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   Koupím  domek nebo byt i ve špatném 
                 stavu, Tel.: 603 442 474

 Ve vymezeném trojúhelníkovém prostoru 
 Masarykova náměstí navrhuji umístit:
 kašnu 23% (228) 
 fontánu 65% (635) 
 umělecké dílo 4% (44) 
 ponechat stávající stav 2% (25) 
 restaurační stolky a občerstvení 4% (39) 

  Ankety se lze zúčastnit ještě do 10. listopadu 2006 na webových stránkách města,  
  nebo prostřednictvím Informačního střediska v Panské ulici.   

 Máte zájem o nízkoúročený úvěr (3%) na opravu nebo modernizaci bytu (domu)? 
 Ano do 100 tisíc 21% (6) 
 Ano do 200 tisíc 75% (21) 
 Ne 3% (1) 

  Ankety se lze zúčastnit  do 30. listopadu 2006 jen na webových stránkách města.  
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          Základní škola ve Štítného ulici nemá 
vlastní kuchyni, pouze jídelnu s výdejnou 
jídel dovážených z jiných základních škol. 
Jídelna byla postavena jako provizorní na 
cizím pozemku a po minulé zimě není její 
technický stav ideální. Proto rada města 
rozhodla o zadání projektové studie, která 
by měla ověřit možnost umístění kuchyně 
s jídelnou ve stávajícím objektu školy, pří-
padně v prostotu vnitřního dvora. V tex-
tu je výslovně uvedeno, že ze zpracování 
studie nevyplývá žádný závazek města k 
zadání dalších částí projektové dokumen-
tace. Termín zpracování studie byl stano-
ven do 15. listopadu 2006. 

   S účinností od 1. ledna 2007 vstoupí 
v platnost nový stavební zákon a některé 
nové zákony v oblasti sociální. Tyto právní 
normy sebou přinesou navýšení objemu 
činností na odboru výstavby a územního 
plánování a na odboru sociálních věcí. Pro-
to rada města schválila změnu organizač-
ní struktury městského úřadu. Na odbo-
ru sociálních věcí vzniknou dvě pracovní 
místa referentů – sociálních pracovníků a 
od 1. ledna 2007 bude celkový počet pra-
covníků na tomto odboru 22. Na odboru 
výstavby a územního plánování dojde ke 
zřízení jednoho pracovního místa referenta 
pořizování územně plánovacích podkladů a  
počet pracovníků tohoto odboru se zvýší 
na 13. Celkový počet zaměstnanců Města 
Jindřichův Hradec zařazených do Městské-
ho úřadu Jindřichův Hradec bude tedy od 
příštího roku 171.     
   
   Náklady na zkvalitnění nakládání s odpa-
dy a odstraňování starých ekologických 
zátěží neustále rostou.  Jednou z podmínek 
pro získávání prostředků z dotačních pro-
gramů a grantů mimo rozpočet města, je 
zpracování koncepční studie „Optimalizace 

nakládání s odpady ve městě Jindřichův 
Hradec“. Tento dokument by měl určovat 
další směry vývoje odpadového hospodář-
ství města pro programovací období let 
2007 – 2013. Zadáním studie byl pověřen 
odbor rozvoje a výsledný materiál bude 
podkladem k jednotlivým etapám zkvalit-
nění organizace sběru, separace a naklá-
dání s odpady.   

 Projektem rekonstrukce Masarykova 
náměstí je v prostoru před kulturním 
domem Střelnice vymezen prostor, určený 
pro instalaci uměleckého díla, jehož cha-
rakter není blíže specifi kován. Jedná se 
o mírně se svažující trojúhelníkovou plo-
chu s délkou ramen cca 14 metrů, která 
je zadlážděna kamennou řezanou dlažbou 
a osvětlena trojicí zemních svítidel. Do 
této plochy je vyvedena přípojka vody, 
elektřiny a kanalizace. Pro zjištění názoru 
občanů na způsob využití daného prostoru 
vyhlásila rada města anketu, jejíž výsledek 
bude zveřejněn a následně vzat v úvahu 
při defi nování podmínek „soutěže o návrh“ 
pro výběrové řízení ve smyslu zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
Ankety se lze zúčastnit ještě do 10. listo-
padu 2006 na webových stránkách města, 
nebo prostřednictvím Informačního stře-
diska v Panské ulici.   
     
   Podle návrhů na úpravu prostoru obecní 
zahrady, které vznikly při veřejném pro-
jednávání v souladu s podmínkami dotace  
Nadace VIA, byla zpracována jednoduchá 
projektová dokumentace. Ta byla použita 
jako podklad pro zadání výběrového říze-
ní k určení dodavatele stavby. Na základě 
doporučení výběrové komise pověřila rada 
města realizací díla fi rmu Beneš s.r.o. Jin-
dřichův Hradec. Úpravy obecní zahrady 
budou dokončeny do konce května 2007 
a vyžádají si náklady ve výši 1 736 000,-  
korun.
                                     Alfred Němec 
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  SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
zvoleného ve dnech 20. a 21. října 2006

pro volební období 2006 - 2010

Čís. Titul Příjmení Jméno Volební strana

1. MVDr. BERAN Stanislav SNK ED

2. Mgr. BURIAN Vladislav SNK ED

3. Ing. GANTNER Jiří ČSSD

4. Ing. HAVLÍČEK Zdeněk ČSSD

5. HOLCOVÁ Jana ODS

6. Ing. JEŽEK Ivo ODS

7. KÖRNER Pavel SZ a NK

8. MUDr. KOVÁŘ Otakar ODS

9. Mgr. KOZLOVSKÝ Jaroslav ČSSD

10. Ing. KUCHYŇKA Vladimír KSČM

11. Mgr. KULHAVÁ Jarmila ODS

12. Mgr. MACEK Rudolf ODS

13. Ing. MARYŠKA Vladimír VPM

14. Ing. MATOUŠEK Karel ODS

15. Ing. NEJEDLÝ Josef SZ a NK

16. NĚMEC Alfred ODS

17. MUDr. PELIKÁN Karel ODS

18. PhDr. PIKAL Jaroslav ČSSD

19. JUDr. POŠVÁŘ Vít KSČM

20. Mgr. PROKÝŠEK Vladimír KSČM

21. MVDr. RYBÁKOVÁ Zuzana SZ a NK

22. SKOŘEPOVÁ Zdeňka SZ a NK

23. Ing. SOUKUP Bohdan ODS

24. STANĚK Václav ODS

25. RSDr. ŠENOLT Jiří KSČM

26. Ing. VEJVAR Pavel VPM

27. MUDr. VLASÁK Miroslav KDU-ČSL

28. VOKÁČOVÁ Kristína ODS

29. JUDr. VYTISKA Tomeš KSČM
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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 pozemek p.č. 3579, 
ostatní plochu, dobývací prostor o výměře 2601 m2, 
obec i k.ú.J.Hradec, který nabízí k prodeji obálkovou metodou 
za těchto podmínek:
-  nejnižší nabídková cena 500,- Kč/m2
-  žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J.Hradec
-  žadatel uvede záměr využití nemovitosti s uvedením 
   charakteru činnosti
-  pozemek bude zatížen věcným břemenem z důvodu uložení vodovod. potrubí
-  žadatel uhradí náklady za vypracování znal. posudku ve výši 762,- Kč
Nabídky a připomínky lze předložit na Město Jindřichův Hradec, odbor SMM, Klášterská 
135/II nejpozději do 21.11.2006 do 15.30 hod.
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv 
z došlých nabídek.
                                          JUDr. Věra Sedláčková, vedoucí odboru správy majetku

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly 
 slavnostně přivítány na starobylé radnici 
 dne 22. září 2006                                     dne 6. října 2006

Pondělíková Silvie        Kelbl Jan  Severová Zuzana           Vítů Simona
Bartošová Julie            Kopečný Kryštof Kříž Jan                        Hýbek Michal
Bílková Kamila             Měkuta Jan Tomášů Martina             Frýbortová Julie
Böhm Dominik             Mesároš Jakub Rozporková Eva             Urbanová Natálie
Čadová Vanessa          Soukup Patrik Macků Vojtěch               Šimková Markéta
Erhartová Michaela      Tůma Vojtěch Ondřasinová Victorie      Chudáček Jan
Felenda Martin            Zeman Ondřej Dvořák Martin
Houska Adam

Město Jindřichův Hradec si touto cestou dovoluje co nejsrdečněji 
poblahopřát

paní  Olince Kasalové 
k jejím krásným narozeninám, které v tomto měsíci oslaví.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, životního 
optimismu a úžasné nevyčerpatelné vitality, která z ní vyzařuje při 
každém setkání.

Zároveň  Město Jindřichův Hradec děkuje paní Olze za veškerou podporu, kterou 
poskytuje při různých společenských, kulturních a charitativních akcích. 

K blahopřání se připojuje i kolektiv redakční rady.   

