindřichův Hradec

    Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

se koná 26. 4. 2006 v 16.00 hodin 
     v sále Střelnice
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  MĚSTSKÁ POLICIE 
  Jindřichův HRADEC
  za období 1.2. - 28. 2. 2006

majetkové přestupky:

...v  Hypernově
6.2.2006 do kočárku pod dítě ukryla 32-ti 
letá žena vietnamské národnosti oděvy v 
ceně 946,-Kč (2 pánské košile, 1 dětská 
bunda). Za pokladnou na kočárek upozornil 
detekční rám a přestupek je nyní v řešení 
městské policie.
7.2.2006 láhev „bíma“ v ceně 399,-Kč se za 
kalhotami pokusil pronést 20-ti letý muž. 
9.2.2006 výše popsaným způsobem  odcizil 
muž (21 let) láhev vodky v ceně 349,-Kč.
12.2.2006 pánský deodorant v ceně 166,90 
Kč, uložený v kapse bundy „zapomněl“ 
zaplatit 53-ti letý muž.
13.2.2006 pravděpodobně velkou chuť na 
tequilu dostal 18-ti letý muž. Do batohu 
si uložil 2 láhve destilátu v celkové ceně 
1328,-Kč, ale detekční rám za pokladnou 
neoklamal.
26.2.2006 dva nezletilí chlapci odcizili pod 
bundou dvoje víceúčelové kleště, celkem 
za 198,-Kč. Strážníci věc oznámili rodičům 
a na sociální odbor MěÚ.
26.2.2006 v 15.20 hodin zadržel zaměstna-
nec ostrahy dvě ženy (21 a 16 let), které 
zcizily zimní rukavice, a to tak, že si je v 
prostoru prodejny navlékly na ruce a chtě-
ly odejít. Argumentovaly tím, že je venku 
zima. Zároveň měly v taškách i jiné zboží 
nakradené v jiných obchodech. Strážníci je 
proto předali Policii ČR.

...nák. středisko COOP 
na Masarykově nám.
10.2.2006 zaměstnance výše uvedeného 
obchodu zaujal mladý muž, který v prů-
běhu nákupu začal podivně napadat na 
pravou nohu. Později se v kanceláři vedou-
cí ukázalo, že příčinou změny chůze byla 
ukrytá nezaplacená konzerva pražské šun-
ky za 117,40 a 3 balíčky plátkového sýra za 
celkem 56,-Kč.

...Kaufland
21.2.2006 láhví  ginu  v ceně 175,-Kč, chtěl 
podarovat matku 17-ti letý mladík. Protože 
neměl peníze, láhev se pokusil bez placení 
pronést  ukrytou za pasem kalhot.
22.2.2006 jako „momentální myšlenko-
vý zkrat“ charakterizoval 44-ti letý muž 
své počínání, když vyndaval z kapes bun-
dy poměrně slušný „nákup“ za 398,80 Kč 
(salám, jaternice, jelítko, sýry, čokolády), 
který pochopitelně nezaplatil.
24.2.2006 muž s přítelkyní (27 a 18 let) si 
v batohu chtěli odnést dvě láhve alkoholu. 
A pro případ si muž zastrčil za pás kalhot v 
prostoru břicha elektrický osvěžovač vzdu-
chu. Naštěstí jejich „akci“ sledoval zaměst-
nanec ostrahy a zboží za 407,-Kč tak zůsta-
lo v obchodě.

... Lidl
2.2.2006  dvě krabičky cigaret  odcizil 44-ti 
letý bezdomovec. V tomto případě se však 
nejednalo o přestupek, ale (vzhledem k 
jeho minulosti) o trestný čin, který stráž-
níci předali Policii ČR. Obdobně strážníci 
postupovali i 18.2.2006, kdy tento muž zde 
odcizil 1 ks WC gelu v ceně 13,90 Kč. Argu-
menoval tím „že se chtěl umýt“.
8.2. 2006 tři krabičky cigaret v celkové 
ceně 88,50 Kč jaksi „zapomněla“ zaplatit 
51-ti letá žena.

...Masné krámy
20.2.2006 v kapse kabátu si chtěl odnést 
láhev piva v ceně 8,80 Kč 59-ti letý muž.
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 Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 4/2006

nadýchal... 
4.2.2006 v 00.40 hodin zjistil operátor 
kamerového systému vozidlo projíždějící 
Panskou ulicí. Jelikož to bylo v době, kdy 
je vjezd do této ulice zakázán upozornil 
na zjištěnou skutečnost hlídku, která se 
nacházela na náměstí Míru. Strážníci vozi-
dlo zastavili. Protože 28-ti letý řidič vyka-
zoval známky požití alkoholického nápo-
je, provedli strážníci dechovou zkoušku. 
Vzhledem k tomu, že výsledek byl pozitivní, 
vyzvali řidiče, aby se podrobil odběru krve, 
což řidič na místě odmítl. Následně byl pou-
čen, že jeho přestupek bude postoupen ke 
správnímu řízení na Odbor dopravy MěÚ J. 
Hradec. 

4.2.2006 přestupku proti majetku se 
dopustil 15-ti letý mladík tím, že na sídliš-
ti Vajgar úmyslně rozbil skleněnou výplň 
vchodových dveří. Po uhrazení škody bude 

přestupek vyřešen v blokovém řízení.
4.2.2006 u správního řízení skončí přestu-
pek proti občanskému soužití, kterého se 
dopustili dva muži (30 a 24 let) tím, že se 
vzájemě fyzicky napadali v jednom z noč-
ních podniků ve Svatojánské ulici.

18.2.2006 v ranních hodinách neudržel svůj 
chtíč na uzdě 50-ti letý muž. V nádražní 
budově se pokusil znásilnit ženu, která zde 
tyto prostory uklízela. Jeho řádění udělala 
přítrž až přivolaná hlídka městské policie. 
Strážníci muže omezili na osobní svobodě a 
předali policistům ČR.

18.2.2006 celostátně hledaného muže, 
který se vyhýbal nástupu výkonu trestu 
zadržela na sídlišti Vajgar hlídka městské 
policie. Muž byl převezen na obvodní odě-
lení Policie ČR.

str. Rudolf Gabriel

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

 Škardová Kateřina      Schmidt Martin         
 Řimnáčová Aneta       Drnková Kateřina    
 Chodcová Kristýna     Adamová Tereza
 Kežlínková Simona     Ošlejšková Katka
                                Švecová Adéla       

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

  3. 2. Marie Kubů, Otín                              11. 2. Anastázie Loudínová, J. Hradec
  5. 2. Jan Kopřiva, J. Hradec                      14. 2. Martin Louša, Hospříz
  5. 2. Ján Mihálik, J. Hradec                       15. 2. Věra Tomášková, J. Hradec
  7. 2. Ing. Karel Chalupský, Deštná u J.H.    19. 2. Květoslava Máchová, J. Hradec
  8. 2. Marie Senarová, J. Hradec                 21. 2. Marta Gabrielová, J. Hradec
  9. 2. Marie Prokopová, J. Hradec               22. 2. Petr Pudil, J. Hradec
  9. 2. Karolina Botovová, Otín                     22. 2. Jaroslava Haringová, Vlčice
11. 2. Jaroslav Bína, Klec                            27. 2. Růžena Coufalová, Strmilov               
                                                               27. 2. Jan Hanta, Nová Bystřice
 - 4 - 
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V JINDŘICHOVĚ HRADCI se koná v termínu   
19. - 20. dubna 2006 od 9.00 do 16.30 hodin.
                        PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

  Město Jindřichův Hradec informuje 
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. v platném znění
        o z n a m u j e       občanům, že má v majetku byt č.9 o velikosti 1+1 - (46m2) 
ve Schwaigrově ul. č.p. 571/II, který nabízí k prodeji obálkovou metodou.
  Podmínky žádosti:

- nejnižší nabídková cena 520.000,- Kč
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu  
  Jindřichův Hradec
- při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující částku 
   2145,- Kč za znalecký posudek
- při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující částku  
  3220,- Kč do fondu oprav 
                     

                   Bližší informace obdrží zájemce na odboru správy majetku.

Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. v platném znění               
         o z n a m u j e    občanům, že má v majetku byt č.15 o velikosti 1+1 -  (44m2) 
na sídl. Vajgar  č.p.708/III, který nabízí k prodeji obálkovou metodou.
Podmínky žádosti: 

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

     Město Jindřichův Hradec využije sportovní halu i k mimosportovním účelům.
V roce 2002 byla zprovozněna v Jindřichově Hradci více-
účelová sportovní hala. Do dnešní doby sloužila převážně 
pro akce sportovního charakteru.
Již delší dobu jsme se zabývali myšlenkou jak obohatit 
kulturní nabídku, zejména pro mladší generaci. Jednou z 
možností se jevilo uspořádání koncertu populární kapely. 
Skoro neřešitelnou otázkou bylo místo uspořádání takové 
akce, neboť pro tyto velké akce se nehodí prostory Kul-
turního domu Střelnice, ani kaple sv. M. Magdaleny nebo 

- nejnižší nabídková cena 570.000,- Kč
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec
- při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující částku 2145,-  Kč za znalecký posudek
- při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující částku 3080,- Kč do fondu oprav
                      Bližší informace obdrží zájemce na odboru správy majetku.
                               JUDr. Věra Sedláčková, vedoucí odboru správy majetku města
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reprezentativní prostory státního hradu a zámku, kde se odehrává většina kulturních 
akcí pořádaných městem. Rozhodnutí proč právě sportovní hala padlo poté co jsme si 
odbornou firmou nechali zpracovat akustickou studii tohoto zařízení a dostali vyjádření o 
vhodnosti pořádat zde hudební produkce.
V této souvislosti bylo nutné provést určitá opatření, a to zejména zajistit ochranu palu-
bové sportovní podlahy proti poškození právě při mimosportovním využití. Tato ochrana 
spočívá v položení tří vrstev. Po dohodě s projektantem zařízení to bude textilní folie, na 
ní položený hydroizolační materiál a desky podobné dřevotřískovým, které budou tvořit 
náhradní podlahu.
První montáží se bude zabývat odborná firma po dobu tří dnů, neboť je potřeba dřevo-
třískové desky upravit tzv. „na míru“ přímo na místě. Demontáž a následné montáže by 
pak měly být zvládnuty v kratší době.
První kdo si vyzkouší mimosportovní vystoupení ve sportovní hale bude nejpopulárnější 
česká kapela současnosti Divokej Bill v rámci svého turné „Divokej Bill – Poštovní spo-
řitelna tour 2006“ dne 21. dubna 2006. Při samotném koncertu, vzhledem k charakteru 
akce, počítáme s posílením pořadatelské služby o profesionální „ochranku“ k zajištění 
vyšší bezpečnosti návštěvníků koncertu i ochrany majetku města. K podzimnímu vystou-
pení chceme oslovit některého z dalších předních interpretů české populární scény.
Myšlenka využít víceúčelovou sportovní halu k mimosportovním akcím by nebyla možná 
realizovat bez vstřícného postoje vedení společnosti REGIONSPORTSLUŽBY spol. s r.o., 
která má sportovní halu od města svěřenu do pronájmu.

Pozvánka na oslavy partnerství do Neckargemündu
     V rámci oslav „10 let partnerství s Neckargemündem“ Vás město Jindřichův Hradec 
oslovuje s možností poznat partnerské město. Oslavy proběhnou ve dnech 23. – 25.6. 
2006 v německém Neckargemündu a v měsíci září (22. –24.) letošního roku v Jindřichově 
Hradci. Pro zájemce z oblasti kultury, sportu, školství a mládeže bude vypraven do Nec-
kargemündu zvláštní autobus (omezená kapacita). K účasti na oslavách je nutné přihlásit 
se nejpozději do 30. dubna na MěÚ, odbor kanceláře starosty, oddělení kultury, tel.: 384 
351 255 (pí Papežová). Zde Vám budou poskytnuty i bližší informace. 

Město Jindřichův Hradec navazuje nové partnerství
     Na konci měsíce února zavítal na radnici do Zwettlu starosta města Ing. Karel Matou-
šek spolu s radním Mgr. Miloslavem Vokáčem na první pracovní setkání obou měst.
Nového partnera z blízkého okolí v Rakousku si město Jindřichův Hradec hledá již delší 
dobu.
Při samotném setkání, po vzájemném představení obou měst, byly naznačeny dvě úrov-
ně spolupráce. Jednak v oblasti kultury, sportu, školství a mládeže, jakož i podpory 
cestovního ruchu. Dalším důvodem je podpora žádostí o finanční dotace z Evropské 
unie, neboť písemná podpora projektu obcí z příhraniční oblasti sousedního Rakouska je 
vyžadována k projektům financovaným Evropskou unií.
Obě formy spolupráce se pro zástupce města Zwettl jeví jako přijatelné a jako projev 
zájmu o další spolupráci přijali pozvání do Jindřichova Hradce, kde by se již v měsíci 
dubnu mohly projednávat základní teze smlouvy o partnerství.
V současné době město udržuje oficiální partnerství s Neckargemündem (Německo)                  
a Steffisburgem (Švýcarsko). 
                                           JUDr. Jana Říhová, vedoucí odboru kanceláře starosty
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Nového kabátu se možná dočká i Nádražní ulice

   Po ulicích Růžové a Klášterské a také po náměstí T. G. Masaryka se rekonstrukce zřej-
mě dočkají i další významné dopravní tepny Jindřichova Hradce. Jednou z nich by měla 
být také ulice Nádražní, statisícové náklady na zpracování projektu zahrnuje už rozpočet 
na letošní rok. Původně měly být v Nádražní ulici opraveny pouze nevyhovující chodníky. 
S ohledem na prováděné rozsáhlé rekonstrukce komunikací v centru Jindřichova Hradce 
však přišel návrh na to, aby se jejich součástí stala také tato ulice. Dopravní komise, 
která záměr posuzovala, mu jednoznačně dala zelenou. „Komise doporučila Radě, aby 
Nádražní ulice byla řešena komplexně. To znamená nejen správku chodníků, ale i vozov-
ky a i obnovu zeleně. Ulice by si přitom měla zachovat charakter vstupního bulváru do 
města od příjezdu autobusů a vlaků“ upřesnil místostarosta Jindřichova Hradce a člen 
Dopravní komise Alfred Němec. Rekonstrukce Nádražní ulice včetně prostranství před 
budovou vlakového nádraží by měla navazovat na podzimní plánovanou opravu křižova-
tek u Fakulty managementu a u Policie. Spuštění realizace celého projektu je naplánová-
na až na jarní měsíce příštího roku. V jeho průběhu by mělo dojít také k dlouho očeká-
vané výměně mostu v Horním Žďáře. „Původní most, který tam stojí ještě z dob války, 
je velmi hlučný a narušený korozí. Vybírali jsme ze dvou variant řešení. Buďto rekon-
struovat stávající ocelovou konstrukci nebo postavit most nový“ dodal Alfred Němec. 
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Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hra-
dec ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec
vyhlašuje fotografickou a výtvarnou soutěž pro žáky mateř-
ských, základních a středních škol Jindřichova Hradce na 
téma

Mé město mýma očima
Soutěž je vyhlašována u příležitosti oslav jubilea Deset let od podepsání smlouvy o part-
nerství mezi městy Neckargemünd (De) a Jindřichův Hradec (Cz). Vybraná díla budou 
oceněna a vystavena v rámci výstavy „Jindřichův Hradec se představuje“, která bude 
otevřena ve dnech 22. - 25. června 2006 v německém Neckargemündu, při první části 
oslav.
Díla, která nebudou vybrána k prezentaci v Německu, budou vystavena při české části 
oslav 22. – 24. září 2006 v Jindřichově Hradci, nebo i při jiných příležitostech. Mohou být 
např. zařazena do projektu FestArt, který pořádá organizace Junák společně s městem 
a gymnáziem.

