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 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

majetkové přestupky:
...v  Hypernově
18.3.2006 parfém v ceně 199,-Kč odci-
zil 25-ti letý muž. Když na něj upozornil 
detekční rám za pokladnou, pachatel nele-
nil a z prodejny utekl. Zaměstnanec ostra-
hy jej dohonil až u tzv. „Hříbku“, kde jej 
předal strážníkovi MP.
26.3.2006 ostraha hypermarketu pomocí 
interního kamerového systému sledovala 
muže, jak si do kapsy kožené bundy ukrý-
vá balení pánských ponožek v ceně 178,-
Kč. Protože u pokladny ponožky nezaplatil,  
převzali si jej strážníci MP.   
...Kaufl and
3.3.2006 zboží v celkové ceně 86,60 Kč 
(čaj, káva, cukr, chléb) si do montérské 
tašky z nákupního košíku přendal 51-ti letý 
muž. Chyba byla, že tak učinil ještě mezi 
regály v nákupním prostoru a u pokladny 
žádné zboží nezaplatil.
16.3.2006 pánský deodorant v ceně 83,90 
Kč se zalíbil 15-ti letému mladíkovi. Zku-
šeně jej vložil do kapsy bundy a snažil se 
projít přes pokladnu bez zaplacení.
18.3.2006 litrovou láhev alkoholu se poku-
sil odcizit 17-ti letý mladík. Láhev ukryl v 
kalhotách, takže neušla pozornosti zaměst-
nance ostrahy, který mladíka předal stráž-
níkům městské policie.
25.3.2006 jedno balení Energitu v ceně 
39,90 Kč se snažila, takřka před zraky 
ostrahy, odcizit 62-ti letá žena.
...prodejna Jednoty Otín
6.3.2006 na základě krádeže cukrovinek v 
ceně 36,-Kč, které se dopustila 16-ti letá 
dívka, vyšla najevo skutečnost týkající se 
krádeže mobilního telefonu, který dív-
ka odcizila o několik dní dříve z odložené 
kabelky v téže provozovně. Věc byla pře-
dána Policii ČR.

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ
  MĚSTSKÁ POLICIE

Jindřichův HRADEC
   za období 1.3. - 31. 3. 2006

...Penny Market
21.3.2006 zákazníci upozornili personál 
marketu na muže (49 let), který si dával 
zboží, místo do nákupního košíku, do 
kapes „vaťáku“. Za pokladnou bylo násled-
ně zjištěno, že nezaplatil zboží v celkové 
ceně 129,-Kč (máslo, anglická slanina, 
čokoláda).

... Lidl
29.3.2006 jako trestný čin byla klasifi ko-
vána krádež jednoho balíčku cigaret v 
ceně 30,50 Kč, které se dopustil 44-ti letý 
bezdomovec. Tento byl totiž v posledních 
třech letech odsouzen za trestný čin krá-
deže.  Věc byla předána Policii ČR.

...Masné krámy
25.3.2006 cukrovinky v ceně 107,40 hod. 
odcizil, před zraky pokladní, 43-letý muž.
 

...JH-Markt
30.3.2006 cukrovinky v celkové ceně 25,-
Kč odcizil 33-ti letý muž.

15.3.2006 ve spolupráci s hlídkou OO 
PČR  zadrželi strážníci tři pachatele, kteří 
se vloupali do budovy zubního střediska v 
Denisově ulici.

17.3.2006 v nočních hodinách zjistil stráž-
ník obsluhující kamerový systém podivně 
zaparkované vozidlo v Komenského ulici. 
Po nastoupení posádky do vozidla a jeho 
následném uvedení do pohybu o skuteč-
nosti informoval mobilní hlídku strážníků, 
která vozidlo zastavila. Dechovou zkouš-
kou bylo na místě zjištěno, že řidič „požil“. 
Další cestu již absolvoval pěšky a přestu-
pek bude oznámen příslušnému správnímu 
orgánu.

28.3.2006 přestupku proti občanskému 
soužití se dopustili dva mladíci (16 let) tím, 
že z okna ve 4. patře jednoho z panelo-
vých domů na sídlišti Vajgar házeli po 
lidech jdoucích pod oknem igelitové sáčky 
naplněné vodou. Strážníci přestupek řešili 
na místě blokovou pokutou. 

                                str. Rudolf Gabriel
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     Ve dnech 25. až 28. srpna 2006 se 
bude v našem městě konat fi nálový závod 
Českého poháru ve sportovním parašutis-
mu. Tento závod se uskuteční pod patro-
nací Aeroklubu Jindřichův Hradec a svým 
významem se řadí do sportovních akcí 
mimořádného významu. Rada města proto 
rozhodla přispět pořádající organizaci část-
kou ve výši 20 tisíc korun, která bude úče-
lově vázaná na částečné pokrytí nákladů 
spojených s přeletem výsadkového letadla 
a se zakoupením pohárů pro vítěze.  
   Opakovaně byl zveřejněn záměr měs-
ta pronajmout nebytový prostor v objektu 
čp. 53/V v lokalitě točny MHD na sídlišti 
Hvězdárna. V současné době o tyto pro-
story projevil zájem soukromý podnikatel z 
Jindřiše, který v objektu hodlá zřídit prodej 
krbových vložek. Nájemné za tyto prostory 
činí 420,- Kč/m2/ rok.
  Organizace Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, středisko „Zlatá růže“ se bude aktivně 
podílet na celostátní tématické soutěži a 
přehlídce tvořivosti žáků druhého stupně 
základních škol a studentů středních škol 
Jindřichohradecka, která se bude konat 
pod názvem FestArt 2006. Protože se jed-
ná o významnou akci spojenou s propagací 
našeho města, rozhodli radní přispět orga-
nizaci Junák částkou ve výši 10 tisíc korun. 
Finanční prostředky jsou účelově vázány 
na prezentaci soutěže v našem městě. 
   Mezi povinnosti rady města patří pravi-
delná kontrola hospodaření příspěvkových 
organizací zřizovaných městem. Jedná se 
o městskou knihovnu, 4 mateřské školy 
a šest základních škol. Hlavním kritériem 
pro hodnocení činnosti těchto organizací 
je výše dosaženého zlepšeného hospodář-
ského výsledku a způsob jeho rozdělení do 
peněžních fondů. Na svém 13. zasedání 

rada města s uspokojením konstatovala, 
že všechny příspěvkové organizace hos-
podaří s prostředky města řádně, vykazují 
přiměřený zisk a jeho rozdělení odpovídá 
strategii rozpočtu města. Kompletní roz-
bor hospodaření příspěvkových organizací 
bude předložen zastupitelům jako součást 
závěrečného účtu za rok 2005. 
   Občanské sdružení Kontakt bez bariér 
usiluje o plnohodnotné začlenění obča-
nů se zdravotním handicapem do běžné 
společnosti. Sportovní část činností tvoří 
především plavání. Středisko Jindřichův 
Hradec má v současné době 13 plavců 
mladších 18 let. Jejich tréninky a účast na 
republikových soutěžích jsou pro samotné 
sdružení fi nančně náročné. Rada města se 
proto rozhodla podpořit tuto aktivitu úče-
lově vázaným příspěvkem ve výši 15 tisíc 
korun. Částka bude poskytnuta z rezervy v 
kapitole 714 – školství.
    Rada města schválila doporučení komise 
pro hodnocení nabídek veřejných zakázek 
hrazených z rozpočtu města. Na základě 
tohoto usnesení provede opravu střešního 
pláště zimního stadionu fi rma Izolace 21 
s.r.o. J. Hradec za 2 165 538.- Kč, opravu 
fasády objektu 1. ZŠ Štítného ulice fi rma 
Kostka JH s.r.o. J. Hradec za 1 317 030.- Kč 
a opravu střešního pláště budovy družiny 
2. ZŠ v ul. Janderově fi rma Sláma s.r.o. 
J. Hradec za 314 539.- Kč. Nátěry oken 
základní školy na sídlišti Vajgar 592/III pro-
vede fi rma David Holoubek, Sdružení Duha 
– Color z Nové Včelnice za 149 940.- Kč.  
Opravou fasády a klempířských prvků na 
budově č.p. 136/I v ul. Panské byla pově-
řena fi rma Ing. Zdeněk Havlíček – APA J. 
Hradec za cenu 1 148 674.- Kč.   
                                     Alfred Němec, 