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ
  MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1.9. - 30. 9. 2006

přestupky a trestné činy proti majetku:
...  Hypernova
3.9.2006 trestného činu krádeže se dopus-
til 26-ti letý bezdomovec tím, že v kapse 
kalhot odcizil láhev whisky v ceně 399,- 
Kč. Po zadržení byl strážníky předveden na 
obvodní oddělení Policie ČR. 
10.9.2006 detekční rám aktivovala žena 
(32 let), která pod tričkem a v kabelce 
měla ukryté zboží za 1151,- Kč. (jednalo 
se převážně o parfémy a potraviny)
21.9.2006 přepravky od piva kradli z 
nakládací rampy dva 16-ti letí mladíci  a 
přepravky dále prodávali v okolních hyper-
marketech. Protože předběžná škoda byla 
asi 9500,-Kč byli oba předáni Policii ČR.
30.9.2006 detekční rám odhalil ženu (25 
let), která do dětského kočárku ukryla šam-
pon Nivea. Ostraha však o jejím počínání 
věděla dříve, neboť  při ukrývání zboží byla 
snímána interním kamerovým systémem.
 

...Kaufl and
2.9.2006 chuť na whisky dostala 15-ti letá 
pachatelka. Protože ale na láhev neměla 
peníze,  jednoduše jí strčila do kabelky. Její 
počínání z povzdálí pozoroval zaměstnanec 
ostrahy, který jí za pokladnami požádal o 
chvilku strpení a následně jí předal stráž-
níkům.
O několik hodin později zde strážníci pře-

bírali případ 26-ti letého muže, který přes 
pokladny pronesl za kalhotami 0,5 l láhev 
třešňové pálenky.
4.9.2006 zboží v ceně 456,40 Kč (potravi-
ny, deodorant, dámské kalhotky) v batohu 
odcizil 29-ti letý muž.
26.9.2006 jako trestný čin krádeže bylo 
kvalifi kováno jednání 26-ti letého bezdo-
movce, který v rukávech bundy odcizil dvě 
láhve whisky. Pachatele strážníci předali na 
Obvodní odělení Policie ČR.
... Lidl
3.9.2006 znaky trestného činu, díky své 
pestré minulosti, naplnil 42-ti letý bezdo-
movec tím, že v batohu odcizil 4 PET láhve 
vína v celkové ceně 139,50 Kč. Strážníci 
muže předali Policii ČR.

16.9.2006 dvě krabičky cigaret za 76,-Kč 
se pokusil odcizit 13-ti letý mladík. 
23.9.2006 0,5 litrovou láhev destilátu v 
tašce odcizila 51-ti letá žena. Protože však 
byla nesvéprávná, strážníci její čin oznámi-
li sociálnímu odboru MěÚ J. Hradec.

27.9.2006 ovoce v ceně 45,-Kč si do nákup-
ní tašky ukryla 83-ti letá žena. Netušila, že 
je sledována detektivem supermarketu.

1.9.2006 několik minut před 22. hodinou 
zjistila autohlídka městské policie Favorita, 
přijíždějícího ve směru od Nové Bystřice ke 
kruhovému objezdu ve Vídeňské ulici. Při 
vyjíždění z „kruháče“ si to řidič zkrátil přes 
chodník a pokračoval směrem do centra 

 - 4 - 
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  1. 9. Zdeňka Jonová, Polště 19. 9. Jaroslav Opletal, Hůrky u N. Bystřice
  7. 9. Michal Šerý, Radouňka 20. 9. Věra Mikudimová, Nový Bozděchov
  9. 9. Jan Skuhra, Nová Bystřice 22. 9. Pavla Kryzánková, J. Hradec
11. 9. Eduard Adámek, K. Řečice 26. 9. Anna Hlohincová, Otín
12. 9. Bohuslava Valková, J. Hradec 27. 9. Jiří Martínek, J. Hradec
13. 9. Václav Čížek, Lodhéřov 28. 9. Jaroslav Morava, J. Hradec
13. 9. Ladislav Kotrba, Suchdol n. Lužnicí 29. 9. Ludmila Rutová, J. Hradec
17. 9. Miroslav Šlechta, Políkno 29. 9. Květa Bouzková, J. Hradec

30. 9. Marie Maňáková, J. Hradec

kteří nás opustili v září 2006

                                                                                                                                                       - 5 - 
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a dále Mlýnskou ulicí směrem na Políkno.  
Zde se jej strážníkům podařilo zastavit a 
při kontrolní dechové zkoušce řidič nadý-
chal 2,33 promile. Následně si řidiče (38 
let) na místě převzala přivolaná hlídka Poli-
cie ČR.

2.9.2006 v 03.50 hod. na základě telefonic-
kého oznámení převáželi strážníci z Cent-
rumu na sídl. Vajgar do Okresní nemoc-
nice silně podnapilého mladíka (16 let).
Tento zde byl hospitalizován a v průběhu 
noci převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici v Českých Budějovicích.

5.9.2006 ve večerních hodinách strážník 
pomocí kamerového systému zjistil dva 
muže, kteří vrávoravým krokem přistoupili 
k vozidlu, které odemkli, nastoupili a roz-
jeli se z náměstí Míru směrem do Rybniční 
ulice. Vyslal za vozidlem autohlídku, která 
jej  zastavila v Jáchymově ulici v okamžiku, 
kdy řidič najel na chodník. Následně bylo 
zjištěno, že řidič je nejen silně podnapi-
lý, ale že má pravomocně vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel. Proto byl pro 
podezření z trestného činu (maření výkonu 
úřesního rozhodnutí) předán hlídce Policie 
ČR.

12.9.2006 za pomoci kamerového systému 
zjistil strážník v jednu hodinu po půlnoci, 
neosvětlené vozidlo projíždějící náměstím 
Míru. Vyslal za ním autohlídku. Když vozi-
dlo projelo kruhový objezd ve Vídeňské 
ulici v protisměru  strážníci jej zastavili, a  
protože orientační dechová zkouška řidiče 
(27 let) byla pozitivní, strážníci na místě 
muže předali hlídce Policie ČR.

24.9.2006 v 24.00 hod. strážníci přijali 
oznámení, že na Nábřeží  L. Stehny došlo 
k poškození železného zábradlí „tmavým 
bavorákem“. Strážníci označené vozidlo 
nalezli za  cca  10 minut ve Václavské uli-
ci. Za volantem ještě seděl podnapilý řidič 
(37 let), kterého po provedení orientační 
dechové zkoušky strážníci předali hlídce 
OO PČR.
25.9.2006 trestného činu krádeže se 
dopustil 26-ti letý muž v provozovně Lucky 
Planet v Panské ulici, a to tím, že obsluhu-
jícímu barmanovi odcizil „kasírtašku“, kte-
rou měl barman v pouzdře u pasu. Pacha-
tele strážníci taktéž předali Policii České 
republiky.
                              str. Gabriel Rudolf

Zachyceno kamerou ...

Cvičení na zimním stadionu
Na jindřichohradeckém zimním stadionu 
byl 12. října nasimulován únik čpavku 
– látky, která lidem podráždí sliznici, způ-
sobuje přidušení a může vést až k uduše-
ní. Před půl desátou se u tohoto objektu 
sjely vozy jak místního vojenského prapo-
ru, tak i záchranné služby. Zapojena byla i 
Policie České republiky a Městská policie. 
Všechny zasahující síly koordinoval Hasič-
ský záchranný sbor Jihočeského kraje.
„Je to taktické cvičení. Chtěli jsme si pro-
věřit koordinaci složek Integrovaného 
záchranného systému při řešení mimořád-
né události. Je to o spolupráci, taktických 
postupech a o činnosti velitelů složek, 

jak jsou schopni společně takové cvičení 
řídit.“ vysvětlil pplk. Oldřich Pánek, ředitel 
HZS JČK v J.Hradci.
V době vyhlášení poplachu na ploše zim-
ního stadionu mladí sportovci hráli hokej, 
ti museli okamžitě opustit budovu a byli 
ošetřeni zástupci Českého červeného 
kříže. Ve strojovně stadionu se nacházely 
další osoby, u kterých byla nutná dekon-
taminace. O to se postarali vojáci ze 153. 
záchranného praporu J. Hradec.
„V rámci tohoto cvičení chceme ukázat 
jednotlivým představitelům složek novou 
dekontaminační linku pro osoby, kde by 
se v případě potřeby prováděla hromad-
ná dekontaminace. Jedná se o jedinečné 
zařízení.“ uvedl pplk. Ing. Stanislav Mrv-
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ka, velitel 153. záchranného praporu J. 
Hradec.
Celou situaci pozorně sledoval a poté také 
zhodnotil zástupce Krajského ředitelství 
Hasičského záchranného sboru Jihočes-
kého kraje. V havarijní zóně se nacházely 
jak mateřská tak i základní škola. Děti z 
těchto budov musely být v rámci cvičení 
také evakuovány.