Fotografická i výtvarná díla v libovolném formátu, také zvolené technické zpracování 
není nijak určeno a omezeno, odevzdávejte panu Mgr. Pavlu Vavříkovi, učiteli GVN JH. 
Uzávěrka odevzdání prací je 19. května 2006.

Věříme, že se soutěže zúčastníte, podpoříte tak myšlenku partnerství a využijete mož-
nosti prezentovat svou tvorbu i své město doma i v zahraničí.

JUDr. Jana Říhová, vedoucí odboru kanceláře starosty
Mgr. Miloslav Vokáč, ředitel Gymnázia V. Nováka J. Hradec
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Nakonec zvítězila varianta výstavby nové železobetonové konstrukce. Zatímco letos je v 
rozpočtu na projektové přípravy zahrnuta částka 400 000Kč, samotná výstavba v příštím 
roce spolkne odhadem deset miliónů korun. Letošní přívaly sněhu odhalily problém, který 
komplikuje zimní údržbu a obsluhu kontejnerů na komunální odpad. Řidiči, parkující kvůli 
sněhovým bariérám daleko od obrubníků, přesahují plochy parkovacích stání. I proto 
dopravní komise doporučila, aby budoucí projekty komunikací, chodníků a parkovacích 
míst, počítaly s většími rozměry vozidel a to i za cenu vyšších investičních nákladů.

Co nového v o. s. Proutek  
   Čilý ruch od začátku roku panuje v Plasné u Kardašovy Řečice, kde bydlí klienti občan-
ského sdružení Proutek. Za sebou mají řadu úspěšných akcí loňského roku a v plném 
proudu je příprava letošního.
Mezi nejvýznamnější úspěchy jistě patří realizace loňského ročníku akce Cihla tady v 
Jižních Čechách, jejímž bylo občanské sdružení Proutek poprvé regionálním partnerem. 
Celkem se podařilo získat zhruba 80. tisíc korun. Celá tato suma byla použita na vybudo-
vání chráněné dílny. Dále se podařilo získat grant na 600 tisíc korun.
„Jsme rádi, že dostaneme peníze z Evropské unie prostřednictvím globálního grantu, 
který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti. Uspěli jsme s projektem, ve 
kterém tady u nás v chráněném bydlení v Plasné a v chráněném bydlení v Rolničce v 
Soběslavi zavádíme standardy kvality sociálních služeb a připravujeme školící modul i pro 
další poskytovatele těchto služeb.“ vysvětlil Jan Kostečka, předseda o.s. Proutek.
V současné době se buduje chráněná dílna, která začne fungovat již v létě. Dílnu budou 
moci využívat nejen klienti samotného sdružení, ale také lidé z Ústavu sociální péče 
nebo postižení žijící v rodinách. Naplánován je další ročník Akce cihla, která proběhne 
na přelomu června a července a do které se letos zapojí opět více měst po celé České 
republice. Proutek v současné době nabízí i několik pracovních míst. Všechny informace 
a podrobnosti o nabíd ce pracovních míst mohou zájemci najít na webových stránkách 
sdružení – www.webpark.cz/proutek.

Modelářská výstava
   Všichni obdivovatelé modelů letadel nebo vojenské techniky zamířili v sobotu 18. 
března do jindřichohradeckého Domu dětí a mládeže. Klub modelářů Jindřichův Hradec 
již potřetí v těchto prostorách uspořádal jednodenní soutěž pro děti spojenou s výstavou 
modelů. Účast jak soutěžících tak vystavovatelů byla opravdu hojná. Podle pořadatelů se 
zatím jednalo o nejúspěšnější ročník. Ale i zde se potýkají s nedostatkem mladých lidí.
„Tento koníček potřebuje trpělivost a spoustu času, takže dětí přeci jenom pořád ubývá.“ 
posteskl si František Čeloud, vedoucí Klubu modelářů JH.
Tohoto ročníku se zúčastnilo zhruba třicet vystavovatelů. Návštěvníci, kterých se přišlo 
podívat jako každý rok velké množství, si tak mohli prohlédnout modely letadel jako je 
například Albatros, Avie, Spitfire, Huricane, nejrůznější vojenské techniky a lodí. Jindři-
chohradečtí modeláři získali také řadu ocenění.
„Před 14-ti dny jsme byli v Praze, kde se konala jedna z největších výstav u nás. Bylo 
tam zhruba tisíc modelů a v kategoriích, ve kterých jsme se zúčastnili jsme obsadili první 
místa.“ za modeláře se pochlubil Tomáš Svoboda.
Tomáš Svoboda se také může pyšnit řadou cen. Nejvyšší ocenění získal v loňském roce. 
Nejdříve se zúčastnil v Brně neoficiálního Mistrovství České republiky, kde obsadil 1. 
místo v kategorii letadel a na oficiálním Mistrovství ČR také zvítězil. 

   Blanka Vaňková, Jindřichohradecká televize
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           KULTURNÍ KALENDÁŘ
Sobota 1. 4. 2006             Zámecký ples Španělské křídlo SHZ v J. Hradci
Neděle 2. 4. 2006   16.00
           Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na benefiční představení 
            loutkového divadla „Pohádkový kufr dědečka Kašeho“ pohádka: O třeh kozlících
Vstupné dobrovolné (bude věnováno na Projekt rané péče pro rodiny dětí s  tělesným a 
kombinovaným postižením) - sborový sál na evangelické faře (Bratrská 129/IV)
Středa 5. 4. 2006 od 8,30 do 15.00
            Gymnázium V. Nováka J. Hradec Vás zve na akci v rámci projektu UNESCO „Deset 
let výchovy k udržitelnému rozvoji“ Země v našich rukou
V rámci projektu jsme pro vás připravili pět stanovišť. Na nich vás naši studenti seznání s vlivy lidské 
činnosti na životní prostředí a s návrhy na řešení těchto problémů. 
Čtvrtek 6. 4. 2006  19.30  
           Dada Club Kasper uvádí další z pravidelných pořadů „Hudební sklepy“                     
            PAVEL FAIT  Vstupné: 90 Kč
         - pokračování výstavy „Cesta africké masky“ Táňa Mikušová
Sobota 8. 4. 2006   18.30
           Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na „..a sestoupil do pekel“
pašijový příběh Ježíše Krista a Jeho sestoupení do pekel prezentovaný uměleckou skupinou 
Carpe noctem (hudba a klavírní doprovod Luděk Gregor, saxofon Filip Ženatý, text a recitace 
Jiří Palán) - sborový sál na evangelické faře (Bratrská 129/IV)
Neděle 9. 4. 2006  9.30  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec 
Neděle 9. 4. 2006  17.00 
           Kulturní dům Střelnice v J. Hradci Vás zve na 
           SENIOR KLUB   zábavný pořad pro střední a starší generaci - sál Střelnice
Pondělí 10. 4. 2006  19.00
           Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka 
           Vás zve na přednášku Ing. Jana Šatavy „Úzkokolejka jako jindřichohradecký 
            fenomén“ nejen ke stoletému výročí otevření železniční trati J. Hradec - Obrataň 
           konferenční sál muzea

Úterý, Středa 11. a 12. 4. 2006 od 10.00 do 17.00 
           Občanské sdružení MESADA Vás zve na PRODEJNÍ VÝSTAVU 
           velikonočních výrobků obyvatel Domu s pečovatelskou službou, 
           Růžová 30/II, Jindřichův Hradec       Těšíme se na Vaši návštěvu      

Úterý  11. 4. 2006 od 18.00 
          ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM FLORIANUS, HAMERSKÝ POTOK - sdružení pro 
          ochranu krajiny a přírody a Městská knihovna Vás zvou na přednášku 
          ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY - doprava ve městě
          Ing. Vladimír Lukšů CSc (VŠE), Policie ČR - J. Hradec
          Městská knihovna, U Knihovny 1173/II, J. Hradec
          Bližší informace: Štěpánka Charvátová, DiS., tel.774690755 
                                  E-mail: environment.florianus@seznam.cz 
Čtvrtek 13. 4. 2006 v 19.00 
            DS Jablonský uvádí reprízu tichomořské operety 
            dle J. N. Nestroye LIDOŽROUTI 
            sál Střelnice                  Vstupné 70,-, 65,- a 60,- Kč
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Neděle  16. 4. 2006  17.00
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
            velikonoční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE
            Na programu: M.A.Charpentier, J.Clarke, M.Locke, H.Purcell, 
            kostel sv. Jana Křtitele  Vstupné 50,- Kč

Neděle  16. 4. 2006  17.00
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na 
            velikonoční koncert duchovní hudby
            PS YMCA - JAKOUBEK J. Hradec a hosté
            kaple sv. Maří Magdaleny Vstupné dobrovolné
Neděle  16. 4. 2006
            Obec baráčníků Kunifer v J. Hradci pořádá tradiční „VÍTÁNÍ JARA“ spojené 
            s vynášením smrtky. Průvod vyjde ve 14.00 hodin od Baráčnické rychty.  
            Na I. nádvoří SHZ proběhne slavnostní ceremoniál.