místostarosta  města Jindřichův Hradec

    Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

se koná 31. 5. 2006 v 16.00 hodin 

     v sále Střelnice
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Od 1. ledna 2007 vejde v platnost zákon o sociálních službách, který se dotkne 
téměř každého zdravotně postiženého občana. Jestli se chcete dovědět o nastávajících 
změnách více, můžete se informovat na bezplatné telefonní lince poradny „Paragrafík“  
- 800 100 250 nebo na www.ligavozic.cz. 
                                                                        Leoš Spáčil, Liga za práva vozíčkářů

Město Jindřichův Hradec
Městský úřad Jindřichův Hradec - odbor správy majetku města opakovaně informuje
Sběrný dvůr je provozován v ulici Ruských legií v J. Hradci. 
Provozní doba sběrného dvora v Ruských legií:
úterý     10.00 - 17.00  hod.                    čtvrtek   10.00 - 17.00  hod.
středa   14.00 - 18.00  hod.                    sobota     8.00 - 12.00  hod.

                                             JUDr. Věra Sedláčková, vedoucí odboru správy majetku

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Město Jindřichův Hradec blahopřeje
rodičům k narození dětí, které byly  
slavnostně přivítány na starobylé
radnici dne 7. dubna 2006

 Kovář David               Komín Michal            Soukup Filip             Kaňka Jakub  
 Kovářová Danica        Píchová Pavla            Bočková Nela           Nosál David
 Fárka Filip                 Svobodová Františka  Bartušková Nela       Cmunt Filip
 Dvořák Matyáš           Svoboda Matyáš        Dohnalová Barbora   Hess Pavel
 Tesařová Kamila         Šádková Kateřina      Veselý Daniell

y y

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

  2. 3. Růžena Závodná, Deštná u J.H.          18. 3. Marie Zwickerová, J. Hradec
  3. 3. Marie Vodrážková, Studená                21. 3. Vladimír Hrdlička, J. Hradec
  5. 3. Františka Koukalová, Bořetín              22. 3. Anna Pixová, Buk
  6. 3. Marie Porodová, J. Hradec                 23. 3. Jan Emmer, J. Hradec
  7. 3. Vladimír Vodička, J. Hradec                23. 3. Marie Veselá, J. Hradec
11. 3. Věra Vaněčková, J. Hradec                 24. 3. Jiří Bohuslav, J. Hradec
12. 3. Jarmila Stibůrková, Č. Velenice           26. 3. Stanislav Mejtský, J.Hradec
14. 3. Marie Chalupská, J. Hradec                27. 3. Jarmila Konhefrová, J. Hradec
15. 3. Alois Vyhlídka, K. Řečice                    27. 3. Anna Štefková, Děbolín

p

15. 3. Richard Aujezdský, Najdek             
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     Děti, knihy a internet.

  Městská knihovna v březnu a dubnu patřila velkým dílem dětem a programům 
pro ně určeným v návaznosti na celostátní 
akci  „Březen měsíc internetu a knihy“. Dub-
nové akce pro děti probíhaly především ve  
znamení Velikonoc. Malí čtenáři měsíc bře-
zen zakončili   obecně známou a velmi oblí-
benou akcí !Noc s Andersenem“. V letošním 
roce si večer v knihovně prokládalo pohád-
kami , bavilo se rébusy, hledalo poklady a 
nakonec pod dohledem dospělých s pohád-
kou usínalo celkem 40 dětí.   Akce „Noc s 
Andersenem“ je oslavou Mezinárodního dne 

dětské knihy, kdy dospělí jdou ve čtení dětem příkladem a zábavnou formou je takto 
podporováno dětské čtení. 
 Dětští čtenáři Městské knihovny Jindřichův Hradec se zúčastnili ankety o nej-
oblíbenější dětskou knihu za rok 2005. Děti si nejvíce oblíbily knihu Harry Potter a princ 
dvojí krve britské spisovatelky Joanne Rowlingové. Anketní lístky byly slosovány a mezi 
výherci je i Lucie Pavlíková z Jindřiše. Lucie obdrží knižní odměnu.  Možnost vyjádřit svůj 
názor na nejlepší dětskou knihu dostali také knihovníci. Dvě stovky zúčastněných profe-
sionálů favorizovaly domácího autora, v jejich anketě zvítězil Jiří Žáček s výborem básní 
Na svatého Dyndy. (v Česku vychází ročně 700 titulů pro děti, z nichž skutečně kvalitních 
je přibližně 120)
 Jelikož v poslední době nad knihou i u dětí často vítězí internet,  ráda bych touto 
cestou připomněla dospělým, že kombinace dítě a internet není vždy ideální. Odborníci 
upozorňují na následující skutečnosti:
• Děti i rodiče se shodují na skutečnosti, že internet je užitečným zdrojem infor-
mací a zábavy
• Děti jsou si vědomy, že o internetu vědí víc než jejich rodiče
• Většina dětí ví, že nemají poskytovat osobní údaje, ale přesto jsou ochotny 
uvádět víc informací, než by povolili jejich rodiče
• 44% dětí, které surfují po internetu navštívilo nevhodné stránky
• 30% dětí navštívilo webové stránky obsahující násilí, zatímco tuto možnost 
připouští jen 15% rodičů.

Děti sice často mají o internetu daleko větší přehled než my dospělí, ale my  máme výho-
du zkušenosti a znalosti, pokud se týká možných hrozeb pro dítě, rodinu, dodržování 
pravidel chování. Jde jen o to všímat si, jak děti tráví volný čas, internet by neměl být 
hlavním, ale doplňkovým zdrojem zábavy a informací. 

Jiřina Kadlecová
Ředitelka MěK

Jindřichův Hradec
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Jindřichohradečtí hokejbalisté dosta-
li cenu Fair play

V dnešní době, kdy je násilí a nepřátelství 
všude okolo nás a dokonce se čím dál čas-
těji objevuje i ve sportu, by se jistě nemělo 
zapomenout na rozhodnutí týmu TJ HBC 
Olymp Jindřichův Hradec.
Na podzim minulého roku v rámci oblast-
ní ligy sehrál hokejbalový Olymp zápas s 
týmem Pluhova Žďáru. Na konci druhé 
třetiny se podařilo Pluhovu Žďáru vstřelit 
gól. Při jeho zapisování však rozhodčí při-
šel na to, že hráč s číslem 75, který byl 
autorem gólu, v zápisu o utkání není vůbec 
zapsán.
„Rozhodčí si zavolali kapitány týmů. Dozvě-
děli jsme se, že je několik možností ukon-
čení zápasu, protože tam došlo k několika 
pochybením. Nebo další možnost, že gól 
uznáme.“ vysvětlil Miroslav Beran, kapitán 
TJ HBC Olymp J. Hradec.
„Já jsem samozřejmě rád, za to že se tým 
rozhodl ten gól uznat, protože je to roz-
hodování celého týmu. Myslím si, že se 
rozhodli dobře.“ pochválil Stanislav Míka, 
trenér.
Tým Olympu díku tomuto gólu nakonec 
prohrál 3:4, ale jeho hráči ukázali všem 
sportovcům, že vyhrát není úplně to nej-
důležitější. Tento skutek ocenila také Jiho-
česká sekce Českého klubu fair play při 
českém olympijském výboru, která týmu 
Olympu věnovala cenu fair play 2005.  