Hynek Luňák
Hynek Luňák v letošním roce oslaví 80. té 
narozeniny, i z tohoto důvodu byla výstava 
v Galerii Inspirace uspořádána. Vystavená 
díla vznikla v průběhu posledních dvaceti 
let. Celá výstava by se dala rozdělit na dva 
soubory. Ten menší je autorovou fantazií a 
práce jsou inspirovány jeho zahraničními 
cestami.
„To jsou věci, kterým dodávám své myš-
lenky, historii objektů, aby to nebylo pou-
ze suché konstatování té skutečnosti. Čili 
snažím se do toho dál své pocity.“ prozra-
dil Hynek Luňák, výtvarník.
Prohlédnout si návštěvníci mohou napří-
klad řeckou Akropol, Delfy nebo legendár-
ní Stonehange. Motivy druhého a daleko 
početnějšího souboru Vás zavedou na 
známá zákoutí města nad Vajgarem. K Jin-
dřichovu Hradci má Hynek Luňák opravdu 
blízko a neustále se sem vrací.
„Mám rád zákoutí pod hradem a obdivuji 
architekturu zámku, protože to je skvost. 
Já jsem toho názoru, že Jindřichův Hradec 
jako takový by se měl dostat do seznamu 
UNESCO.“ dodal umělec.
Hynek Luňák vystavoval jak v nejrůzněj-
ších městech České republiky tak i napří-
klad ve Florencii, kde byla uspořádána 
jeho vůbec první výstava. Výstavu grafi ky 
si v Galerii Inspirace můžete přijít pro-
hlédnout až do 15. listopadu.

Nejrychleji umí psát na klávesni-
ci Češka
Už podruhé se Obchodní akademie v Jin-

dřichově Hradci zapojila do celorepubliko-
vé soutěže v psaní na klávesnici. Netra-
diční klání bylo určeno žákům základních 
škol. „Věková kategorie žáků do šestnácti 
let je právě tou kategorií, která nejví-
ce prověřuje školství každé země. Proto 
se snažíme co nejvíce základních škol, 
které tyto žáky vychovávají, takovýmto 
způsobem aktivizovat“ uvedl zástupce 
jednoho z hlavních organizátorů sou-
těže - prezident mezinárodní organizace 
Intersteno Jaroslav Zaviačič. Češi jsou 
nejen pravidelnými účastníky mezinárod-
ních soutěží v psaní na klávesnici, ale v 
minulosti dosáhli i nejvyšších úspěchů. 
Nikdo na světě totiž nedokáže ovládat 
klávesnici tak rychle a přesně jako Helena 
Matoušková, která zvládne 900 úhozů za 
minutu. Svým uměním příjemně šokovala 
i při exhibičním vystoupení v Jindřichově 
Hradci, kde průměrně dosáhla neuvěřitel-
ných 21 úderů za vteřinu. „Já jsem aktiv-
ně závodila dvacet let, ale teď už jsem 
především kvůli pořádání šampionátu v 
České republice ukončila závodní činnost. 
Myslím si, že těch devět zlatých medailí 
už mi stačí“ svěřila se s úsměvem světová 
rekordmanka. 
V Jindřichově Hradci byla hlavním orga-
nizátorem soutěže Obchodní akade-
mie. Její zástupci oslovili základní školy 
v celém regionu, možnosti zapojit se do 
zajímavého klání využily bohužel jen 2. a 
4. základní škola v Jindřichově Hradci a 
školy z Nové Včelnice, Kardašovy Řečice a 
Studené. Celkem prověřovalo své doved-
nosti 16 žáků. „Tu soutěž jsme udělali pro-
to, abychom navázali užší spolupráci se 
základními školami a nabídli jim možnost 
v rámci tvorby jejich školních vzděláva-
cích programů zapojit do učebního plánu  
i výuku psaní na klávesnici“ dodala ředi-
telka Obchodní akademie v Jindřichově 
Hradci Ing. Danuše Chromá.
Opsat co možná nejvíce textu během půl 
hodiny zvládla nakonec Kristýna Šálková 
ze 4. základní školy v J. Hradci. Druhý 
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skončil Daniel Chramosta z Kardašovy 
Řečice a třetí místo obsadila Lucie Zla-
tušková ze Studené. Nejlepší písaři by se 
měli potkat 21. července příštího roku na 
Mistrovství světa, které se po 44 ti letech 
vrací do Prahy.

Postavme školu v Africe
Postavme školu v Africe – s touto výzvou 
a zároveň prosbou zastavovali v půli říj-
na jindřichohradečtí skauti lidi v centru 
města. Humanitární projekt byl pro něk-
teré kolemjdoucí novinkou, jiní ho už znali 
– koneckonců v České republice ani v Jin-
dřichově Hradci nebyl realizován poprvé. 
„Toto už je 3. ročník sbírky. Při prvním 
ročníku se vybraly peníze na postavení 
jedné školy v Etiopii. Při druhém ročníku 
se i díky tamním úřadům podařilo získat 
prostředky na vystavění dvou škol“ upřes-
nil výsledky projektu člen organizačního 
týmu v Jindřichově Hradci Jan Tuček. Ve 

středu 11. října probíhala veřejná sbírka v 
ulicích Jindřichova Hradce, o den později 
pak byl na náměstí Míru umístěn infor-
mační stánek, kde se lidé mohli dozvědět 
o celém projektu více. Během čtvrteční-
ho odpoledne se mimo jiné prodávala i 
trička, stokoruna z pánského a 140 Kč z 
dámského rovněž putovaly na podporu 
projektu. Ten se u veřejnosti setkává s 
poměrně velkým ohlasem. „Jelikož už je 
to několikátý ročník, je už veřejnosti dob-
ře známý. Lidé si mohou snadno zkontro-
lovat, že jejich peníze opravdu pomáhají 
v Etiopii“ dodal Jan Tuček. Peníze získané 
ať už při veřejné sbírce anebo prodejem 
triček budou odeslány na účet organiza-
ce Člověk v tísni, která má v Etiopii svou 
stálou misii. Na tom, jak velká suma do 
Afriky dorazí, bude následně záviset počet 
vybudovaných škol.

Marcela Kozlová, Blanka Vaňková, 
Jindřichohradecká televize

„Poznej krásy Blat“
     Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže uspořádal začátkem měsíce září - 7. 9. 2006 tématický zájezd „Poznej 
krásy blat“.
     „Klub aktivního stáří“, jak je vžitý tento název, přivítal tuto možnost, poznat bohat-
ství Blat nejen v architektuře, ale i v umění. Navštívili jsme Veselí nad Lužnicí, kde 
nás s historií seznámila paní Ing. Hadravová, následovala prohlídka muzea s bohatými 
sbírkami. Naše cestování pokračovalo přes malebné vesničky do Záluží, kde je opět 
bohatost architektury včetně zvonice a kovárny.  V odpoledních hodinách naše cestování 
pokračovalo do Soběslavi. První zastavení směřovalo do Smrčkova domu, kde se nachází 
muzeum Blat a baráčnická rychta.
     Těžko vyjádřit slovy, s jakou ochotou a laskavostí jsme se setkali. Na rychtě při malém 
občerstvení nás rychtář, soused líkař seznámil s historií vzniku baráčnictva, sbírkami 
dokumentů a pod. Tetičky ukázaly přítomným nádherné kroje a bohatě vyšívané pleny. 
Nedaleko od budovy je další muzeum. Návštěvníci měli k dispozici mnoho propagačního 
materiálu, který jim podrobně dokladuje vše krásné, čím Soběslavská blata oplývají.
     Zájezd se zdařil také tím, že nejen bylo slunečné  počasí, ale vládla pohodová nálada. 
Věřím, že naše toulky po krásách naší vlasti budou dále pokračovat. 
     Je třeba se zmínit o tom, že „Klub aktivního stáří“ má bohatou činnost, zaměřenou 
na různé přednášky, návštěvy divadel, výstavky prací členů a pod. O kulturní vystoupení 
se vždy postarají děvčata ze střední zdravotní školy. Tyto akce se pořádají měsíčně v 
klubovně Domova mládeže SZŠ v J. Hradci. 
                                                         Jiřina Novotná, členka „Klubu aktivního stáří“ 
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Středa  1. 11. 2006 v 18,00  hod ZUŠ v J. Hradci pořádá  
            VZPOMÍNKOVÝ KLAVÍRNÍ KONCERT               kaple sv. Maří Magdaleny
Středa  1. 11. 2006 v 19,00  hod
            KD Střelnice v J.Hradci Vás zve na divadelní hru
           ABSOLVENT Hrají: I. Chýlková, K. Hádek, J.Satoranský, G.Vránová a další,  
                                předplatné sk.A                                                  sál Střelnice
Sobota  4. 11. 2006 od 9 do 13 hodin
            Město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sdružením venkovských žen a selek  
    „ZVE VŠECHNY HRADEČÁKY NA PODZIMNÍ PROMĚNU OBECNÍ ZAHRADY“ 
            jejíž podoba byla naplánována na dvou jarních veřejných setkáních. 
            Obecní Zahrada u Vajgaru – vedle Hana Klubu
            S sebou: rukavice, pilu či pilku a další nářadí, lžíci, dobrou náladu