Čtvrtek  20. 4. 2006   17.45
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK J. Hradec Vás 
            zvou na besedu s  Mgr. Libuší Oulehlovou „Ochrana spotřebitele“            
            Internát SZdŠ J. Hradec Vajgar

Pátek    21. 4. 2006  20.00  
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na koncert skupiny          
             DIVOKEJ BILL  Poštovní spořitelna Tour 2006
             vstupné v předprodeji: 245 Kč/ na místě: 270 Kč 
            Host koncertu: Prohrála v kartách
            Předprodej v KD Střelnice, Informačním středisku Panská ul. 
            a v penzionu „Na 15. poledníku“. 
            Sportovní hala  
Upozornění !!! Čas uvedený na vstupence 19.00 se neshoduje se začátkem vystoupení. 
Všem se omlouváme za toto nedopatření. 

Sobota  22. 4. 2006 v 17.00 (vernisáž)
            Galerie INSPIRACE pořádá výstavu fotografií Luboš Stiburek Česká krajina
            Langrův dům, nám. Míru 138/I., malá výstavní síň do 17. 5. 2006  Vstup volný 

Neděle   23. 4. 2006  16.00  
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci uvádí pohádku           
             JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ Divadlo Maléhry Brno
            sál Střelnice                       Divadelní pohádka „Děti s rodiči do divadla“ 
 

Pondělí  24. 4. 2006  20.00 
            Město Jindřichův Hradec Vás zve  na  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
            Účinkují: Toman a lesní panna, Přelet M.S., Roman Špilínek
                          a Jen tak tak    budova gymnázia   Vstupné dobrovolné
Úterý    25. 4. 2006  19.00  
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní komedii Dany Bartůňkové         
             LOVU ZDAR  Divadelní agentura Julie Jurištové
            Situační komedie o ukradeném dědictví
            sál Střelnice                      Předplatné skupiny A
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Čtvrtek  27. 4. 2006  15.00 - 17.00  
          „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ - představení záměru vzniku komunitního centra 
           Okénko pro veřejnost spojená s výstavkou prací dětí   - okál č. 742/II Na Piketě

Čtvrtek  27. 4. 2006  19.00  
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad
             VLADIMÍR HRON a jeho hvězdy, které nehasnou - sál Střelnice    

čtvrtek  27. 4. 2006  17.00 hodin (vernisáž)
        Národní muzeum fotografie v J.Hradci pořádá ve spolupráci s Národní kniho-
          vnou České republiky výstavu „Lucemburkové a svatý Václav“, věnovanou           
ikonografickému vývoji postavy sv. Václava v období Lucemburků, který dokládá výtvarné 
pojetí světce, tak jak je známe z nejvýznamnějších dochovaných písemných památek toho-
to období - Dalimilovy kroniky, Velislavovy bible a Krumlovského obrazového kodexu Liber 
depictus., jejichž umělecké kopie jsou součástí výstavy. Výstava  potrvá do 8. května 2006.

Pátek    28. 4. 2006  18.00 
            KHL J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku 
          „To nejlepší z činnosti KHL v roce 2005“  promítání videodokumentu 
            a fotografií, včetně televizního dokumentu o Světovém poháru mistrů v letecké   
            akrobacii mezi pylony - Muzeum - konferenční sál

                                              Připravujeme na květen
OS Jindřichohradecká kulturní společnost ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec 
připravují  1. 5. 2006 v 17.00 hod. –  průvod originálních masek a kostýmů 
Divadla CONTINUO městem (představení pro Expo 2005 v Aichi)

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 384 321 279 
E-mail: zamek@j-hradec.cz Fax: 0420 384 321391  www.zamekjhradec.cz   
Otevřeno od 1. 4. denně (mimo pondělí) od 10.00 do 15.15 h                    
Trasa A: Adamovo renesanční stavení a hudební pavilon Rondel. 

Vstupné: plné v Čj: 80 Kč / snížené: 40 Kč plné v cizím jazyce: 160 Kč / snížené:  80 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 (mimo pondělí) od 8.30 - 12.00 

a 13.00 -17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena o víkendech od 10.00 - 12.00 a 
13.00 - 16.00 hodin.  O Velikonočním pondělí bude otevřeno muzeum i městská 
vyhlídková věž. 

BÝVALÝ ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI (přístup z 1. nádvoří SHZ) 
hromadné objednávky:  e-mail: inspirace@esnet.cz , tel. 384 361 033
Původní Křižíkova vodní elektrárna v provozu, Zmrzlé obrazy Zdeňky Skořepové, „Já jsem 
Holub“ (výstava z díla jindřichohradeckého výtvarníka a literáta Vladimíra Holuba), „Voda 
v krajině“ (Historie civilizací a hospodaření s vodou v krajině). Otevřeno po-pá od 3. do 
21. 4. v době 14.00 - 17.00 hod. Vstupné: 20.- Kč/snížené 10.- Kč. Pořádá OS Jindřicho-
hradecká kulturní společnost. (Zahájení pravidelného provozu 29. 5. 2006). 
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     Masopust-doba průvodů, radovánek, 
veselí a tance, který připadl letos na konec 

února, končí přesně o půlnoci 28. února.
Od této doby, přesněji řečeno od Popeleční 
středy, či také „Škaredé, Černé, Bláznivé“, 
začíná 40 denní období půstu až do květ-
né neděle. Po ní následuje takzvaný Sva-
tý týden, který je zakončen Božím hodem 
velikonočním, který je letos 16. dubna.
Zároveň je to i smrtná neděle, ke které se 
vztahuje vynášení smrtky.

     V Jindřichově Hradci se slavil konec 
masopustu v sobotu 25. a v neděli 26. 
února. V neděli pořádalo masopust město 
Jindřichův Hradec spolu s Obcí baráčníků 
Kunifer a Divadelním spolkem Jablonský.
Předem se na baráčnické rychtě půjčovaly 
masky pro veřejnost. Kromě výše jmeno-
vaných byla veřejnost zastoupena pouze 
malou hrstkou maškar.

     Masopustní průvod se vydal od baráč-
nické rychty ve 13.00 hodin. Letos jsme 
ho pojali trochu jinak. Hudební doprovod 
obstarali bubeníci, kteří nám bubnovali do 
svižného pochodu. Byl tu i flašinetář s fla-
šinetem a svojí ženou. Ukončení se letos 
přesunulo na náměstí Míru, kde se tančilo, 

soubor Jablonský připravil pásmo veselých 
říkanek. Bylo to hezké zpestření a vítaná 
změna pro pravidelné diváky, kterých se i 
přes zimu a chumelenici sešla velmi počet-
ná skupina v čele se starostou města Ing. 
Matouškem s rodinou. Jako každý rok byl 
pan starosta vyzván k tanci. Jenom zpěv 
tomu chyběl. Soused Komínek se zhostil 
tradičního rituálu pochování basy, která 
bude uložena do klidu až do skončení půs-
tu. Slibované překvapení se konalo letos 
poprvé. Díky finanční podpoře města se 
rozdávaly jitrnice, chléb a sůl. Byly výbor-
né, jen se po nich zaprášilo. Po skonče-
ní pohřební řeči a slavnostním zakončení 
masopustu zahrála k dobré náladě hudba 
pana Sehnala.