Požáry garáží v Jindřichově Hradci 
má na svědomí 34-letý pachatel 

Začátkem uplynulého měsíce hořely 
na několika místech Jindřichova Hrad-
ce garáže. Už prvotní šetření ukázala, že 
ohně někdo zapálil úmyslně, policistům se 
podařilo pachatele dopadnout velmi rych-
le.  První z požárů byl nahlášen ve středu 

  ZACHYCENO KAMEROU ... 12.dubna krátce před jednou hodinou ráno. 
Hořela garáž v lokalitě Hliněnka nedaleko 
sídliště Vajgar. Po zásahu na tomto místě 
byl nahlášen další požár, tentokrát garáže 
v Otíně. Už na první pohled bylo zřejmé, 
že druhý z požárů nadělá mnohem větší 
potíže než ten předchozí. Ohněm bylo totiž 
zasaženo hned několik garáží. „Velmi záhy 
jsme mohli konstatovat, že požáry na obou 
místech byly založeny úmyslně“ sdělil jin-
dřichohradecký policejní mluvčí kpt. Jaro-
slav Beran.
Pachatel se ze svého těžko pochopitelného 
žhářského kousku dlouho neradoval. Poli-
cisté ho dopadli několik hodin po založení 
požárů. Zkoumán byl motiv činu, způ-
sob provedení i napáchané škody. „Podle 
prvotních šetření přesáhly škody částku 
600 000 Kč“ upřesnil Jaroslav Beran. Čtyři-
atřicetiletému pachateli z Jindřichohradec-
ka bylo zatím sděleno obvinění z trestných 
činů krádeže a poškozování cizí věci. Za 
mřížemi by mohl strávit dva roky až osm 
let.

Lidé mohou pomoci Filipovi

Od roku 2004 existuje v Jindřichově Hrad-
ci občanské sdružení Mesada. Zabývá se 
podporovaným zaměstnáním a pořádáním 
volno časových aktivit. V současné době 
zaštiťuje mimo jiné fi nanční sbírku na 12-ti 
letého Filipa Němce z Cizkrajova. 23.červ-
na roku 2003 se rodině Němcových od 
základu změnil život. Tehdy 9-ti letý syn 
Filip odjel na školní výlet do Jemnice, kde 
se málem utopil. Nešťastná událost výraz-
ně poznamenala Filipovo psychické i fyzic-
ké zdraví. V těžkých chvílích nabídli Něm-
covým pomoc jednotlivci, nadační fondy i 
občanská sdružení, jako je právě Mesada. 
Veřejnost může přispět mnoha způsoby. V 
centru Jindřichova Hradce a také v jednom 
z hypermarketů se například objevily sběr-
né kasičky.
U každé z nich najdou lidé také číslo spe-
ciálně zřízeného účtu, kam mohou posílat 

svoje příspěvky. Jen  vozík pro Filipa sto-
jí zhruba 100 000Kč, pojišťovna jej hradí 
jednou za pět let. O využití peněz, získa-
ných při sbírce v Jindřichově Hradci, má 
maminka konkrétní představy.
„Buďto je využijeme na nákup nového vozí-
ku a nebo – a to je ještě důležitější – na 
transplantaci kmenových buněk“ upřesnila 
Filipova maminka Martina.
Občanské sdružení Mesada se při fi nanční 
sbírce pro Filípka nespoléhá jen na veřej-
nost. O pomoc chce požádat také nejrůz-
nější instituce, včetně města J. Hradec.
O tom, kolik peněz pro Filipa přibylo, bude 
sdružení Mesada veřejnost pravidelně 
informovat. První odpečetění kasiček pro-
běhlo 18.dubna. Lidé zatím sbírku podpo-
řili částkou 20 324 Kč.
Na poskytnutí fi nanční pomoci mají nejen 
hradečáci spoustu času. Sbírka, která 
odstartovala letos 6.ledna, bude probíhat 
až do roku 2008. 

Občanské sdružení Hamerský potok

V Jindřichově Hradci již několik let působí 
občanské sdružení Hamerský potok. Jejich 
hlavním cílem je ochrana přírody. Navíc 

minulý rok začali budovat naučnou stezku, 
která je již nyní napojena na mezinárodní 
stezku Greenways.
Skupina zhruba dvaceti lidí se již po dva 
roky snaží pečovat o přírodní významné 
lokality na Jindřichohradecku, a to jed-
nak údržbou stávajících  nebo vytvářením 
nových přírodních biotopů.
„Dlouhodobý cíl je zlepšovat kvalitu vody v 
celém povodí a pokoušet se o to, aby lidé 
nejbližší okolí lépe poznali.“ řekl RNDr. Jan 
Pokorný, předseda o.s. Hamerský potok
Jejich další aktivitou je založení naučné 
stezky. V loňském roce byla otevřena její 
první část a to z Jindřiše do Blažejova. Tato 
stezka navazuje na starší a neudržovanou 
stezku, kterou zde založilo Město Jindřichův 
Hradec. Další část bude otevřena 20. květ-
na a povede po červené turistické značce 
až do města nad Vajgarem. Ve dnech 21. a 
22. sdružení uspořádalo akci ke Dni země. 
Tato akce se týkala otevírání druhé etapy 
Jindrovy naučné stezky. Zaměřena byla 
především na úklid v místech, kudy stez-
ka povede. Naplánována byla i instalace 
nových informačních panelů.

Marcela Kozlová, Blanka Vaňková
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     Po stopách žabáka Jindry
      Občanské sdružení Hamerský potok Vás srdečně zve k otvírání druhé etapy 
      Jindrovy naučné stezky. Přijďte si prohlédnout další 4 km stezky mezi Jindřiší 
      a Jindřichovým Hradcem vedoucí po červené turistické značce. 
      Pro děti je na trase připravena hra.
      Kdy: 20. května 2006 mezi 9:00 až 10:00
      Kde: na louce u lávky přes Hamerský potok za přeložkou

Vaj gar
Hamerskýp.

místo setkání
sm r Jin išsm r

plovárna
Jind iš
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OKÉNKO DVANÁCTÉ
Aneb : Jak jsme si zatancovali