Pondělí  6. 11. 2006 do 10.12.2006
            Městská knihovna zve na výstavu PŘÍRODA BOLETIC, která bude prezento-      
            vána na chodbě v  suterénu a v 1. patře.            Městská knihovna
Pondělí  6. 11. 2006 od 17,30 - vernisáž výstavy  
            Galerie Špejchar  ROMAN SEJKOT fotografi e. Hudební doprovod Jen tak tak          

Úterý    7. 11. 2006 v 19,00 hod
            KD Střelnice Vás zve na talk show JAN KRAUS A EVA HOLUBOVÁ
            (nezapomeňte si připravit zajímavé otázky)                             sál Střelnice

Čtvrtek  9. 11. 2006 od 17,45 hod
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J. Hradci Vás 
            zve na besedu s Ing. Ludmilou Černockou 
           „Dva národní parky USA:  ALJAŠKA A WASHINGTON“                  
                                                                        Internát SZdŠ J. Hradec - Vajgar
Sobota  11. 11. 2006  v 19,00 hod  KD Střelnice v J.Hradci Vás zve na
            TANEČNÍ  VEČER  NA  STŘELNICI  K tanci a poslechu hraje TO Globus 2.
            Pro dámy a pány jest předepsán společenský oděv.                   sál Střelnice

Neděle  12. 11. 2006 v 17,00 hod  KD Střelnice v J.Hradci uvádí 
            SENIOR  KLUB   Zábavný pořad pro střední a starší generaci.
            K tanci a poslechu hraje MTO V.Kriso.                                       sál Střelnice

Pondělí  13. 11. 2006 od 19,00 hod
            Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás zve na besedu:
           „ŽIDÉ NA JINDŘICHOHRADECKU“ spojenou s otevřením tématické 
            výstavky                                          konferenční sál muzea ve Štítného ulici

 Úterý   14. 11. 2006 Město Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 
          a 1. mateřská škola J. Hradec, Růžová ulice pořádají oslavu 130. výročí otevření 
          první dětské opatrovny v Jindřichově Hradci
Program: 15.00 - 16.30 - vystoupení dětí z mateřských škol v Jindřichově Hradci 
                          v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici

               16.30 - 18.00 - prohlídka 1. mateřské školy a „posezení s pamětníky“
                         Výstava dětských prací bude přístupna v křížové chodbě minoritského 
                         kláštera od 14. - 19.11. vždy od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ
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Úterý    14. 11. 2006 v 19,30 hod  Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec 
            Vás zve na Jindřichohradecký hudební podzim
            SMETANOVO TRIO 
            Účinkují: Jitka Čechová - klavír, Jana Vonášková-Nováková - housle
                          Jan Páleníček - violoncello
             Na programu: W.A.Mozart, D.Šostakoič, A.Dvořák
            Vstupné: 60 Kč, pro členy KPH 40,- Kč 
            Prodej vstupenek na místě hodinu před konáním koncertu.  
                                                                                    kaple sv. Maří Magdaleny
Čtvrtek 16. 11. 2006  od 9,00 hod      Memorial Karla Sedláře
           Basketbalový turnaj smíšených družstev základních a středních škol J. Hradce
                                                                                                    sportovní hala
Sobota  18. 11. 2006 v 19,00 hod
            KD Střelnice v J.Hradci uvádí divadelní představení OMÁMENÝ KOLOTOČ 
            Hrají: V. Hybnerová a S. Rašilov, předplatné sk.B                        sál Střelnice       

Neděle  19. 11. 2006 v 16,00 hod
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí  
            O VLKOVI A KŮZLÁTKÁCH   divadelní pohádka                       sál Střelnice

Středa  22. 11. 2006 v 19,30 hod.
            OS Jindřichohradecká kulturní společnost uvádí ve spolupráci se ZUŠ V. Nováka
            RUDOLFA PELLARA v monodramatu ŠIMON (představení Lyry Pragensis)
            Autor Yitzak Bar-Yosef, překlad Jiřina Šedinová, hudba Jaromír Vogel, 
            režie Olga Strusková.                ZUŠ V. Nováka, Janderova 165, koncertní sál   
            Vstupné 100,- Kč, zlevněné 50,- Kč

Čtvrtek  23. 11. 2006 od 16 hod - slavnostní vernisáž vánoční výstavy 
           Muzeum Jindřichohradecka Vás zve výstavu 
           STROMEČKU, USTROJ SE! 
na vernisáži budou vyhlášeni vítězové soutěže „Stromečku, ustroj se!“ o nejzajímavěji 
ozdobený vánoční stromeček
- na výstavě budou představeny historické a současné vánoční ozdoby
- výstava potrvá do 6. ledna 2007                                                      kaple sv. Víta

Pátek   24. 11. 2006 od 18 hod
           Klub historie letectví a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku 
           Mgr. Vladislava Buriana nazvanou „Expedice Roden 2006“ ohlédnutí za 
12.-ti denní cestou po jihu Skotska a západním pobřeží Anglie dokumentující osudy a 
hroby čs. válečných letců z období II. světové války. Přednáška bude doplněna promí-
táním televizního dokumentu Aleše Hazuky z Expedice Roden                                    
                                                                konferenční sál muzea ve Štítného ulici

Pátek    24. 11. 2006 od 19,00 hod  
             Koncert ZUŠ v J. Hradci  kaple sv. Maří Magdaleny

Neděle  26. 11. 2006 v 18,00 hod
            KD Střelnice v J.Hradci Vás zve na VÁNOČNÍ VYZVÁNĚNÍ 
             Účinkují: Cimbal Classic Jen tak tak                                           sál Střelnice
Čtvrtek 30. 11. 2006 17,30 hod.
             Městská knihovna pořádá přednášku pro veřejnost PŘÍRODA BOLETIC
             Přednáší : Vladimír Molek                                                Městská knihovna                                                                                    
- 10 - 
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Čtvrtek  30. 11. 2006 v 19,00 hod
            KD Střelnice v J.Hradci Vás zve na VÁNOČNÍ KONCERT 
           Účinkují: Vratislav Kříž-sólista opery ND v Praze, sólisté orchestru ND v Praze, 
                        pěvecké sbory                                                            sál Střelnice

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK V JINDŘICHOVĚ HRADCI
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                
Od listopadu do března je objekt UZAVŘEN.

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 hod.
Městská vyhlídková věž je uzavřena. Kostel sv. Jana Křtitele a bývalý minoritský klášter 
je uzavřen.  Výstavy v minoritském klášteře jsou otevřeny denně (mimo pondělí) od 9,00 
- 12,00 a 13,00 - 16,00 hod.

Připravujeme na prosinec

kulturní dům Střelnice
  9.12.2006 v 19,00 Taneční večer na Střelnici 
                             host: Zatrestband (Třešť) a Ilona Czáková
10.12.2006 v 17,00  Senior klub
kaple sv. Maří Magdaleny
  3.12.2006 v 17,00 a 19,30 Adventní koncert - Jindřichohradecký symfonický orchestr
10.12.2006 v 19,30 Adventní koncert - Nezmaři
26.12.2006 v 17,00 Vánoční koncert - YMCA J. Hradec PS Jakoubek
kostel Nanebevzetí Panny Marie
17.12.2006 ve 13,00 Adventní koncert - JHSO, PS Smetana, YMCA - PS Jakoubek
náměstí Míru
        8.12.2006 Vánoční kamion
9. - 10.12.2006 Vánoční trhy
Muzeum Jindřichohradecka 
 9.12.2006 od 9,00-12,00 a 13,00-16 hodin Vánoční Trhy v Muzeu Jindřichohradecka
    výstavní sál „Ve Svatojánské“ - lidová řemesla (zbobení perníčků, pletení košíků...)
 9.12.2006 od 17 hodin Adventní koncert žesťového soboru Trumpet Tune
                                                                               kostel sv. Jana Křtitele
Státní hrad a zámek Adventní dny na hradu a zámku 
8.12.2006 vernisáž výstavy - OPRÁŠENÉ SUVENÝRY
9. a 10.12. 2006 cca od 10 hod. do 17 hod. Pokračování výstavy suvenýrů ze šlechtic-
    kých cest, ukázka provozu Černé kuchyně, živý Betlém na III. nádvoří,
    ukázka uměleckých řemesel, tradiční tržiště na III. nádvoří
10.12.2006 Adventní zamyšlení v Kapli sv. Ducha
Národní muzeum fotografi e, o.p.s. - Jezuitská kolej
2.12.2006 - vernisáž výstavy Jiří Tiller ORBIS PICTUS  
Gymnázium V. Nováka
21.12.2006 v 19,00 Zpívání na schodech - Stráníci, YMCA PS Jakoubek, Jen tak tak 
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Národní muzeum fotografi e, o.p.s. Jindřichův Hradec
JOSEF BRAUN – FOTOGRAFIE 1901 – 1910
7. října – 26. listopadu 2006
(výstavní místnost v západním křídle jezuitské koleje)
Výstava bude zapůjčena z fotoarchivu Etnografi ckého ústavu Moravského zemského muzea 
v Brně. Jedná se o výběr ze 163 skleněných negativů autora Josefa Brauna. Ten v letech 
1901 – 1910 se zájmem dokumentoval každodenní život na moravských vsích.  Josef Braun 
se zaměřil především na zobrazení lidového oděvu z okolí Uh. Hradiště - Uherský Ostroh, 
Ostrožská Nová Ves, Mařatice, Velehrad, Velká nad Veličkou. Fotografi e svědčí o Braunově 
záměru dokumentovat osobitou lidovou kulturu jednoho moravského regionu – pořizoval 
záběry složitých úvazů ženských šátků, děti při jejich hrách – zachytl oděv sváteční i všední 
tak, jak se nosil na počátku 20. století. Soubor zahrnuje 42 fotografi í s těmito tematickými 
oddíly: 