     

Chtěla bych poděkovat MěÚ Jindřichův 
Hradec, starostovi města Ing. Matouško-
vi, všem baráčníkům, členům divadelního 
spolku Jablonský, mladé chase, bubení-
kům, hudbě p. Sehnala a všem, kteří se 
zapojili do této staré, v našem městě již 
zažité tradice a pomohli ji realizovat. Před-
pokládaný počet 25 masek byl k naší rado-
sti hodně překročen.
     Masopust nám skončil a my baráčníci se 
budeme připravovat na vynášení smrtky v 
neděli 16. dubna. Všechny srdečně zveme, 
aby s námi přivítali jaro.

         Dáňa Šprinclová, 
švandymistrová

  Konec masopustu 
  v Jindřichově Hradci

 - 12 - 
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    Máte doma mladého 
fotografa, talentovanou 
výtvarnici, poetu, režisé-
ra nebo třeba zpěvačku? 
Chtějí světu ukázat, co 
umí? Pak čtěte, nejlépe 

společně s nimi, dále.

     FestArt je příležitostí pro všechny mladé 
umělce ve věku druhého stupně základní 
školy či školy střední. Celkem v pěti kate-
goriích – fotografie, krátký film, hudba, 
literatura a výtvarno mohou přihlásit svou 
vlastní tvorbu do této přehlídky tvořivosti 
mladých lidí z Jindřichova Hradce a okolí. 
Umělecká díla mají jakkoliv vyjádřit téma 
FestArtu „Můj svět“. Více o možnosti účasti 
najdete na www.gvn.cz/festart.

Všechna přihlášená díla budou ohodnocena 
odbornou porotou každé kategorie a slav-
nostní vyhlášení proběhne ve dvou vlnách. 
Pro mladší účastníky FestArtu – druhý stu-
peň základní školy – v úterý 20. června 
2006 v kinosále Střelnice, pro starší kate-
gorii (střední školy) pak na konci listopa-
du v sále divadelním. Na všechny oceněné 
čekají hodnotné ceny a setkání se zajíma-
vými osobnostmi. Vítěz hudební kategorie 
si tak například zahraje na jindřichohradec-
kém festivalu „Folková růže“ a nejlepším z 
fotografů přilepšíme v jejich vybavení a svá 
díla budou moci ukázat veřejnosti třeba na 
své malé výstavě.
S oběma vyhodnoceními FestArtu bude 
spojena výstava přihlášených děl ve foyae 
sálu Střelnice vždy týden před vyhlášením. 
Mladí umělci tak mohou získat navíc Cenu 
diváka.
FestArt se ve svém prvním ročníku rozběhl 
v druhé polovině března a jeho tvůrcem je 
Junák – svaz skautů a skautek ČR ve spo-
lupráci s Gymnáziem Vítězslava Nováka a 
městem Jindřichův Hradec.

FestArt 2006 – šance pro  
     mladé umělce

kontakt:
Mgr. Aleš Adamec, vedoucí projektu

tel.: 775 624 986   e-mail: festart@gvn.cz
www.gvn.cz/festart

  

 Sluníčkový den pro 
 opuštěné děti – již po šesté

    V dětských domovech a ústavech soci-
ální péče vyrůstá kolem 20 000 opuštěných 
dětí. Aby mělo více dětí šanci vyrůstat v 
rodině, v prostředí obklopeném láskou a 
porozuměním, připravil 

Nadační fond Rozum a Cit 
na 20. 4. již 6. ročník „Sluníčkového 
dne pro opuštěné děti a pěstounské rodi-
ny“. Ve více jak 50 městech 
naší republiky v tento den 
můžete potkávat studenty, 
nabízející keramické sluníč-
ko nebo sluníčko magnet-
ku. Pokud si ho koupíte, váš 
příspěvek bude podporou 
pro další pěstounské rodi-
ny, a tak nadějí pro další děti bez domova.
Nadační fond přispívá na: osobní asistenci 
k handicapovaným dětem, vybavení dět-
ských pokojíčků, rekonstrukce bezbarié-
rových prostor, přestavbu nebo rozšíření 
obydlí, která zabezpečí vhodný prostor pro 
děti v náhradní rodině, zakoupení zdravot-
nických, rehabilitačních a výukových pomů-
cek pro zdravotně postižené děti. 
„Je obdivuhodné, že pěstouni berou každé 
nové dítě do rodiny jako dar. Nacházejí v 
sobě sílu a schopnost opuštěným a nikým 
nechtěným dětem pomoct,“ říká patronka 
našeho fondu Naďa Konvalinková. 
Naši činnost můžete podpořit i zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru: 
„ DMS ROZUMACIT“ na číslo 87777.    

Marie Řezníková, 
Nadační fond Rozum a Cit, Jablonského 

639/4, Praha 7, www.rozumacit.cz
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spět do pokladniček umístěných v Hyper-
nově a nebo v prodejně hraček u Housarů 
v Jarošovské ulici.

  Další možností jak můžete finančně přispět 
je sepsáním darovací smlouvy v  kanceláři 
OS MESADA, Dům s pečovatelskou služ-
bou, Růžová 30 / II, Jindřichův Hradec.
Číslo účtu, kam je možno vložit finanční pří-
spěvek je 198861657/0300

 OS MESADA 
 Filip Němec z Cizkrajova u Slavonic

byl ještě nedávno úplně obyčejný malý 
chlapec. Hrál si spolu s kamarády. Prožíval 
své malé i velké radosti a starosti. Žil stej-
ně jako všechny ostatní děti. Byl to chytrý, 
zdravý a veselý kluk. Moc se těšil na konec 
školního roku a na výlet spojený s koupá-
ním. 

Filip netušil, že se mu tento osudný den 
život otočí naruby.
Na výletě se stala zbytečná tragická neho-
da, při níž Filip téměř utonul. Zatímco se 
jeho kamarádi chystali na odchod, Filip 
bojoval o život pod hladinou bazénu.
Z vody bezvládného Filipa vytáhli až po 
dlouhých 20 minutách.

Doba po kterou byl pod vodou, mu způso-
bila těžké poškození mozku.
Verdikt lékařů je neúprosný. Diagnóza 
– APALICKÝ SYNDROM.

Filip je nyní doma.  Jeho rodina mu věnuje 
maximální možnou péči. 
Zdravým lidem se Filipovi nepatrné pokro-
ky mohou zdát bezvýznamné, ale pro jeho 
nejbližší jsou světélkem naděje.

Jak můžeme Filipovi pomoci?
  Filip nutně potřebuje speciální invalidní 
vozík od firmy MEYRA
typ Eurocher  velikost 40 – 42.

 Naděje na radikální zlepšení Filipova 
zdravotního stavu se nabízí v možnostech 
moderního lékařství. Zlepšení lze dosáh-
nout metodou transplantace kmenových 
buněk. Tento složitý a finančně velmi nároč-
ný zákrok se však provádí pouze v Domini-
kánské republice a stojí  1.300 000,- Kč + 
náklady na ubytování, stravu a dopravu.
 S klinikou, která transplantace provádí již 
bylo zahájeno jednání.
Pokud chcete Filipovi pomoci můžete při-

 o.s. OKNA
S jarem ožije také 
domek na Hvězdárně 
Komunitní centrum 
Okénko
Po dlouhé zimě nám svítá 
naděje, že jaro konečně 

vstoupí také do našeho městečka. Sníh 
natropil škody nejen na majetku, ale trápí 
nás chmurné myšlenky z nedostatku světla 
a tepla. Nám v občanském sdružení OKNA 
sníh také přidělal drobné vrásky. Dome-
ček, který s jarem začneme přebudovávat 
na Komunitní centrum Okénko – místo k 
setkávání a tvoření pro zdravé i lidi s han-
dicapem, si v zimě řekl o novou střechu. 
Protože je nás ve sdružení hodně, kteří se 
přemíry sněhu a nedostatku financí neza-
lekneme, ráda bych Vás pozvala na akci v 
Okálu číslo popisné 742 v ulici Na Piketě, 

            Všem, kteří již přispěli děkujeme.