 Konečně k nám dorazilo jaro a s 
ním budou přicházet také úpravy domku 
ve Větrné ulici. Těch oprav a úprav bude 
muset být o něco více, než jsme původ-
ně plánovali, takže se hlásí i Paní Starost 
se svým věčným strašením a odebíráním 
energie. Naštěstí ji Paní Radost nenechá-
vá ovládnout veškeré naše žití a posílá své 
impulsy.
 Jednou z akcí, které Paní Radost  
plně využila ke své vládě, byl benefi ční 
ples „Pro Okénko“, realizovaný koncem 
března. Ples byl hojně navštíven a vynesl 
neuvěřitelných 68 500,- Kč. Setkali jsme 
se s velkou mírou vstřícnosti na všech 
stranách – jak při organizaci akce, tak při 
jejím průběhu. Prožili jsme řadu situací, 
které nás potěšily. Třeba vědomí pospo-
litosti a výborná atmosféra v sále. Vlídný 
a vstřícný přístup všech přítomných – od 
účinkujících po návštěvníky. Snad tato 
pravidelně opakovaná akce nás všechny, 
kteří toužíme po dobře a plně prožitých 
dnech, ujistí vždy znovu o tom, že jsme 
různí, ale patříme k sobě. Že chuť pohybo-
vat se při hudbě může prožívat každý, ať 
hýbe celým tělem, nebo jenom jeho částmi 
– prožitek může mít nádherný tak i tak. 
Že vozíčkáři při dobrém vedení zvládnou 
i hezké předtančení. Že děti s mentálními 
handicapy malují krásné obrázky, které 
stojí za to, aby byly draženy. Že malý kluk 
na vozíku zvládne moderování společen-
sky významné akce, nezalekne se plného 
sálu, přítomnosti významných osobností 
Města Jindřichův Hradec (svou návštěvou 

o.s. OKNA
nás poctil pan starosta, pan probošt i paní 
vedoucí odboru školství, kteří ples zahá-
jili). Když uvážíme, že kluk na vozíku má 
poměrně dost ztíženou komunikační pozici 
(rozdíl výšky jeho očí a výšky očí stojící-
ho zdravého člověka se pohybuje kolem 
50 cm), zvládnutí takové situace vyžaduje 
velký kus odvahy. Do moderování se letos 
s chutí a odvahou pustil Adam Jůna a moc 
se mu podařilo! Oporou při přípravě i na 
jevišti mu byl Jan Blažek – zkušený řeč-
ník. Adam se vedle něj neztratil – naopak 
– byl mu rovnocenným partnerem. Dou-
fám, že tato dobře odvedená práce přines-
la i Adamovi vnitřní uspokojení a pozvedla 
jeho sebevědomí. Ocenění se dostalo také 
všem přítomným dobrovolníkům, kteří se 
věnují našim dětem – ať již v programu 
Pět P, na táboře nebo v kroužku „Setkání 
se řemeslem“. Říká se, že čas jsou peníze. 
To je jistě pravda. Ale nic nenahradí dobrý 
a šťastný pocit z pěkně prožitých vztahů 
– to peníze neumějí, i když jsou důležité a 
bez nich bychom nemohli budovat zázemí 
pro činnost sdružení. Ale bez lidí, kteří s 
námi spolupracují, by sebekrásnější záze-
mí nemělo smysl.

Proto na závěr patří poděkování těm, kte-
ří významně podpořili naši benefi ční akci: 
Nadaci DIVOKÉ HUSY, která výtěžek plesu 
navýší o 40 000,- Kč, Městu Jindřichův Hra-
dec za bezplatnou zápůjčku sálu, kapelám 
Old Steamboat a Strain Glam za skvělou 
a bezplatnou hudební produkci, taneční 
skupině Calyculus, gymnastkám TJ Slovan, 
dětem z O.S.Okna a dětem ze Základní 
školy praktické za příspěvky do programu. 
Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili 
svou milou přítomností, darem do tombo-
ly nebo zakoupením vstupenky s nápisem 
„Děkujeme za podporu“. 

Těšíme se na další setkání!

                            Drahomíra Blažková
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Pátek 5. 5. 2006   sídl. Vajgar - levá strana od páteřní komunikace vpravo ve směru 
(osazení DZ 28.4. 06)               jízdy od Slavíkova lesa       
Sobota 6. 5. 2006 sídl. Vajgar - levá strana od páteřní komunikace vlevo ve směru jízdy 
(osazení DZ 28.4. 06)              od Slavíkova lesa                
Úterý 9. 5. 2006      Archiváře Teplého - v celém rozsahu   
(osazení DZ 2.5. 06) sídl. Pod Kasárny - v celém rozsahu          
                             Česká - v celém rozsahu                         
Středa 10. 5. 2006   Scheinerova - v celém rozsahu           
(osazení DZ 3.5. 06) Bezručova - v celém rozsahu                 
                             Zahradní - v celém rozsahu                    
                             Fügnerova - v celém rozsahu                  
                             Tyršova - v celém rozsahu                     
Čtvrtek 11. 5. 2006  Nádražní - vpravo ve směru jízdy od autob. nádraží
(osazení DZ 4.5.06) Stará cesta - vpravo ve směru jízdy od Probační a mediační služby
                             Sládkova - vpravo ve směru jízdy od Staré cesty
                             Schwaigrova - vpravo ve směru jízdy od Staré cesty
                             Tovární - vpravo ve směru jízdy od Staré cesty
                             Třebického - vpravo ve směru jízdy od parku U sv. Trojice
                             Pravdova - vpravo ve směru jízdy od Miřiovského ul.
Pátek 12. 5. 2006    Nádražní - vpravo ve směru jízdy od České spořitelny
(osazení DZ 5.5. 06) Stará cesta - vpravo ve směru jízdy od Agipu
                             Sládkova - vpravo ve směru jízdy od Třebického ulice
                             Schwaigrova - vpravo ve směru jízdy od Třebického ulice
                             Tovární - vpravo ve směru jízdy od Třebického ulice
                             Třebického - vpravo ve směru jízdy od autobusového nádraží
                             Pravdova - vpravo ve směru jízdy od Schwaigerovy ulice
Pondělí 15. 5. 2006  sídl. Hvězdárna - vpravo ve směru jízdy
(osazení DZ 5.5. 06) Václavská - podélné stání před poliklinikou
Úterý 16. 5. 2006     sídl. Hvězdárna - vlevo ve směru jízdy
(osazení DZ 9.5. 06) 28. října - v úseku označeném dopravním značením
Středa 17. 5. 2006   sídl. U Nádraží - v celém rozsahu
(osazení DZ 10.5. 06)                   
SVOZ VO a Z ODPADU
Z, VO   6. 5. Otín              - škola                8     -   9     hod.
                                      - u váhy              9     - 10      hod.
                                      - Jitka                10     - 11     hod.
Z         6. 5. - Nežárka      - Mládežnická       8     -   9.30 hod.
                                      - u hřiště           10      - 12     hod.
Z, VO 13. 5. - D. Radouň   - pískovna            8       - 9     hod.
                                      - náves                9     - 10.30 hod. 
                  - D. Skrýchov                         10.45 - 12      hod.
Z       13. 5. - Vajgar         - Řečička             8     -   9.15 hod.
                  - Jáchymova - parkoviště           9.30 - 10.45 hod.
                  - Denisova    - u sběrny           11      - 12     hod.
Z        20. 5.- Piketa        - žid. hřbitov          8       - 9.45 hod. 
                    U hřbitova  - zahrádky           10      - 12     hod.