• Děti – všední oděv, práce a hry na pastvinách, 
   péče o mladší sourozence
•  Ženy – portréty, úvazy šátků
• Tržiště a práce – pernikářské krámy, vařečkáři ze Slovenska, 
   převážení sena, všední a polosváteční oděvy
•  Modlitba a smrt – shromáždění vesnické komunity před 
   kostelem, sváteční oděvy, pohřeb

Biografi e autora:
Josef Braun se narodil 25.7.1855. Vystudoval německé gymnázium v Uherském Hradišti a 
vyšší školu v Mödlingu v Rakousku. Spolu se svými bratry byl spolumajitelem Jarošovského 
pivovaru, zabýval se návrhy technických vylepšení v oblasti pivovarnictví. Kromě fotografi e 
se věnoval cestování. 
Josef Braun byl významným představitelem uherskohradišťské židovské obce – dlouhou dobu 
působil jako její předseda. Zemřel ve věku 74 let  v roce 1929.

PAVEL DIAS    HLUBINY PAMĚTI
7. říjen – 26.listopad 2006
(hlavní výstavní prostory)
Pavel Dias začal fotografovat v polovině padesátých let za studií 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně v oddělení fotografi e 
K.O.Hrubého. Tehdejší metoda znamená používat dvouokou zrcadlov-
ku, ze čtvercového negativu dělat vhodný výřez jak to ostatně bylo 
v té době typické. Opuštění tohoto způsobu a hledání nové metody 
způsobilo v roce 1956 seznámení se s koncepcí a skladbou Steicheno-
vy výstavy „Family of Man“, jejíž katalog získal. Pavel Dias byl hluboce 
zasažen jak jejím humanistickým poselstvím, tak způsobem podání. 
Tehdy začíná používat přístroje na kinofi lm, fotografi e už neořezává, respektuje celé pole 
negativu  i stávající osvětlení v souladu s metodou striktně vyhlašovanou francouzským  foto-
grafem Henri Cartier-Bressonem. Od střední školy Pavel Dias spolupracuje s novinami a časo-
pisy. Důležitým momentem ovlivňujícím další postoje byla výstava, kterou vytvořili spolu s 
Janem Bartůškem a Miroslavem Huckem, spolupracovníky z Mladého světa v roce 1960 pod 
příznačným názvem „Chceme vidět život ve všem“ a která se konala ve foyer kina Lucerna. 
Byla to svým způsobem výstava manifestační a programová, která předváděla neokázalé 
fotografi e všedních událostí všedních dnů zaznamenané samozřejmě na kinofi lm bez ofi ciál-
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ního pathosu. Nekonfl iktním atraktivním a fotogenickým tématem se stali v 70. letech koně, 
dostihy a všechno kolem nich. 
Dnes už je zřejmé, že nejosobnějším a pro Diase nejdůležitějším je téma nazvané Torzo 
- holocaust.  S ním se osobně vyrovnává od dětství. K tomuto souboru se úzce pojí Kafkova 
Praha, vytvořená Diasem v roce 1964 a později velmi široce koncipované celky Židovská 
Morava a Slezsko, Židovské Čechy a Izrael. 
Výstava neukazuje nic z ostatní tvorby, co by bylo indiferentní a zdržovalo od vnímání cent-

rálního záměru: vylučuje obrazy z cest, pařížský soubor, svátky víry a naděje, koně a další.                   
     (Vybráno z textu Anny Fárové) 
JIŘÍ TILLER – ORBIS PICTUS  
prosinec 2006 – leden 2007 
Jedná se o retrospektivní výstavu fotografa a výtvarníka Jiřího Tillera. První část výstavy 
zahrnuje období dlouholetého pobytu v zahraničí. „Pomíjivost života“ je průvodním mottem 
výtvarné práce Jiřího Tillera. Jiří Tiller zachycuje ve svých fotografi ích významné stavby náhle 
mizející z městských aglomerací (např. ve „vídeňském cyklu Esterhazy Bad“), náhle zmizelé 
dílny vídeňské Opery, anebo periferie ustupující dravé zástavbě a hospodářskému růstu. 
V roce 1988 v průběhu pracovního pobytu v západním Berlíně vzniká cyklus „Berlínská zeď“. 
Před autorem vyvstávají otázky lidského osudu – na věčné časy?, které se mění náhle a 
během několika málo týdnů mizí na smetišti pošetilosti lidských dějin. Zůstává pouze foto-
grafi e jako jediný svědek. „Berlínská zeď“ je konceptuálně zpracovaný  21 m dlouhý výtvarný 
celek. Cyklus vznikl za podpory Goethe Institutu. 
První část výstavy zakončuje cyklus fotografi í zachycující „pomíjivost industrie“. Vznikl v Karl-
shütte, v Rendsburgu v severním Německu. Paříž, Francie, Bretaň, věčná inspirace umělců 
bude přechodem k další části výstavního projektu.
V druhé části se Jiří Tiller zabývá přírodou, a to převážně přírodou severního Rakouska a Již-
ních Čech – oblasti zatím ušetřené lidské dravosti, jejíž hospodářskou nevyužitelnost určovala 
více jak 40 let přítomnost železné opony. Nová doba a náhlé zmizení železné opony vystavuje 
tuto část Evropy nebezpečí, že zmizí v pomíjivosti komerčního zneužití. Motto: „Je na nás, 
abychom naším dílem varovali dříve, než lidožrout sežere i kámen.“ 
Projekt „průnik světla prahorninou“ byl vystaven ve Vídni (Künstlerhaus). Jedná se o multime-
diální projekci sestávající z diaprojekce na žulový kámen a hudebního doprovodu. Převedení 
technicky náročné realizace do moderních technologických postupů je fi nančně nákladné a 
není pro autora samotného dostupné. 

Biografi e autora:
Jiří Tiller se narodil v r. 1947 v Praze. Po emigraci v roce 1969 žil v Německu a v Rakousku 
(ve Vídni). Studoval scénografi i a uměleckou fotografi i na FAMU, je absolventem Höhere 
graphische Bundeslehr-und Versuchsanstalt ve Vídni. Počátkem 70. let se soustavně připra-
voval na tvůrčí dráhu jako asistent studia McBrite  a praktikant laboratoře Freisler v Mnichově 
a fotostudia Kopecký ve Vídni. V roce 1973 založil ve Vídni samostatné studio s rozsáhlou 
činností v oblasti reklamní fotografi e a výstavnictví se zvláštním zaměřením na projekce a 
multivize. Jejich realizacemi v letech 1976-1983 dosáhl významných mezinárodních úspěchů 
(v Linzi, Vídni, Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem aj.). V roce 1989 otevřel ve Vídni vlastní 
galerii moderního umění. 

Dlouholetá spolupráce s rakouskou televizí ORF, agenturami cestovního ruchu a časopisy 
určovala těžiště specifi ckého fotografi ckého zaměření bytostně tíhnoucího ke zviditelnění 
dosud ničím nenarušených přírodních krás i estetických hodnot vytvořených lidskou rukou. 
Pronikavý zájem o krajinu a její realistickou podstatu spolu s neskrývanou romantickou lás-
kou k přírodě připomínají místy až umělecké představy příslušníků barbizonské školy, v jejímž 
duchu tvořil v Čechách např. Antonín Chitussi.                    (PhDr. Luděk Jirásko, CSc.) 
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Projekt adopce panenek v Jindřichově Hradci 
je v plném proudu

Lidé na jindřichohradecku mají opět možnost pomoci ohroženým dětem. 
Podobně jako minulý rok i v letošním roce přináší možnost zapojit se do 
projektu Dětského fondu OSN „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ Fakulta 

managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci. Cílem projektu je výrobou a prodejem 
textilních panenek získat fi nanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF 
zaměřenou na děti v rozvojových zemích.

Právě nyní je čas na výrobu nových panenek, jejichž adopce proběhne koncem tohoto 
roku. Letošním tématem jsou pohádkové bytosti – panenky mohou představovat známé 
i zcela nově vymyšlené pohádkové postavičky. Opět je třeba dodržet střih a vyvarovat 
se předmětů a součástí, které by mohly děti spolknout.