    V žádosti o grant jsme se zavázali, že 
napíšeme minimálně 5 dalších projektů, jež 
postupně povedou k zprovoznění komunit-
ního centra. Nečekáme na nic a projekty 
již píšeme: na novou střechu, nájezdovou 
rampu, úpravy sociálního zařízení, výmě-
nu dveří a oken, nové elektrické rozvody. 
Požádali jsme zatím žádost o  Grant Jiho-
českého kraje v rámci Akčního plánu rozvoje 
kraje, Fond pomoci Siemens a další žádosti 
píšeme. Výtěžek z plesu „Pro Okénko“ (v 
době psaní článku ples teprve připravuje-
me, velký kus práce odvádějí rodiče našich 
klientů) bude zdvojen grantem Nadace 
Divoké Husy a využit na rekonstrukci tope-
ní a podlahových krytin.

 Protože jsme již na cestě od plně 
dobrovolnické organizace k profesionální 
neziskové organizaci, máme možnost též 
nabízet veřejnosti své „úřední dny“. Paní 
Hanka Řimnáčová je přítomna v naší kan-
celáři v ulici Pravdově č.837/II (Bílý dům 
nedaleko fakulty) vždy v pondělí a středu 
od 8.00 – 11.30. Své aktivity také prezen-
tujeme na webu: http://okna.czweb.org
                              Těšíme se na Vás. 
Rádi Vás v Den otevřených Oken přivítáme 
v Komunitním centru Okénko.

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.,  
místopředsedkyně o.s.OKNA

kde bychom rádi představili naše záměry a 
plány spojené s tímto pěkným místem.
Rádi Vás uvítáme v domečku, provedeme 
místnostmi s výkladem našich záměrů a 
uvidíte také výstavu výrobků našich klientů 
– drobné předměty umělecké i užitné, jež 
vznikly rukama šikovných dětí v kroužku 
Setkání se řemeslem pod vedením PaedDr. 
Drahomíry Blažkové a našich milých dob-
rovolnic.

„Den otevřených oken“  se uskuteční 
dne 27.4. 2006 mezi 15.00 – 17.00 v 
okálu č.742 na Piketě, srdečně všechny 
zveme k příjemnému setkání.

 Plány bez činů by však k naplnění 
našich cílů nevedly, proto jsme začali jed-
nat. V lednu jsme podali žádost o grantový 
příspěvek z fondů EU – Globálního grantu 
pro neziskové organizace. Pokud uspěje-
me, budeme si moci dovolit zaměstnat do 
ledna 2008 dvě pracovnice na 0,5 úvazek. 
V současné době máme díky vstřícnosti 
Úřadu práce v Jindřichově Hradci jednu 
administrativní pracovnici na 0,5 úvazek na 
společensky účelné místo a jsme za naší 
historicky první úřednici velmi vděční, prav-
děpodobně při jejím výběru při nás stála 
Štěstěna.

 Z globálního grantu  zprofesionalizujeme 
naši činnost v těchto směrech:

 Zavedeme strategické plánování do o.s.
 Posílíme partnerství v regionu (město, 
fakulta, úřad práce, soukromý i neziskový 
sektor v okrese J. Hradec) – zapojením se 
do procesu komunitního plánování soci-
álních služeb, pokud město tento proces 
bude  iniciovat a řídit
 Přípravíme naši organizaci na splnění 
standardů kvality v sociálních službách
 Pokusíme se o zajištění stabilního finan-
cování – příprava na Zákon o sociálních 
službách
 Budeme vzdělávat celý tým neziskové 
organizace (pracovníky i dobrovolníky)

 Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 4/2006
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 YMCA – Jindřichův Hradec 
 zve všechny rodiče a jejich předškolní děti 
 na návštěvu Mateřského centra Klíček
 v budově MŠ pod gymnáziem.
 MC je otevřeno všem zájemcům 
 od úterý do pátku  od 9,00 do 11,30 hod. 
 V případě většího zájmu je možné otevřít  
 i v pondělí. 
 Bližší informace na tel.: 606 58 77 63.                
 Těšíme se na Vás.
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1. sobota  17.30 20.00
2. neděle  17.30 20.00

Titulky   
Vstupné: 68 Kč              
                                   

FINTY  DICKA  A  JANE   USA-Falcon
Krimikomedie o blahobytném manželském páru (Jim Carrey a Téa 
Leoniová), který se tváří v tvář náhlé nezaměstnanosti rozhodne udržet 
si vysoký životní standard zločinem.
Dále hrají: Alec Baldwin, Richard Jenkins aj.
Režie: Dean Parisot
                                  Délka filmu: 90 min.

PROJEKT 100
3. pondělí 17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

COMMITMENTS       Irsko-V.Británie-AČFK
Příběh mladého manažera, který se prostřednictvím inzerátu pokouší 
založit soulovou kapelu. Film podle hesla „co Ir to muzikant a sociální 
případ“ rozehrává vtipný příběh se zvláštní  retro náladou konce 80. 
let.
Hrají: Robert Atkins, Michael Aherne, Angeline Ballová aj.
Režie: Alan Parker      Mládeži do 15 let  nepřístupný
                                Délka filmu: 118 min.

4. úterý   17.30 20.00
5. středa  17.30 20.00

Titulky 
Vstupné: 73 Kč

ŽÍT  PO  SVÉM          USA-Bioscop
Robert Redford, Jennifer Lopezová a Morgan Freeman v hlavních rolích 
dramatu o ztrátě a nalezení smyslu života.
Dále hrají: Becca Gardner, Damian Lewis aj.
Režie: Lasse Hallström
                                Mládeži do 15 let nevhodný
                                Délka filmu: 105 min.

6. čtvrtek   17.30 20.00
7. pátek     17.30 20.00
8. sobota   17.30 20.00
9. neděle   17.30 20.00
10. pondělí 17.30 20.00
                         
Vstupné: 80 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 Tomicová, 
Milan Šteindler, Běla Šarayová, Eliška Křenková, Hana BaroňováRežie: 
Karel Janák      
                                Délka filmu: 104 min.

11. úterý  16.30 20.00
12. středa 16.30 20.00

Pozor na začátek!

Titulky   
Vstupné: 63 Kč
               

MNICHOV                 USA-Bontonfilm
Strhující thriller režiséra Stevena Spielberga o začarovaném kruhu 
nenávisti. V roce 1972 celý svět sledoval zavraždění 11 izraelských 
sportovců na mnichovské olympiádě. Tohle je  příběh o tom, co násle-
dovalo.
Hrají: Eric Bana, Daniel Craig, Mathieu Kassovitz, Ayelet Zurerová, 
Geoffrey Rush aj.
Režie: Steven Spielberg   Mládeži do 12 let nevhodný
                                    Délka filmu: 164 min.

- 16 - 
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13. čtvrtek 17.30 20.00
14. pátek   17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

CO  JE  ŠEPTEM...     USA-Warner Bros.
Romantická  komedie podle skutečné fámy... Rodinná tajemství mohou 
být pěkné peklo. Zvláště máte-li před svatbou, jíž si nejste úpně jistá a 
s novým mužem na obzoru. V hlavní roli Kevin Costner.
Dále hrají: Jennifer Anistonová, Mark Ruffalo, Shirley MacLaineová aj.
Režie: Rob Reiner
                                Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka filmu: 97 min.

15. sobota  17.00 20.00
16. neděle  17.00 20.00

Pozor na začátek!

Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
                         

MARIŇÁK                 USA-Bontonfilm
Vítejte v Pouštní bouři. Válečný snímek režiséra Sama Mendese je 
adaptací autobiografického bestselleru Anthonyho Swoforda z doby 
první války v Perském zálivu v roce 1991. Líčí zážitky vojáka Tonyho, 
který stráví téměř 200 dnů ve stanovém městečku u ropných polí v 
Saudské Arabii.
Hrají: Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx, Lucas Black aj.
Režie: Sam Mendes    Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka filmu: 123 min.