Harmonogram blokového čištění pro období do 17. 5. 2006
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         KULTURNÍ KALENDÁŘ

Pondělí  1. 5. 2006 v 17,00 hod.
             Pouliční představení Divadla CONTINUO 
            Jindřichohradecká kulturní společnost o.s. 
            ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec pořádá pod 
            záštitou starosty města Ing. Karla Matouška 
            Průvod originálních masek povede od zámeckého   
            mlýna na náměstí Míru a zpět. Projekt byl připraven                 
            pro světovou výstavu Expo 2005 v Aichi    
            Vstup volný

Čtvrtek  4. 5. 2006  16,30
           „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu“
           výstava uspořádána Muzeem Jindřichohradecka a  
           Farním sborem Českobratrské církve evangelické v  
           J. Hradci ke 100. výročí postavení evangelického
           kostela a 85. výročí založení sboru v J. Hradci.
           Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 4. května od 16.30 hodin v konferenč-
ním sále muzea ve Štítného ulici na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Jakoubek. V 17.15 
hodin přednáška Dr. Štěpánky Běhalové „Farní sbor a Jindřichův Hradec“. Výstava bude 
otevřena od 9. června do 30. prosince 2006 denně (mimo pondělí) od 9.00 do 12.00 a 
od 13.00 do 16.00 hodin

Pátek     5. 5. 2006 ve 21,00 hod.
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
             S OHŇOSTROJEM 
            Sraz ve 21 hodin u základní školy, Janderova ul. 
            Trasa průvodu: Janderova, Kostelní, Na Hradbách, Panská ul., nám. Míru, 
            Rybniční, nábřeží L. Stehny     

Sobota  6. 5. 2006
Neděle  7. 5. 2006
           Air-show 2006 je druhým ročníkem 
leteckého dne, který se loni pořádal na letišti Planá 
u Českých Budějovic. V letošním roce však nabírá na 
rozměru především co do počtu míst.  
            6.-7.5.2006 Jindřichův Hradec     13.-14.5.2006 České Budějovice - Hosín
                                         20.-21.5.2006 Soběslav

První část dne - dopoledne - je vyhrazeno pro vyhlídkové lety a tandemové seskoky. 
Vlastní letecký den začíná v pravé poledne, bude zde k vidění seskoky parašutistů, letec-
kou akrobacii, letecké ukázky sportovních a ultralehkých letadel a vyvrcholením akce 
bude létající cirkus Martina Kindernaye, který představí mimo jiné i leteckou bitvu 1. svě-
tové války. Doprovodný program zajistí rádio Faktor a skupina Semtex.
Program je vždy v sobotu i v neděli stejný.
 Vstupné pro dospělou osobu činí 100Kč, děti do 15 let mají vstup zcela ZDARMA, musí 
však být doprovázeny dospělou osobou. Dětské vstupenky jsou rozesílány do všech 
základních škol v Jihočeském kraji.

Pondělí  8. 5. 2006
           Město Jindřichův Hradec, Základní organizace bojovníků za svobodu v J. Hradci, 
           153. záchranný prapor J. Hradec a Klub historie letectví J. Hradec pořádají 
            vzpomínkové akce k 61. výročí ukončení II. světové války
             bližší na plakátech

Pondělí  8. 5. 2006
            Oblastní spolek ČČK J. Hradec, Oblastní skupina mládeže ČČK ve spolupráci s  
            městem Jindřichův Hradec a SKOK J. Hradec pořádají 
            U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE ČERVENÉHO KŘÍŽE         
             celodenní akci pro děti, mládež i dospělé se zájmem o zdraví i sport v areálu 
            Tyršova stadionu v J. Hradci
            Dopolední část  - pořadatel SKOK J. Hradec od 9.00 hodin 
            KULATÝ NENÍ JENON MÍČ
            Odpolední část - pořadatel český červený kříž od 14,00 hodin        
            POMOZ POMOCT!
            Zakončení programu - 17,00 hodin v Domě dětí a mládeže v J. Hradci
            Vystoupení kouzelníka a iluzionisty

Čtvrtek 11. 5. 2006 v 19,30 hod. 
            Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec ve spolupráci s Nadací Český  
            hudební fond Vás zvou na koncert
            Účinkují: ZDENA KLOUBOVÁ (soprán), WACLAW GOLONKA (varhany)             
             Vstupné: 60,- Kč, pro členy KPH 40,- Kč
             Předprodej vstupenek od 27. 4. 2006 v pokladně KD Střelnice
            kaple sv. Maří Magdaleny  

Čtvrtek 11. 5. 2006 v 19,30 hod.
            DADA KLUB Kasper JAROSLAV HUTKA

Neděle 14. 5. 2006  15,30 
           Sdružená obec baráčníků Kunifer v J. Hradci pořádá
           BARÁČNICKÉ SLAVNOSTI
           Hlavní náplní bude vernisáž výstavy „Sousedé a tetičky pojďte pobejt“, 
           pořádané ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka.
           Výstava bude slavnostně otevřena v prostorách muzea na Balbínově náměstí 
           v uvedený den 15.30 hodin ve výstavní místnosti „13“. 
           Výstava potrvá do 11. června 2006.
           
Neděle 14. 5. 2006  17,00 
           KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na zábavný pořad pro střední a starší generaci
           SENIOR KLUB tentokrát s „Baráčníky“
            sál Střelnice

Pondělí 15. 5. 2006  19,00
           Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka 
           pořádají přednášku PaedDr. Františka Fürbacha nazvanou
          „JINDŘICHOHRADECKÝ 75. PĚŠÍ PLUK V BITVĚ U CUSTOZY 1866“ 
           promítání dokumentů a fotografi í
           konferenční sál muzea

- 10 - 
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Středa 17. 5. 2006  19,00
           KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru Neila LaButte
           TRŮN MILOSRDENSTVÍ Divadlo Ungelt Praha
            Hrají: V. Cibulková a M. Etzler. Režie: V. Polesný
           sál Střelnice   Předplatné sk. B 
Čtvrtek 18. 5. 2006  
            DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA
           V rámci Mezinárodního dne muzeí bude vstup do všech expozic muzea 
           (včetně Krýzových jesliček) zdarma

Čtvrtek 18. 5. 2006  19 - 21,30
            VEČERY S BERI - „GILGAMEŠ, KRÁL, KTERÝ ODMÍTL ZEMŘÍT“          
           společné povídání a meditace
           Poradenské centrum na svatojakubské cestě, Jakubská 90/IV
Pátek   19. 5. 2006   18,00 
           Klub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku
           Pplk. Ing. Stanislava Mrvky, velitele 153. záchranného praporu J. Hradec 
           nazvanou „POSÁDKOVÉ MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC“ 
           konferenční sál muzea    
Sobota 20. 5. 2006
          „BĚŽ NA VĚŽ“  O putovní pohár ředitele muzea
           začátek závodu od 9.00 hodin (prezentace od 8.30)
           závodníci budou rozděleni do kategorií
           pro všechny účastníky připraven dárek!
Sobota 20. 5. 2006  od 10,30 do 15,30           
           OS Vespolek pořádá druhý rozčník ekohrátek. Akce se koná v parku pod gym-
           náziem a je určena předškolákům a mladším školákům.

Středa  24. 5. 2006  19,00 
            KD Střelnice u vádí divadelní hru Aldo Nikolaje
            NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
           Hrají: J. Švandová, R. Hrušínský a J. Carda. Režie: J. Menzel
           sál Střelnice    Předplatné sk. A
Čtvrtek  25. 5. 2006  16,00 
             BEDŘICH BUDIL - Obrazy - Průřez tvorbou
            vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 25. května od 16 hodin
            kaple sv. Víta                 výstava potrvá do 13. srpna 2006
Čtvrtek  25. 5. 2006  16,00 
             Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J. Hradci
            Vás zve na procházku po pamětihodnostech města s Mgr. L. Jandáčkem
            sraz na náměstí Míru v 16,00 hodin.  