Střih panenky je k dispozici spolu s rodným listem zdarma na vrátnici Fakulty manage-
mentu v Jindřichově Hradci a v infocentru Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Vyro-
bené panenky s vyplněným rodným listem můžete odevzdávat opět na vrátnici Fakulty 
managementu. Adopce vyrobených panenek by měla probíhat po celý prosinec.
Panenky mohou vyrábět dospělí i děti, ve školách, v rodinách, na kroužcích, v domovech 
důchodců - prostě všichni, kterým nechybí fantazie a tvořivost a chtějí tímto způsobem 
pomoci ohroženým dětem.

Podpořit projekt se v letošním roce rozhodla také vicemiss ČR 2001 Andrea Fišerová, 
studentka pátého ročníku Fakulty managementu. Stala se tak patronkou a tváří letoš-
ního ročníku. O zapojení se do projektu nezapochybovala ani minutu. „Mým hlavním 
cílem je pomoci zviditelnit tuto kampaň a poprosit občany, děti i dospělé, aby se zapojili 
do výroby panenek a pomohli tak získat fi nanční prostředky, které budou věnovány na 
koupi vakcinace pro děti z rozvojových zemí“, uvádí Andrea. „Chystám se také sama 
panenku vyrobit. Vzpomněla jsem si na svůj pobyt v Africe na soutěži Miss World a na 
ty rozesmáté dětské tváře, které skutečně těšila jen naše přítomnost. Bohužel jsem se 
setkala i s dětmi, které nevědí co je to úsměv. A právě 
ony mají, pomocí nás všech, kteří se do projektu zapo-
jíme, šanci získat očkování proti smrtelným nemocem a 
tím šanci na přežití.“

Doufáme, že po úspěšném loňském roce, kdy se poda-
řilo prodat 87 z více než 170 panenek, se i letos lidé 
na jindřichohradecku do projektu rádi zapojí. Každým 
rokem se díky očkování podaří zachránit život až třem 
miliónům dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí 
umírá na nemoci, kterým lze očkováním předcházet. 
Pomoci můžeme právě teď a tady.

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

KDE:

S SEBOU:

4.11.2006 od 9.00 do 13.00 hodin

na Obecní Zahradì u Vajgaru - vedle Hana Klubu

- rukavice, pilu èi pilku a další náøadí, lžíci, dobrou náladu

 sázet živý plot (habr, tis), upravovat podklad 

cestièek, vyklízet svah smìrem k Vajgaru a pøipravovat patky k umístìní
herních prvkù pro dìti

Promìna bude dokonèena v jarních mìsících pøístího roku.

Co se bude dìlat ?

Mìsto Jindøichùv Hradec

Mìsto Jindøichùv Hradec ve spolupráci se Sdružením venkovských žen a selek

"ZVE VŠECHNY HRADEÈÁKY NA
PODZIMNÍ PROMÌNU OBECNÍ ZAHRADY"

jejíž podoba byla naplánována na dvou jarních veøejných setkáních

 - 14 - 
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1.  středa   17.30

Český dabing
Vstupné: 68 Kč

GARFIELD  2  USA-Bontonfi lm
Jeho královská výsost je zpět. Animovaný kocour se tentokrát se 
svým pánem vydává do Anglie, aby se díky kočičí záměně stal 
majitelem hradu.
Doporučená přístupnost: 1-99 let     
                                                    Délka fi lmu: 77 min.

1. středa   jen 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

SCARY  MOVIE 4   USA-Falcon
Čtvrtý a poslední díl slavné trilogie!  V další parodii to tentokrát 
„schytají“ - Válka světů, Vesnice, Million Dollar Baby, Zkrocená 
hora a další.
Hrají: Anna Farisová, Regina Hallová, Bill Pulman aj.
Režie: David Zucker                        Délka fi lmu: 83 min.

2. čtvrtek  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

ZÍTRA  NEHRAJEME!   USA-Bioscop
Radio, jak jste ho nikdy neviděli. Hudební komedie, která vás 
zavede na jeviště divadla, kde se odehrává poslední den slavné 
rozhlasové show.
Hrají: Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Kevin Kline, Meryl 
Streepová aj.
Režie: Robert Altman
Mládeži do 12 let nevhodný              Délka fi lmu: 103 min.

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

Vstupné: 68 Kč                
                                      
              

GRANDHOTEL  ČR-Bontonfi lm
Nová komedie Davida Ondříčka (Samotáři, Jedna ruka netleská). 
Údržbář v hotelu Ještěd, amatérský meteorolog, se snaží opus-
tit město, ve kterém strávil celý svůj život. Pomůže mu v tom 
krásná servírka Klára Issová, chlípný recepční Dulava, či sudeťák 
Mrkvička?
Dále hrají: Marek Taclík, Jaroslav Plesl, Dita Zábranská aj.
Režie: David Ondříček                      Délka fi lmu: 96 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
6. pondělí    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

HAVANA  BLUES Španělsko-Kuba
Film v rytmu moderního kubánského rocku. Dva mladí muzikanti 
Ruy a Tito žijí ve skromných podmínkách, ale díky hudbě a přá-
telům jsou v Havaně šťastní. Chybí jim jen jediné: proslavit se ve 
světě. Film byl uveden na MFF v Cannes 2005.
Hrají: Alberto Yoel García, Roberto Sanmartín, Yailene Sierraová
Režie: Benito Zambrano Tejero
Mládeži do 15 let nepřístupný             Délka fi lmu: 110 min.

7. úterý     17.30  20.00
8. středa    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

NABÍT  A  ZABÍT  USA-Intersonic
Špatný čas. Špatné místo. Špatné číslo. Morgan Freeman, Ben 
Kingsley a Bruce Willis v kriminálním thrilleru o jedné nekompro-
misní pomstě.
Dále hrají: Josh Hartnett, Lucy Liu aj.
Režie: Paul McGuigan
Mládeži do 12 let nevhodný    
                                                       Délka fi lmu: 110 min.
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 9.  čtvrtek   17.00  20.00
10. pátek     17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 68 Kč

GEJŠA   USA-Falkon
I gejša může milovat. Příběh je zasazen do tajemného a exotické-
ho světa, v letech před druhou světovou válkou. Dívenka Čijo se 
ve vizuálně 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 fi lmu: 146 min.

11. sobota  17.30  20.00
12. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 78 Kč

SUPER  NÁHRADNÍK USA-Bioscop
Sportovní teenagerovská komedie. Temperamentní Viola tak 
moc miluje kopanou, že se rozhodne vydávat se za svého bratra 
Sebastiana a dostat se tak do školního fotbalového týmu.
Hrají: Amanda Bynesová, Channing Tatum, Laura Ramseyová, 
Vinnie Jones aj.
Režie: Andy Fickman              
                                           Délka fi lmu: 106 min.

14. úterý    17.30  20.00
15. středa   17.30  20.00

Vstupné: 63 Kč

HEZKÉ  CHVILKY  BEZ  ZÁRUKY ČR-Bontonfi lm
Hořká komedie Věry Chytilové o tom, jak si nelze dělat iluze.
Psycholožka Hana (Jana Janěková) pod tlakem doby a armády 
svých pacientů.
Dále hrají: Jana Krausová, Boleslav Polívka, Igor Bareš, David 
Kraus, Barbora Hrzánová aj.
Režie: Věra Chytilová              Délka fi lmu: 108 min.

16. čtvrtek    17.00  20.00
17. pátek      17.00  20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 63 Kč
                 

WORLD  TRADE  CENTER   USA-Bontonfi lm
Celý svět si tehdy prožil peklo. Dva muži prožili něco navíc. 
Nicolas Cage v dramatickém snímku Olivera Stonea o tragických 
událostech z 11. září 2001 bojuje o život a naději pod troskami 
„dvojčat“.
Dále hrají: Michael Pena, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal aj.
Režie: Oliver Stone
Mládeži do 12 let nevhodný    
                                            Délka fi lmu: 130 min.

18. sobota  17.30
19. neděle  17.30

Český dabing
Vstupné: 68 Kč                

V  TOM  DOMĚ  STRAŠÍ !   USA-Falcon
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu. Animovaný rodinný 
fi lm.
Režie: Gil Kenan                     Délka fi lmu: 90 min.

18. sobota jen ve 20.00
19. neděle jen ve 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

SILENT HILL USA-Japonsko-Falcon
Horor. Filmová adaptace japonské videohry. Hlavní hrdinka Rose 
se chopí poslední šance a svoji nemocnou dcerku Sharon odváží 
za starou léčitelkou. Cestou však zabloudí do tajemného městeč-
ka Silent Hill...
Hrají: Radha Mitchellová, Jodelle Ferlandová, Laurie Holdenová, 
Sean Bean aj.
Režie: Christophe Gans
Mládeži do 15 let nepřístupný    
                                             Délka fi lmu: 126 min.
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PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
20. pondělí  17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 63 Kč

ZTRACENÉ  MĚSTO USA-Hollywood C.E.
Rodinné drama na pozadí historických událostí v kubánské Hava-
ně roku 1958.
Hrají: Andy Garcia, Inés Sastreová, Tomas Milian aj.
Režie: Andy Garcia
                                        Délka fi lmu: 143 min.