PŘEDSTAVENÍ  
ART  KINA
17. pondělí  17.00 20.00
Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 63 Kč

WALK  THE  LINE    USA-Bontonfilm
Joaquin Phoenix v hlavní roli životopisného snímku o nelehkých začát-
cích countryové pěvecké legendy Johnnyho Cashe.
Dále hrají: Reese Winterspoonová, Ginnifer Goodwinová, Robert Pat-
rick aj.
Režie: James Mangold  
                                Mládeži do 12 let nevhodný
                                 Délka filmu: 136 min.

18. úterý   17.30 20.00
19. středa 17.30 20.00

Vstupné: 68 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 filmu: 90 min.

20. čtvrtek 17.30 20.00
21. pátek   17.30 20.00
Vstupné: 68 Kč
                                   
                         

JAK  SE  KROTÍ  KROKODÝLI     ČR-Falcon
Rodinná komedie o tom, že nikdo nechce zůstat sám. Režisérka Marie 
Poledňáková se vrací k hrdinům svých úspěšných komedií. V nových 
příhodách horolezce Luboše a jeho rodiny  je i tentokrát kluk Vašek 
(Jiří Mádl).
Dále hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Žofie Tesařová, Tomáš Peč, 
Václav Postránecký, Sabina Laurinová, Eva Holubová, Dan Nekonečný 
Režie: Marie Poledňáková
                                Délka filmu: 112 min.

22. sobota 17.30 20.00
23. neděle 17.30 20.00
Titulky
Vstupné: 68 Kč
                                   
                           

HRA  S NEVĚROU  USA-Falcon
Hrdinou kriminálního psychothrilleru je obyčejný otec rodiny, který se 
vinou chvilkového sexuálního vzplanutí vydá na pospas nebezpečnému 
zločinci.
Hrají: Clive Owen, Jennifer Anistonová, Vincent Cassel, Melissa Geor-
geová aj.
Režie: Mikael Hafström
                                Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka filmu: 108 min.
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PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  
PRO  SENIORY

24. pondělí 17.30 20.00

Vstupné: 35 Kč
                          

HOŘÍ,  MÁ  PANENKO ČR-Bontonfilm
Komedie. Organizace bálu se hasičskému výboru zcela vymkne z rukou. 
A do toho ještě požár!
Hrají: Jan Vostrčil, Josef  Šebánek, František Debelka, Josef Řehořek 
Režie: Miloš Forman
                                Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka filmu: 71 min.

25. úterý     17.30 20.00
26. středa    17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

UNIVERZÁLNÍ  UKLÍZEČKA    V. Británie-SPI
RowanAtkinson a Patrick Swayze v jednom filmu? Ano! První je roz-
tržitým pastorem, druhý pohledným golfistou, který zasadí rodině 
služebníka Páně další ránu ( pastorova žena se totiž
nudí). Tuto rodinu může v nové britské komedii zachránit jen nová 
hospodyně.
Dále hrají: Kristin Scott Thomasová, Maggie Smithová, Emilia Foxová 
Režie: Naill Johnson    Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka filmu: 103 min.

27. čtvrtek           17.30
28. pátek             17.30
29. sobota  15.00  17.30
30. neděle            17.30

Český dabing
Vstupné: 68 Kč

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

27. čtvrtek     jen 20.00
28. pátek       jen 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

HOSTEL                    USA-Falcon
Horor. Dva studenti z americké vysoké školy se v touze po netradičních 
zážitcích vydají na cestu Evropou. Jejich cílem je „nebe všech americ-
kých turistů“ - odlehlé místo kdesi na Slovensku.
Hrají: Jay Hernandez, Derek Richardson, Barbara Nedeljáková, Jana 
Kadeřábková aj.
Režie: Eli Roth            Mládeži do 18 let nepřístupný
                                Délka filmu: 94 min.

29. sobota     jen 20.00
30. neděle     jen 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč            

SYRIANA    USA-Warner Bros.
Thriller z dravého a zkorumpovaného prostředí světového ropného 
průmyslu. Hrdiny příběhu jsou agent CIA Barnes (George Clooney) a 
ambiciózní energetický analytik Woodman (Matt Damon).
Dále hrají: Alexander Siddig, Jeffrey Wright, Christopher Plummer aj.
Režie: Stephen Gaghan
                                Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka filmu: 128 min.

2.5. úterý   17.00 20.00
3.5. středa  17.00 20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 73 Kč

GEJŠA                       USA-Falcon
I gejša může milovat. Příběh je zasazen do tajemného a exotického 
světa, v letech před druhou světovou válkou. Dívenka Čijo se ve vizu-
álně úchvatném vyprávění mění v krásnou gejšu, jejímž osudem se 
stává zapovězená láska.
Hrají: Ziyi Zhangová, Ken Watanabe, Michelle Yeohová aj.
Režie: Rob Marshall
                                Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka filmu: 146 min.
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PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

  2. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

Krtek a hodinky
Pásmo pohádek.

ČR krátký film
Délka pásma: 67 min.

  9. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

Mach a Šebestová
Pásmo pohádek.

ČR krátký film
Délka pásma: 65 min.

16. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

Jak stařeček měnil
Pásmo pohádek.

ČR krátký film
Délka pásma: 60 min.

23. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

Krtek a oslava
Pásmo pohádek.

ČR krátký film
Délka pásma: 65 min.

30. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

Kytice pohádek III
Pásmo pohádek.

ČR krátký film
Délka pásma: 70 min.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

 2. -   3. Gejša USA - melodramatický
 4. -   5. Bambi 2 USA - animovaný
 4. -   5. Zkrocená hora USA - psychologický

 6. -   7. Firewall USA - kriminální thriller
         8. Strings Dánsko - fantastický
         9. Match Point - Hra osudu USA - kriminální
       10. Tygr a sníh Itálie - komedie
11. - 12. Růžový panter USA - komedie 
13. - 14. Spojenec USA - thriller
        15. Ucho ČR - komedie
16. - 17. Casanova USA - romantický, historický
18. - 19. První po Bohu Rusko - válečný
20. - 21. Panic je nanic ČR - komedie
        22. Já, Ty a všichni ostatní USA - romantická komedie
23. - 26. Účastníci zájezdu ČR - komedie
27. - 28. Mlha USA - horor

   

  Předpoklad kulturních akcí na květen 2006 - KD střelnice 

 14. 5. 2006 - Senior klub
 17. 5. 2006 - Trůn milosrdenství- divadlo Ungelt předplatné sk. B
 24. 5. 2006 - Nebyla to pátá, ale devátá - divadelní hra, předplatné sk. A
 28. 5. 2006 - O Sněhurce - divadelní pohádka

Kulturní a společenské akce pořádané městem Jindřichův Hradec        
-  oddělením kultury najdete na www.jh.cz

kultura a volný čas - Městské akce

                                                                                                                                                      - 19 - 

       29. Ostře sledované vlaky ČR - komedie
30. - 31. Pýcha a předsudek V. Británie USA - horor
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Co se skrývá pod zkratkou SPV?  
         - přece Sport Pro Všechny
  V Jihočeském kraji působí orgán Jihočes-
ká krajská Asociace sportu pro všechny, 
která sdružuje zájemce o rekreační sport 
ze 7 bývalých okresů – dnes regionálních 
center (RC): Českokrumlovsko, Česko-
budějovicko, Jindřichohradecko, Písecko, 
Prachaticko, Strakonicko, Táborsko.
  V Regionálním centru Jindřichohradec-
ka je evidováno dle stavu k 31.12.2005 
celkem 1992 členů v 16 odborech SPV 
při tělovýchovných jednotách: Centropen 
Dačice,  Jiskra Chlum u Třeboně, Jiskra 
Třeboň,  Lokomotiva České Velenice, Slo-
van J.Hradec, Sokol Budíškovice, Sokol 
Deštná,  Sokol Horní Meziříčko, Sokol Jaro-
šov nad Než., Sokol Slavonice, Sokol Stráž 
nad Než., Sokol Studená, Tatran Lomnice 
nad Luž., SKOK J.Hradec, Sokol Popelín a 
Jiskra Nová Bystřice.
    Víme, že Sport Pro Všechny nikdy nedo-
cílí slávy jakou mají kopaná a hokej, nedě-
láme sport soutěžní, ale rekreační, sportem 
si naši občané utužují zdraví, zvyšují svou 
kondici.  V našich odborech jsou oddíly pro 
různé věkové kategorie i pro různé pohy-
bové aktivity. Máme oddíly cvičení rodičů s 
dětmi, předškolních dětí, mládeže jak vše-
obecné cvičení, tak sportovní gymnastika 
či plavání, oddíly pro dospělé jsou orien-
továny na jogu, zdravotní cvičení, seniory,  
aerobic, bodystyling, kalanetiku, rekreační 
sporty - jako volejbal, fotbal, nohejbal, 
halová kopaná. Naši cvičenci mají úctyhod-
ný věkový rozsah: od 2 do 90 let. 
    Přitom všechny oddíly jsou vedeny 
neplacenými (dobrovolnými) cvičiteli pro-
školenými v České asociaci Sportu pro 
všechny, osobami, které milují cvičení a 
nelitují pro něj věnovat nepočítaně hodin 
ze svého volného času. Regionální centrum 
si práce dobrovolných cvičitelů nesmírně 
váží, děkuje jim za obětavou práci a touto 
cestou se snaží ji alespoň částečně zvidi-