Neděle  28. 5. 2006   16,00
            KD Střelnice Vás zve na divadelní pohádku z cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
            O SNĚHURCE   sál Střelnice

Pondělí 29. 5. 2006  20.00
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
            Účinkují: Jaroslav Samson Lenk a Jen tak tak budova gymnázia
Úterý    30. 5. 2006   19.30
            Město Jindřichův Hradec pořádá koncert PS SMETANA
           Spoluúčinkuje pěvecký sbor z Rakouska  Vstupné dobrovolné
           kaple sv. Maří Magdaleny

 - 12 - 
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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 denně (mimo pondělí) od 10.00 do 16.15 h                    
Trasa A: Adamovo renesanční stavení a hudební pavilon Rondel. 
V sobotu a neděli je otevřena trasa B - Gotický hrad a Černá věž. V pondělí 1.5. a 8.5. 
(svátky) je otevřeno od 10.00 - 16.15 hod. Vstupné na černou věž: 20,- dospělí/ 10,- 
snížené. 
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.  
Ve státní svátky 1. a 8. května je muzeum i městská 
vyhlídková věž otevřena!

BÝVALÝ ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
(přístup z 1. nádvoří státního  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, 
výstava výtvarných prací žáků a studentů ZUŠ V. Nováka (vernisáž 26.5. v 17.00 hod.), 
výstava tapiserií Květy Hamsíkové a Josefa Müllera (vernisáž 28.5. v 17.00 hod.), výstava 
ENKI Třeboň „Voda v krajině“, keramika žáků ZŠ Brno.   
Otevřeno denně od 27.5. 2006 v době 10.00 - 18.00 hod. Vstupné: 40.- Kč/snížené 20.- 
Kč, rodinné 100,- Kč. Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost.

Muzeum Jindřichohradecka PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 
Festival muzejních nocí         Pátek 2. června 2006 od 21.00 do 23.00 hodin
zcela mimořádně bude v nočních hodinách otevřen kostel sv. Jana Křtitele, křížová chod-
ba minoritského kláštera a Galerie jindřichohradeckého církevního umění.  Součástí pro-
hlídky bude VARHANNÍ KONCERT vstupné DOBROVOLNÉ

KD Střelnice PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
18. - Senior klub
23. - Concertino Praga
27. - Cimrman v říši hudby - Divadlo Járy Cimrmana
        Velká zebra, aneb jak že se to jmenujete? Hrají: O. Vetchý, M. Hudečková a další

kultura a volný čas - Městské akce
Jejich přehled najdete na www.jh.cz
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2. úterý     17.00 20.00
3. 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 Mashall
Mládeži do 12 let nevhodný        
Délka fi lmu: 146 min.

4. čtvrtek 17.30
5. pátek   17.30

Český dabing 
Vstupné: 63 Kč

BAMBI  2   USA-Falcon
Animovaná pohádka. Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho 
kamarádů.
Režie: Brian Pimental
Délka fi lmu: 73 min.

4. čtvrtek   jen 20.00
5. pátek     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.

6. sobota  17.30 20.00
7. neděle  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

FIREWALL  USA-Warner Bros.
Akční thriller. Jack Stanfi eld ( Harrison Ford ) je na slovo vzatý odbor-
ník přes počítačové sítě. Prostřednictvím speciálních programů chrání 
fi nanční zdroje banky. Do doby, než se jeho rodina stane rukojmím...
Dále hrají: Paul Bettany, Virginia Madsenová, Mary Lynn Rajskubová 
Režie: Richard Loncraine
Mládeži do 12 let nevhodný       
Délka fi lmu: 105 min.

PŘEDSTAVENÍ  
ART  KINA
8. pondělí 17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

STRINGS   Dánsko-Švédsko-Atypfi lm
Bájný příběh o královském synovi Hal Tarovi, který se vydává na ces-
tu, aby pomstil smrt svého otce. Animovaný snímek, odehrávající se 
v pozoruhodném a zcela jedinečném světě.
Režie: Anders Ronnow-Klarlund
Mládeži do 12 let nevhodný       
Délka fi lmu: 90 min.

9. úterý    17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky  
Vstupné: 68 Kč

MATCH  POINT - HRA  OSUDU V.Británie-SPI
Být věčný amatér je přitažlivější a méně nebezpečné, než být bývalým 
profesionálem, který se zamiluje... Nový fi lm Woodyho Allena vypráví 
příběh tenisového trenéra, jehož vstup do bohaté rodiny zkomplikuje 
vztah s potencionální švagrovou.
Hrají: Scarlett Johanssonová, Jonathan Rhys-Meyers, E. Mortimerová 
Režie: Woody Allen
Mládeži do 12 let nevhodný Délka fi lmu: 124 min.

10. středa   17.30  20.00
Titulky
Vstupné: 73 Kč

                         

TYGR  A  SNÍH  Itálie-Bioscop
Roberto Benigni v hlavní roli smutné komedie o velké osudové lásce. 
Popletený básník
Attilio je v ulicích Říma více ztracený než později v ruinách válkou 
postiženého Bagdádu.
Musí totiž zachránit život milované Vittorii...
Dále hrají: Jean Reno, Nicoletta Braschiová, Emilia Foxová aj.
Režie: Roberto Benigni
Mládeži do 15 let nepřístupný Délka fi lmu: 118 min.

11. čtvrtek  17.30  20.00 
12. pátek    17.30  20.00
Titulky
Vstupné: 68 Kč

RŮŽOVÝ  PANTER  USA-Bontonfi lm
Komedie. Ztratil se diamant Růžový panter... A nejzmatenější detektiv 
na světě se ho snaží najít. Inspektor Jacques Clouseau - jméno, které 
vzbuzuje hrůzu ve všech zločincích světa a také ve všech ostatních 
lidech, kteří měli tu „čest“ se s ním setkat.
Hrají: Steve Martin, Jean Reno, Kevin Kline aj.
Režie: Shawn Levy Délka fi lmu: 92 min

13. sobota  17.00  20.00
14. neděle  17.00  20.00
Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 63 Kč

                        

SPOJENEC   USA-Bontonfi lm
Dokonalý zločin neexistuje. Na pořadu dne je nová akce - v přepadené 
bance drží lupiči desítky rukojmí. Tato krizová situace bude ovšem vel-
mi nestandardní. V hlavní roli Denzel Washington a Clive Owen.
Dále hrají: Jodie Fosterová, Willem Dafoe, Christopher Plummer aj.
Režie: Spike Lee
Mládeži do 15 let nepřístupný  Délka fi lmu: 128 min.

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  
PRO  SENIORY

15. pondělí  17.30  20.00
Vstupné: 35 Kč
                                   
   

UCHO  ČR-Bontonfi lm
Působivá obžaloba totalitního systému podle námětu Jana Procházky 
byla natočena ještě před normalizační érou. Film byl v kinech uveden 
až v roce 1990. V hlavních rolích Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobo-
hatý. Dále hrají: Jiří Císler, Miloslav Holub, Jaroslav Moučka, František 
Němec 
Režie: Karel Kachyňa
Mládeži do 12 let nevhodný   Délka fi lmu: 92 min.

16. úterý   17.30  20.00
17. středa  17.30  20.00
Titulky
Vstupné: 73 Kč

                                   
                           

CASANOVA  USA-Falcon
Všechny je miloval a ony jeho. Jen jedna ne. A právě tu si rozhodl vzít 
za ženu! Benátky, 18. století a Heath Ledger  jako legndární svůdce v 
nové romantické komedii. Dále hrají: Sienna Millerová, Lena Olinová, 
Jeremy Irons, Oliver Platt aj.
Režie: Lasse Hallström
Mládeži do 15 let nepřístupný   Délka fi lmu: 108 min.