21. úterý     17.30  20.00
22. středa   17.30  20.00

Vstupné: 73 Kč

KRÁSKA  V NESNÁZÍCH  ČR-Falcon
Hořká komedie režiséra Jana Hřebejka. Milostný příběh mla-
dé ženy (Aňa Geislerová) řešící dilema lásky ke dvěma mužům 
(Roman Luknár a Josef Abrhám), dilema mezi sexuální závislostí 
a zajištěnou budoucností.
Dále hrají: Jana Brejchová, Jiří Schmitzer, Emília Vašáryová, Jan 
Hrušínský aj.
Režie: Jan Hřebejk
Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                        Délka fi lmu: 110 min.

23. čtvrtek  17.30  20.00
24. pátek    17.30  20.00

Vstupné: 78 Kč
                  

PRACHY  DĚLAJ  ČLOVĚKA ČR-Bioscop
Nová česká krimikomedie podle scénáře Radka Johna. Příběh tří 
kamarádů na pozadí rekonstrukce dvou největších českých lou-
peží uplynulých let.
Hrají: Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý, Michal Suchánek, Renata 
Visnerová, Anna Šišková aj.
Režie: Jiří Chlumský
                                         Délka fi lmu: 110 min.

25. sobota   17.30  20.00
26. neděle   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

KLIK - ŽIVOT  NA  DÁLKOVÉ  OVLÁDÁNÍ USA-Falcon
Fantastická komedie. Michael Newman (Adam Sandler) je ve sta-
vu, kdy už nezvládá zjistit ani to, který ovladač zapíná televizi. 
Než se mu do rukou dostane experimentální ovladač, který doko-
nale změní jeho život.
Dále hrají: Kate Beckinsaleová, Christopher Walken, David Has-
selhoff aj.
Režie: Frank Coraci              Délka fi lmu: 108 min.

28. úterý     17.00  20.00
29. středa   17.00  20.00

Titulky   
Vstupné: 63 Kč

                                     

HADI  V LETADLE  USA-Warner Bros.
Thriller. Na palubě letadla přes Atlantický oceán je přepravován 
důležitý svědek za zvýšených bezpečnostních opatření. V letadle 
jsou však i další „pasažéři“...
Hrají: Samuel L.Jackson, Julianna Marguliesová, Nathan Phillios 
Režie: David R.Ellis
Mládeži do 12 let nevhodný   
                                           Délka fi lmu: 107 min.

30.   čtvrtek   17.30  20.00
1.12. pátek   jen ve  20.00

Titulky   
Vstupné: 63 Kč

ĎÁBEL  NOSÍ  PRADU USA-Bontonfi lm
Džob, pro který by miliony žen zabíjely. Komedie z prostředí 
závratného světa neworské módy, kde nepovedený účes může 
zabít celou vaši kariéru. Adaptace knižního hitu Lauren Weisber-
gerové s Meryl Streepovou v hlavní roli.
Dále hrají: Anne Hathawayová, Stanley Tucci, Simon Baker aj.
Režie: David Frankel
Mládeži do 12 let nevhodný    
                                       Délka fi lmu: 110 min.
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PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
        1.       Ďábel nosí Pradu                          USA - komedie
 1  -  3.       Asterix a Vikingové                       Francie - animovaná komedie
        4.       Čas                                             J.Korea - psychologický
 5  - 10.      Ro(c)k  podvraťáků                       ČR - komedie
12 - 14.      Casino Royale                               USA-V.Británie - bondovka
       15.      Hezké chvilky bez záruky               ČR - hořká komedie
16 - 17.      Grandhotel                                   ČR - komedie
       18.      Marta                                          ČR - drama
19 - 20.      Malá Miss Sunshine                       USA - smutná komedie
21 - 23.      Spláchnutej                                  V.Británie -USA - animovaná komedie
22 - 23.      Iluzionista                                    USA-ČR - drama
27 - 28.      Skrytá identita                              USA - kriminální drama
29 - 30.      Stormbreaker                               SRN-USA - thriller

5. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

JAK  ŠLO  VEJCE  NA VANDR          ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma: 68 min.

12. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

BROUČCI - A  BYLA  ZIMA              ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma: 70 min.

19. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ  NA  PASECE     ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma:  62 min.

26. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

RÉZI,  BROK  A  OSTATNÍ             ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma:  66 min

29. neděle 15.30
Vstupné: 10 Kč

MIKEŠ I                                            ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma:  68 min.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  

„Vánoční vyzvánění 2006“
V roce 1995 přišla jindřichohradecká skupina Jen tak tak s myšlenkou přivítat advent-

ní a vánoční čas písničkami, pozvala si tehdy ještě do gymnazijní tělocvičny českobudě-
jovické Nezmary a společný koncert nazvala poeticky Vánoční vyzvánění. Divácká ode-
zva byla tehdy tak velká, že se od dalšího ročníku konaly koncerty v sále KD Střelnice. 
Vedle Nezmarů přijali pozvání nejčastěji Třeboňští pištci, Žalman & spol. a v roce 2003 i 
Spirituál kvintet. Pořad se divákům i účinkujícím zalíbil natolik, že vznikla hezká tradice. 
Vždy na zahájení adventního času „vyzvánějí“ nejen známé skupiny a domácí hosti-
telská Jen tak tak, ale také místní soubory i sólisté. Neodmyslitelně patří ke koncertu 
podpora Sdružení pro pomoc mentálně postiženým „Modrý zvonek“. Diváci dostanou 
od dětí malý dárek a mohou si na oplátku o přestávce zakoupit jejich výrobky. A kdo 
bude letos hlavním hostem? Po sedmi letech se vrací na Střelnici brněnská skupina 
Cimbal classic. Pozor, nejde tu o cimbálovku ani o klasiku.
Písničky Dalibora Štrunce, jednoho z našich nejlepších cimbalistů, se střídají s lidov-

kami či ragtimem, aniž si to uvědomíte. Katka Štruncová doplňuje svého manžela 
nádherným hlasem a hrou na housle. (Oba jsou mimo jiné dlouholetými členy skupiny 
Javory sourozenců Ulrychových). Sestavu současného Cimbal classicu skvěle doplňují 
další vynikající muzikanti. Kateřina Malíková (viola, mandolína), Rastislav Kozoň 
(barokní hoboj a další historické dřevěné dechové nástroje) a Jakub Šimáně (bas-
kytara, kontrabas – též ve skupině Mošny). Nenechejte si letos koncert ujít a přijďte 
„vyzvánět“ s námi.
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Jak jsem se 28. září 1946 podruhé narodil   

     Dovolte mi, abych reagoval na článek v říjnovém zpravodaji „Pamětní pohlednice     
k leteckému dni v J. Hradci roku 1946“ a s tím související rozhovory s Mgr. Burianem         
z Klubu historie letectví v J. Hradci.  Pokusil jsem se proto vybavit a popsat situaci teh-
dejšího leteckého dne před šedesáti lety, včetně mé osobní vzpomínky.
     Bylo září 1946, víc jak rok po konci II. světové války. V českých městech se znovu 
rozvíjel společenský, kulturní i sportovní život. Jednou z aktivních organizací v mém rod-
ném městě Jindřichově Hradci byl i Český aeroklub. Zájem o místní aviatiku byl význam-
ně ovlivněn tehdy známou leteckou osobností Mjr. Rudolfa Zimy, válečného letce RAF 
v Anglii, který měl v J. Hradci rodiče. Ti bydleli v domě vedle nás na hlavním náměstí 
(nyní Míru). Major Zima k nim po válce často jezdil na návštěvu. Jeho „návštěvy“ byly 
někdy absolvovány letadlem. Pamatuji se, jak se vždy loučil přeletem a zamáváním kří-
dly nad hradeckým náměstím. Také proto bylo jednoznačné pro velkou řadu Hradečáků, 
zúčastnit se prvého poválečného leteckého dne, který byl aeroklubem pořádán v neděli 
29. září 1946 nedaleko „Bažantnice“ u Radouňky. 
     Den předtím se konaly vyhlídkové lety nad J. Hradcem. Pro mého otce, majitele 
tiskárny Jana Alexandera a mne, tehdy devítiletého kluka bylo jasné, že tento letecký 
den navštívíme. A k mému milému překvapení jsme se zúčastnili i sobotních vyhlídko-
vých letů. Již 28. září se do J. Hradce dostavili aviatici z přátelských aeroklubů. Jedním 

z nich byl pilot z Plzně, který přiletěl              
na ruském dvouplošníku typu Po-2 
Kukuruznik.
     V průběhu odpoledne přistál na 
tehdejší provizorní letiště u „Bažanti-
ce“, kde se akce konala, ruský vojen-
ský pilot. Rovněž s tímto typem letadla. 
Po určité době opět odstartoval. Svůj 
manévr provedl tak, že vzlétl proti smě-
ru běžných startů, kde plocha klesala k 
oboře. Rozletěl se proti hradbě stromů 