SPORT telnit. Protože náš cvičitelský sbor poma-
lu stárne, uvítali bychom v našich řadách 
mladou krev. Přijďte mezi nás - proškolení 
Vám zajistíme. Hodinu může vést pouze 
cvičitel starší 18ti let, ale jako pomocné 
cvičitele v hodinách (zejména mládeže) 
proškolíme zájemce 15ti až 18ti leté. Při-
hlásit se můžete v kterékoliv hodině cvičení 
u vedoucí cvičitelky/cvičitele.
  Jedno víme jistě - kdo začal cvičit  sám 
mladý, zpravidla si sport zamiluje a zůstá-
vá u něho i ve zralejším věku. Přijďte mezi 
nás, přijďte si zacvičit.            
                            Jaroslava Nováková 
  předseda RC J. Hradec, tel.: 607 213 035

        
     

SKOK J. Hradec a Agentura OK
pořádají pro širokou veřejnost

v sobotu 1. 4. 2006 ve 14,30 hodin
na Tyršově stadionu v J. Hradci 

(antukové kurty u ubytovny)
KULIČKIÁDU

  Hlavní soutěž: cvrnkání do důlků
Doplňková soutěž: vytloukačka

        Kategorie: mladí do 10 let
                        stále mladí do 18 let
                        věčně mladí nad 18 let

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit 
kategorie podle počtu a složení účastníků!

Prezentace: 14,00 až 14,30 hodin

SKOK J. Hradec a Agentura OK zvou širokou 
sportovní veřejnost na turnaj ve

STOLNÍM TENISU
 sobota 1. 4. 2006 v 8,30 hodin

 tělocvičny V. ZŠ  na sídl. Vajgar J.Hradeci
(Nemohou se zúčastnit hráči startující v 

okresním přeboru I. třídy 
či vyšší mistrovské soutěži)

Kategorie: žactvo, dorost, dospělí
Prezentace: od 8 hodin v místě konání 

soutěže
Startovné: mládež 30,- Kč, dospělí 50,- Kč

V místě konání bude otevřen bufet.
Informace: Otakar Kinšt, MT 606934098,

 e-mail: skokjh@quick.cz 
Pro nejúspěšnější jsou připraveny věcné ceny 

a diplomy!
- 20 - 
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  Lidé mohou opět nominovat svůj  Strom roku

Brno (21. března 2006) – Počínaje prvním jarním dnem letoš-
ního roku mohou lidé již popáté nominovat své kandidáty do 
celostátní ankety Strom roku, pořádané programem Strom živo-
ta Nadace Partnerství. Soutěž o nejsympatičtější strom České 
republiky má upozornit na význam stromů pro životní prostře-
dí i naše nejbližší okolí. Generálním partnerem programu Strom 
života je společnost Skanska, která jej v tomto roce podporuje 

částkou 6,1 milionu korun, hlavním partnerem ankety pak společnost Strom Telecom. 
Záštitu nad anketou převzal ministr životního prostředí Libor Ambrozek, jehož resort je 
současně i spoluvyhlašovatelem.
Svůj oblíbený strom může navrhnout každý – jednotlivci, rodiny, obce, školy, firmy a 
jakékoli další organizace či instituce. Ve své obci můžete také zorganizovat místní kolo 
ankety a pomoci tak svému kandidátovi do celostátního kola. Z doručených návrhů vybe-
re porota koncem června dvanáct finalistů, jejichž další postup už určují občané sami. 
Hlasy „svému“ stromu posílají pomocí dárcovských sms zpráv a zpoplatněných hlaso-
vacích archů. Výtěžek hlasování je následně použit na výsadbu nových stromů po celé 
ČR.
„Strom jako jednoduchý a srozumitelný symbol má přivést veřejnost k většímu zájmu o 
prostředí, v němž žijeme. V loňském roce se zúčastnilo přes 30 tisíc občanů a na sázení 
stromů po celé republice jsme tak vybrali téměř 200 tisíc korun“, uvedla Jana Dlabková 
z Nadace Partnerství. „Počet hlasujících občanů přitom každým rokem výrazně narůstá“, 



- 22 - 

 Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 4/2006

dodává Dlabková. Nominace přijímá Nadace Partnerství do konce května. 
Program Strom života podporuje výsadbu především původních druhů stromů v České 
republice občanskými sdruženími, obcemi a školami. Program usiluje o zapojení široké-
ho spektra lidí do výsadeb stromů a následné péče o ně a o zvýšení zájmu veřejnosti o 
stromy a zeleň. Lidé se zapojují do přípravy projektů, mají možnost „adoptovat“ konkrét-
ní strom prostřednictvím veřejné sbírky Strom života, navrhnout svůj strom do ankety 
Strom roku, ale hlavně se zapojují do vlastních výsadeb. 
Generálním partnerem programu Strom života  je společnost Skanska CZ, která v roce 
2006 podporuje projekty částkou 6,1 mil. Kč. Hlavním partnerem ankety Strom roku je 
společnost STROM Telecom, spoluvyhlašovatelem Ministerstvo životního prostředí. Zášti-
tu nad anketou převzal ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty 
ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou 
nadačních příspěvků ve výši přes 160 miliónů korun už na 1700 projektů nevládních 
neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými 
nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace 
Environmental Partnership for Sustainable Development. Na jaře 2004 se Nadace Part-
nerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových.
Skanska CZ, patřící co světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku je největší 
českou stavební společností. Zaměstnává 7000 lidí a v roce 2005 dosáhla obratu 33,9 
miliard Kč. V rámci podpory trvale udržitelného rozvoje spolupracuje dlouhodobě s Nada-
cí Partnerství, se kterou například vytvořila speciální environmentální školení pro všechna 
provozní zaměstnance firmy. Skanska je také donátorem programů Strom života a anke-
ty Strom roku, na které  v roce 2005 věnuje 6,5 milionu korun. Obdobným způsobem 
spolupracuje Skanska na Slovensku s Nadáciou Ekopolis.
Jakub Rejlek, PR                                           Ondřej Šuch, vedoucí vnějších vztahů
Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno        Skanska CZ a.s, Kubánské nám. 11
tel.: +420 542 422 762                                                         100 05 Praha 10
gsm: +420 776 008 548                                 gsm: +420 737 255 016
tel.: +420 542 422 762                                  tel.: +420 267 095 444
e-mail: jakub.rejlek@ecn.cz                            e-mail: ondrej.such@skanska.cz
www.nadacepartnerstvi.cz                              www.skanska.cz

      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



  

    ABA Stako, Dražická 55, 390 03 Tábor

     Provádí:  - odvlhčování staveb
                     - odstraňování statických poruch 
                     - zakládání na mikropiloty 
                     - zemní práce a autodoprava

    Nabízíme přiměřené ceny a vysokou profesionalitu provádění

   Tel: 381 255 122  mob: 777 622 841 a 845
    http://www.aba.taborsko.com
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