                                                                                                                                                     - 15 - 
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18. čtvrtek 17.30  20.00
19. pátek   17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 73 Kč

                          

PRVNÍ  PO  BOHU  Rusko-Bioscop
Válečný příběh z Finska roku 1944. Na ruskou základnu ponorek v Balt-
ském moři přijíždí z osvobozeného Leningradu mladičká Táňa. Snímek 
o přátelství, zradě, hrdinství, naději a lidech, kteří vyhráli válku.
Hrají: Dmitrij Orlov, Irina Bjöfklundová, Liza Bojarskaja
Režie: Vasilij Chiginsky
Mládeži do 12 let nevhodný Délka fi lmu: 100 min.

20. sobota  17.30  20.00
21. neděle  17.30  20.00

Vstupné: 73 Kč              
                                   
            

PANIC  JE  NANIC ČR-Bioscop
...aneb návod, jak si konečně dosyta užít... Jsou tři, jejim šestnáct a 
už konečně chtějí být zasvěceni v muže. Pomůže jim v tom superstar 
Šárka Vaňková?
Dále hrají: David Vobořil, Michal Hruška, Tomáš Žatečka, Ida Sovová, 
Irena Máchová aj.
Režie: Ivo Macharáček
Mládeži do 12 let nevhodný  Délka fi lmu: 100 min.

PŘEDSTAVENÍ 
 ART  KINA

22. pondělí  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

JÁ  A  TY  A  VŠICHNI  OSTATNÍ  USA-V.Británie-Artcam
Poetický pohled na to, jak složité je sbližování dvou osamělých lidí ve 
světě, který se už  odnaučil komunikovat. Nezávislý snímek oceněný v 
Cannes, Sundance, Los Angeles, San Franciscu a Stokholmu.
Hrají: John Hawkes, Miranda Julyová, Miles Thompson aj.
Režie: Miranda Julyová
Mládeži do 15 let nepřístupný   Délka fi lmu: 92 min.

23. úterý     17.30  20.00
24. středa   17.30  20.00
25. čtvrtek  17.30  20.00
26. pátek     17.30 20.00

Vstupné: 80 Kč

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

27. sobota  17.30  20.00
28. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

            

MLHA USA-Falcon
S mlhou se vrací zločiny minulosti. Remake hororu Johna Carpentera. 
Na staré rybářské městečko se po stu letech snese pomsta. Tehdy zde 
ztroskotala v tajemné mlze loď s  malomocnými...
Hrají: Tom Welling, Magie Maggie Graceová, Selma Blairová aj.
Režie: Rupert Wainwright
Mládeži do 12 let nevhodný Délka fi lmu: 100 min.

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  
PRO  SENIORY
29. pondělí 17.30  20.00

Vstupné: 35 Kč

30. úterý    17.00  20.00
31. středa   17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 63 Kč               

OSTŘE  SLEDOVANÉ  VLAKY  ČR-Bontonfi lm
Tragikomedie režiséra Jiřího Menzela podle novely Bohumila Hrabala. 
Hrají: Václav Neckář, Jitka Bendová, Vladimír Valenta, Libuše Šafrán-
ková, Josef Somr aj.
Režie: Jiří Menzel
Délka fi lmu: 80 min.

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

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

 1. -   2. „V“ jako Vendeta USA - sci-fi  thriller
 3. -   4. Doba ledová 2 - Obleva USA - animovaný, rodinný
         5. Outsider Dánsko - smutná komedie

 6. -   7. Devátý den Německo - válečný
         8. Libertin V.británie - historický, životopisný
 9. - 11. Mission: Impossible III USA - akční thriller
       13. Hranice života USA - thriller
14. - 15. Prome USA - romantická komedie 
16. - 18. Ryfťáci ČR - komedie
        19. Jediná noc Francie- romantické drama
20. - 21. X - Men: Poslední vzdor USA - akční sci-fi 
        22. Indián a sestřička ČR - psychologický
23. - 25. Šifra mistra Leonarda USA - thriller
27. - 28.    Základní instinkt 2 Německo-Španělsko - thriller
29. - 30. Tráva USA - muzikál, parodie
       30. Za plotem USA - animovaný, rodinný

1.6. čtvrtek  17.00  20.00
2.6. pátek    17.00  20.00
Pozor na začátek!  
Titulky

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

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI SE OD KVĚTNA DO SRPNA NEKONAJÍ

 
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
511 01 Turnov, 5. května 399
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        Expedice Exeter 2003
                                aneb: po stopách zapomenutých osudů čs. letců

Dne 8. května letošního roku si připomeneme 61. výročí osvobození Česko-
slovenska a ukončení II. světové války. Oslavy tohoto výročí v J. Hradci vzpo-
menou nejen oběti účastníků domácího protifašistického odboje, ale i ty, kteří 
se aktivně zúčastnili zahraničních bojů na nejrůznějších frontách celé Evropy. 
Byli to váleční letci a parašutisté, ale také příslušníci jednotek v SSSR, slavné 
„Tobrúcké krysy “ i vojáci obrněné brigády u Dunkerque. Jmen našich spo-
luobčanů - bojovníků by šla uvést celá řada. Dovolte mi však v závěrečném 
dílu tohoto seriálu vzpomenout osudy čs. letců, jejichž hroby jsme objevili a 
zdokumentovali v závěru „Expedice Exeter“.
    Během dosavadních dílů seriálu jsem vám přiblížil naše dokumentační aktivity zaměře-
né na oblast jižní a jihozápadní Anglie. Navštívili jsme řadu válečných leteckých základen 
RAF, místa tragédií několika letců, včetně jejich hrobů. Poslední dny expedice nás při-
vedly do oblasti mezi městy Exmoor, Bristol a Salisbury, tj. několik desítek až několik set 
kilometrů západně od Londýna. Zde jsme díky archivním dokumentům, ale také pomoci 
řady místních obyvatel poznali příběhy našich příslušníků RAF (britské Královské letec-
tvo), kteří svým způsobem dokládají nejrůznější a často až neuvěřitelné osudy aviatiků.
Navštívíte-li někdy historické město Salisbury, kde žije přibližně 36.000 obyvatel, můžete 
zde mimo překrásné katedrály z prvé poloviny 13. století s nejvyšší kostelní věží v Britá-

nii (123 metrů) projít hřbitov na Devizes Road. 
Obdobně nám zde objevíte náhrobky Antoní-
na Plocka, Jaroslava Peruchy, Adolfa Dolejše, 
Richarda Hapaly a Oldřicha Helmy. Právě k 
těmto mužům, včetně Jaroslava Lančíka (byl 
zpopelněn v krematoriu), byl osud nadmíru 
krutý. Jako příslušníci 311. bombardovací peru-
tě se zúčastnili nočního náletu na francouzský 
přístav Cherbourg, ale během návratu na svou 
základnu ve východoanglickém East Wrethanu 

byli 2. července 1941 v 1,46 hod. sestřeleni britským stíhacím letounem Beaufi ghter Mk. 
IF pilotovaným velitelem 604. peruti Rhodesanem W/Cdr. Charlesem H. Appletonem. 
Došlo k nechtěnému omylu, který však během války nebyl ojedinělým. Důvod byl jediný. 
Letounu přestal pracovat identifi kační přístroj, a proto byl naváděcí službou považován 
za nepřátelský. Válka nezná slitování!  
    Bombardovací Wellington se zřítil v plamenech na pozemek Lowe Park Farm u Mere. 
Po dopadu explodoval a jeho trosky byly rozmetány po celém okolí. Osádka všech šesti 
mužů uhořela. Trvalo několik dlouhých dnů, než se podařilo alespoň některá z těl identi-
fi kovat. Jejich ostatky byly pohřbeny 7. července 1941 v Salisbury. 
     Dalším z našil letců, který se nevrátil z války domů, byl poručík Jaroslav Čermák. Jako 
příslušník 313. čs. stíhací perutě byl 4. června 1943 určen k provedení cvičného náletu 
na vlak. Ani v takovýchto chvílích se osud nerozmýšlí vybrat si svou krutou daň. Čermák 
provedl se svým Spitfi rem Mk.VC nálet na londýnský expres nedaleko stanice Tauton, ale  