a prudce zdvihnul stroj. Těsně se přehoupnul přes vrcholy stromů a odletěl. Byl to kus 
pilotního kumštu a ukázky, co lze s takovým letadlem dokázat. 
     Odpolední vyhlídkové lety pokračovaly dál. Byly absolvovány prostřednictvím něko-
lika malých hornokřídlých strojů typu Piper. Zájem o ně byl značný. Proto nevím, jakým 
způsobem otec „zařídil“, že se dostaneme na vyhlídkový let s plzeňským dvouplošníkem. 
Stroj měl pro pilota, ale i pro pasažéry v zadní části trupu otevřenou kabinu. Let byl 
báječný, s krásným výhledem na celé rodné město a jeho okolí. 
     Po několika okruzích nad Vajgarem jsme letěli opět směrem k „Bažantnici“. Před 
dosednutím na travnatou přistávací plochu však ze země dávali pilotovi na základě 
nějaké mimořádné situace praporkem signál zákazu přistání. Letadlo znovu nabíralo 
výšku. K našemu překvapení ne běžným směrem startu, ale nad vrcholky aleje ovocných 
stromů prudce vpravo nahoru, směrem nad hradbu stromů obory. Že by to byla snaha 
pilota napodobit „akci“ odletu ruského pilota? Byla to pouhá vteřina rozhodování. 
     Během několika dalších vteřin, co následovaly, jsem cítil jenom veliký tlak do nohou. 
Potom už jen praskání větví a ránu při dopadu letadla. Možná jsem i na chvilku ztratil 
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vědomí. Zatmělo se mi před očima. Letadlo při tomto prudkém stoupání, asi i díky malé 
rychlosti a nedostatečné výšce, zachytilo svými koly o větve stromů a zřítilo se do obory. 
Nakonec skončilo zaklíněno mezi větvemi starých dubů. Duchapřítomností pilota, který 
okamžitě vypnul motor, nedošlo k požáru či výbuchu motoru stroje. Otec se mě zeptal, 
jak mi je. Komunikoval i s pilotem. Všichni tři jsme byli naštěstí živí. 
     Pilot měl sedřený obličej. Jeho otevřená kabina byla těsně u kmene stromu. Otec 
nebyl zraněný vůbec. Letadlo viselo značně pochroumané, křídly svisle dolů. My jsme 
leželi v kabinách „vodorovně“. Naštěstí jsme nevypadli! Po určité době se pod námi dole 
objevili lidé a zejména hasiči, kteří 
nás zprvu nemohli najít. Letadlo bylo 
přece jenom dost vysoko ve větvích. 
Po určité době přinesli dlouhý žebřík 
a snažili se k nám dostat. Pilot a otec 
se nějak dostali dolů po pomačkaných 
křídlech a díky přistavenému žebříku. 
Mne hasiči přivázali k lanu a spustili 
asi z dvanáctimetrové výšky na zem. 
     Všichni tři jsme se znovu naro-
dili. Bylo to obrovské štěstí a náho-
da, že vše dopadlo jenom takhle. Po 
následné kontrole našeho zdravotního 
stavu bylo u mne zjištěno krvácení za 
uchem. Po ošetření zdravotnickou službou leteckého dne jsme s otcem odjeli na vlast-
ních kolech do hradecké nemocnice na chirurgii, kde mi bylo natržené ucho zašito. A tak 
pro nás přeci jenom nakonec velmi šťastně skončil vyhlídkový let nad J. Hradcem. 
     Druhý den jsme se pochopitelně zúčastnili ofi ciálního leteckého dne a sledovali         
se zájmem jednotlivá vystoupení. Jako památku na šťastný den našeho života - 28. září 
1946 - mám stříbrný úlomek křídla „našeho“ letadla a tři fotografi e, které otec dostal   
od nějakého pána, jenž pohotově pořídil záběry havarovaného stroje.
     Tento kritický den v našem životě však nezpůsobil pro mou budoucnost hrůzu             
z letadel ani z aviatiky. Naopak ve mně vyvolal další zájem. Zejména v roce 1946 a 1947 
byla vydána řada publikací o válečných pilotech a letadlech. Tyto jsem jako kluk s vel-
kým zájmem pročítal a řada z nich je dosud v naší rodinné knihovně. Rovněž mé létání 
neskončilo havárií u „Bažantice“, ale „happy end“ měl své pokračování v roce 1947, když 
naše rodina uskutečnila v létě několikadenní výlet po západočeských lázních. 
     Při jízdě přes Plzeň jsme přerušili cestu a na návrh otce jsme se vydali na plzeňské 
letiště. Tam jsme se k našemu milému překvapení setkali s „naším“ pilotem Po-2 Kuku-
ruzniku a jeho kolegy. Ochotně nás vzali na vyhlídkový let nad Plzní, Škodovkou a okolím 
města. Letěli jsme všichni - otec, matka a já. Bylo to velmi přátelské setkání včetně 
vzpomínání na letecký den z konce září 1946 v J. Hradci.
                                                                                          Ing. Jindřich Alexander

Foto 1: Během leteckého dne v J. Hradci se divákům představila řada nejrůzněj-
ších letounů. Jedním z nich byl také trofejní německý Fi-156 Storch, nazývaný v 
poválečném Československu K-65 Čáp. (Foto: Archiv K. Kochánek a KHL J. Hradec)

Foto 2: Trosky havarovaného letounu Po-2 v koruně dubů poblíž „Bažantnice“, 
ze kterých byl zachráněn autor článku. (Foto: Archiv J. Alexander a KHL J. Hradec)
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 TAKÉ V OKRESE JINDŘICHŮV HRADEC JSOU CYKLISTÉ  
VÍTÁNI  
Letos probíhá v České republice první národní certifi kace Cyklisté vítáni. 
Projekt Cyklisté vítáni, jehož generálním partnerem je Nadace Partnerství, 
je zaměřen na zvýšení kvality služeb nabízených cykloturistům. Domácí i 

zahraniční cykloturisté u nás nacházejí rozvětvenou a obvykle dobře vyznačenou síť cyk-
lotras, často však nabídka služeb neodpovídá evropským standardům. Certifi kace umož-
ňuje návštěvníkům jednoduchý přehled o místech, kde jsou cyklisté skutečně vítáni.
Podnikatelům, kterým neunikl překotný růst podílu cyklistů v celkovém počtu návštěv-
níků jejich zařízení, pak poslouží certifi kace jako seriózní a stálá reklama, navíc s vyna-
ložením zanedbatelných nákladů. 
Udělením práva k užívání chráněné známky Cyklisté vítáni ovšem projekt nekončí. 
Všechna certifi kovaná zařízení budou hodnotiteli každoročně kontrolována a nabídka 
jejich služeb bude na webu aktualizována. V případě nedodržení předepsaného standar-
du nabízených služeb bude oprávnění k užívání chráněné známky odebráno.
 Chráněná známka Cyklisté vítáni upozorňuje na restaurace, ubytovací zařízení 
nebo turistické cíle, které jsou výborně připravené postarat se o své hosty – cyklisty. Ti 
tam najdou základní technickou pomoc pro méně náročné opravy kola, bezpečné místo 
pro jeho uschování během pobytu v zařízení a také možnost vyprání a usušení cyklis-
tického oblečení. Restaurace nabízejí i lehké, zdravé pokrmy a iontové i nealkoholické 
nápoje.
 Webové stránky www.cyklistevitani.cz slouží jako databáze údajů o certifi kova-
ných zařízeních, otevřená internetovým vyhledávačům, kartografi ckým nakladatelstvím, 
destinačním agenturám a turistickým a městským informačním centrům.
 Spatříte-li nad vchodem do hotelu, restaurace, kempu či třeba hradu čtverco-
vou tabuli se zaoblenými rohy, na níž je v zeleném poli bíle vykreslena silueta bicyklu, 
jehož přední kolo se na vás doširoka usmívá, můžete směle vstoupit s vědomím, že zde 
si cyklistů opravdu váží a rádi se postarají o vás i o vaše kolo.
 Než se vydáte na delší cyklistický výlet, podívejte se na www.cyklistevitani.cz na 
Přehled certifi kovaných zařízení. Třeba některé leží právě na vaší trase a jeho návštěva 
přispěje k pohodovému průběhu vaší cesty.

Ing. Jiří Jokl
Národní certifi kace služeb cestovního ruchu, akreditovaný hodnotitel 0105

   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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 BYLO NEBYLO:

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
NAUČNÉ STEZKY PODÉL RYBNÍKA VAJGAR 
se konalo dne 13. 10. 2006.
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Na ukončení turistické sezóny uspořádalo Město Jindřichův Hradec 
dne 14. 10. 2006 podzimní jízdu na kolech  
„PŘES KOPEC NA HRADEC 
aneb JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL II.“ 