neodhadl správně vzdálenost k pozemnímu cíli a v 10,50 hodin narazil křídlem do jedoucí 
vlakové soupravy. Letoun byl nárazem zcela zničen, pilot v jeho troskách zahynul. Když 
jsme se na tento druh tragické havárie ptali našich přátel válečných letců, bezostyšně 
nám odpovídali, že se to bohužel stávalo poměrně často. Prý je to dáno osudem. Mistr 
vzdušných soubojů nad Francií, slavný generál František Peřina však podotknul, že neká-
zeň se v letectví nepromíjí. A život máme každý jen jeden. To platilo, platí a platit bude.
    Poslední z příběhů našich letců se úzce dotýká nedalekého města Telč. Zde, na místním 
hřbitově na jednom z prvních náhrobků vpravo od vstupní brány, naleznete hrob rodiny 
Zapletalů. Je zde zmíněno také jméno Ing. Jaroslava Zapletala, válečného zahraničního 
letce, který zahynul 1. ledna 1945 na hoře Hoy na Orknejských ostrovech. Místo dopa-

du letounu jsme nalezli během loňské 
„Expedice Tain“. Osudy všech osmi členů 
osádky W/O Oldřicha Bureše jsou spjaty 
se strojem typu Liberátor GR. Mk. V „PP-
Y“, který byl vyslán večer na Nový rok na 
protiponorkový průzkum do oblasti Sever-
ního moře. Letoun startoval ze základny 
RAF v Tainu za nepříznivého počasí ve 
22,02 hodin. Přesně po 38 minutách letu 
narazil do úpatí vrchu Cuilgas u Ward Hil-

lu. Nikdo z letců tragédii nepřežil. Přesnou příčinu havárie se nepodařilo nikdy objasnit. 
Ostatky našich vojáků byly sesbírány záchranným týmem RAF a převezeny do Tainu. 
Oldřich Bureš, Miloš Bodlák, Ivo K. Engländer, Martin Dorniak a Antonín Bednář byli 
pohřbeni na starém městském hřbitově St. Duthus. Otto Mandler a Zdeněk Launer byli 
zpopelněni v krematoriu v Londýně. Pouze ostatky J. Zapletala byly převezeny více než 
tisíc kilometrů na jihozápad Anglie do přímořského městečka Berrynarbor. Stalo se tak 
na přání jeho anglické manželky Heather, které se po smrti manžela narodila 28. břez-
na 1945 dcera Elizabeth. Jak jsme sami s kolegy během expedice poznali na hřbitově         
St. Peter v Berrynarboru, anglická  rodina na Jaroslava Zapletala nezapomněla. Důkazem 
toho byly čerstvé květiny a pečlivě upravený hrob našeho letce.
   Výsledkem „Expedice Exeter“ bylo úspěšné dokončení dokumentace osudů a hrobů 
našich letců na jihu a jihozápadě Anglie. Důležité však bylo i to, že jsme se po 12 dnech 
cesty bez větších problémů vrátili domů. Potěšitelné je i to, že ve většině námi navštíve-
ných míst Britové na naše letce nezapomínají. O to větší přání proto máme, aby tomu tak 
bylo, ve vztahu ke všem našim odbojářům, i u nás v České republice.                  
 

(konec seriálu)                                                                        Vladislav Burian, KHL

KHL a tým expedice děkují: Městu J. Hradec, dále jindřichohradeckým fi rmám Ing. Jiří 
Mach (generální sponzor expedice), foto-digi-TV Pavel Körner, APA Zdeněk Havlíček         

a ZVEREX Stanislav Brýna, dále 153. záchrannému praporu a Muzeu Jindřichohradecka.      
„Expedice Exeter 2003“ během 12 dnů  a 4.676 km absolvovali: Vladimír Vondrka, Petr 
Pokovba, Jiří Růžička,  Karel Maršík, Vladimír Volf, Radek Novák, Karel Ludvík,  Vladimír 
Běhal a Vladislav Burian. 

Foto 1:  Náhrobky 6 čs. letců. Britové na naše vojáky nazapomínají. (Foto: archiv KHL)
Foto 2:  Dobový snímek Liberátoru „PP-Y“ v prosinci 1944.  (Archiv:  Oldřich Zabloudil) 
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OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE J. HRADEC
OBLASTNÍ SKUPINA MLÁDEŽE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE J. HRADEC

VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM JINDŘICHŮV HRADEC 
A SKOK J. HRADEC

POŘÁDAJÍ 
celodenní akci pro děti, mládež i dospělé se zájmem o zdraví i sport 

U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE ČERVENÉHO KŘÍŽE
NV  V EDĚLE 8. 5. 2006

v areálu Tyršova stadionu v J. Hradci

DOPOLEDNÍ ČÁST - POŘADATEL SKOK J. HRADEC od 9.00 hodin

                       KULATÝ NENÍ JENOM MÍČ
                                  Program:   9,00 - soutěž v petangue
                                                  10,00 - jízda zručnosti na kole
                                                  11,00 - soutěž v kuželkách dvojic
                      V průběhu dipoledne ukázky dalších her, skákací hrad

ODPOLEDNÍ ČÁST - POŘADATEL ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ od 14.00 hodin

POMOZ POMOCT!
-    UKÁZKA SPOLUPRÁCE PŘI ZÁSAHU U DOPRAVNÍ NEHODY 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
MLÁDEŽE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

-    AKCE BUDE KOMENTOVÁNA PROFESIONÁLY ZE SVÉHO OBORU, KTEŘÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM 
     PŘIBLÍŽÍ   -  JAK POSTUPOVAT
                     -  JAK SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT
                     -  JAK POSKYTOVAT PRVNÍ POMOC
                     -  JAK POUZE NEPŘIHLÍŽET  
                         ZKRÁTKA, JAK POMOCI
-    MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO VOZIDEL:
     ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
     HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
     VOJENSKÉHO ZÁCHRANNÉHO ÚTVARU
     MĚSTSKÉ POLICIE
-    MOŽNOST OŠETŘIT RANĚNÉHO
     VYZKOUŠET SI ZNALOSTI V SOUTĚŽÍCH O ZAJÍMAVÉ CENY
     KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ OBDRŽÍ DIPLOM, KTERÝ BUDE SLOSOVATELNÝ

ZAKONČENÍ PROGRAMU - 17,00 hodin 
V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE J. HRADEC

VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA A ILUZIONISTY 

•
•
•

SPONZOŘI: WALDVIERTLER SPARKASSE VON 1842, KOOPERATIVA - POJIŠŤOVNA a.s., 
LÉKÁRNA „U JUPITERA“, DÍLNA ROMANY HULÍKOVÉ, KASALOVA PILA, MADETA, VZP, 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:  LISTY JINDŘICHOHRADECKA, JINDŘICHOHRADECKÁ TELEVIZE

U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE ČERVENÉHO KŘÍŽE

V PONDĚLÍ   8. 5. 2006


