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        Změny územního plánu Města Jin-
dřichův Hradec jsou pořizovány z podně-
tů občanů i právnických osob či institucí. 
Podněty jsou shromažďovány na odboru 
výstavby a jednou za půl roku jsou před-
kládány radě města a následně zastupi-
telstvu. V případě schválení podnětů v 
orgánech města následuje zadání a celé 
projednávání končí návrhem změny. Ten je 
pak defi nován vyhláškou jako nedílná sou-
část územního plánu. Každý návrh  změny 
územního plánu musí být také veřejně pro-
jednán. V současné době je projednávána 
změna č. 17 územního plánu a veřejnost 
se k jejímu návrhu může vyjádřit 24. října 
2006 od 9. 30 hodin v zasedací síni Měst-
ského úřadu v Klášterské ulici. 
   Od roku 2007 vstoupí v účinnost nový 
zákon o sociálních službách, který zásad-
ním způsobem mění dosavadní principy 
fi nancování tohoto celého sektoru. Pro-
to na svém srpnovém zasedání schválili 
zastupitelé záměr zpracování komunitního 
plánu sociálních služeb města Jindřichův 
Hradec. Tento strategický materiál bude 
zahrnovat spolupráci všech subjektů, kte-
rých se nějakým způsobem dotýkají soci-
ální služby. Současně má zaručit, aby se 
co nejlépe využívaly dostupné zdroje a aby 
přinášely co největší užitek a spokojenost. 
Výsledkem komunitního plánu by měl být 
návrh na změnu, rozšíření, zavedení, nebo 
naopak redukci sociálních služeb ve městě. 
Vypracováním tohoto dokumentu pověřili 
zastupitelé odbor sociálních věcí MěÚ.   
  Dlouhodobým záměrem města je rekon-
strukce a zpřístupnění terasovitých zahrad 
pod kostelem sv. Jana Křtitele směrem k 
Nábřeží Ladislava Stehny. Koncem tohoto a 
začátkem příštího roku bude tento projekt 
již realizován. Dojde k odstranění náleto-
vých dřevin, budou přeskládány opěrné zdi 

teras a opraveny schody mezi jednotlivými 
patry. Schodiště dostanou nová zábradlí a 
celý prostor bude oplocen novým plotem. 
Terasy budou osázeny novou zelení podle 
odborného projektu. Na vhodných mís-
tech budou rozestavěny lavičky umožňující 
výhled na nábřeží a rybníku Vajgar.  
      Oddíl kuželek TJ Slovan Jindřichův Hra-
dec bude pořádat šest podzimních utkání 
III. celostátní kuželkářské ligy. Tato utkání 
se však mohou konat pouze v kuželnách 
které disponují minimálně kuželkářskou 
čtyřdráhou. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o celorepublikovou soutěž, rozhodla rada 
města poskytnout oddílu kuželek mimo-
řádnou fi nanční dotaci ve výši 7 200,- Kč 
účelově určenou na pokrytí nákladů na 
pronájem kuželny v Nové Bystřici. Jin-
dřichův Hradec kuželkářskou čtyřdráhou 
nedisponuje a Nová Bystřice je nejbližším 
místem, kde bude možné podzimní utkání 
sehrát.
  Město Jindřichův Hradec je spolupořada-
telem 9. ročníku Miss Jindřichohradecka, 
který se bude konat dne 17. října 2006 ve 
společenském sále kulturního domu Střel-
nice. S ohledem na charakter a význam 
této akce rozhodla rada města poskyt-
nout pořádající agentuře společenský sál 
výpůjčkou. Dále radní vyslovili souhlas 
s užitím znaku města na propagačních 
materiálech k této akci.  
   Městský kamerový dohlížecí systém se 
v našem městě osvědčil. Proto i letošní 
rozpočet počítá s jeho rozšířením. Na další 
kameru má naše město přislíbenou dota-
ci ve výši 410 tisíc korun s tím, že podíl 
města bude činit minimálně 10% nákladů. 
Rada proto rozhodla zadat pořízení dalšího 
kamerového bodu, který bude umístěn v 
lokalitě křižovatky „ U Alžběty“.  
                                     Alfred Němec, 

místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

se koná 16. 10. 2006 v 16.00 hodin 
     v sále Střelnice
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Město Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka

1. mateřská škola Jindřichův Hradec, Růžová ulice

                                      

Vás srdečně zvou

 dne 14. 11. 2006
 na oslavu 

130. výročí otevření  první dětské opatrovny v Jindřichově Hradci
Program :

15.00 – 16.30 hodin
  - vystoupení dětí z mateřských škol v Jindřichově Hradci v konferenčním sále 

    Muzea Jindřichohradecka a v prostorách kláštera ve Štítného ulici 
výstava prací dětí z mateřských škol v Jindřichově Hradci

16.30 – 18.00 hodin
- prohlídka 1.mateřské školy a „posezení s pamětníky“ 

                             PhDr. Jitka Čechová, 
vedoucí odboru školství a tělovýchovy

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

                 Odbor správy majetku města
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném 
znění         o z n a m u j e
občanům, že má v majetku byty, které nabízí k prodeji:
- byt č. 23 v čp. 670/III na sídlišti Vajgar o velikosti 62 m2 – 2+1 
- byt č. 30 v čp. 677/III na sídlišti Vajgar o velikosti 29 m2 – 1+0
- byt č. 21 v čp. 697/III na sídlišti Vajgar o velikosti 66 m2 – 3+1
- garáž včetně pozemku o výměře 20 m2, v protihlukovém valu s příjezdem z 
            Belgické ulice
Bližší informace o ceně a podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru správy  
majetku  města  Jindřichův  Hradec,  Klášterská 135/II, 2. patro, č. dveří 202, 
tel. 384 351 163.                                                            JUDr. Věra Sedláčková, 

vedoucí odboru správy majetku města 

                   

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC



 
  MĚSTSKÁ POLICIE J. HRADEC
za období 1.8. - 31. 8. 2006
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...Hypernova
3.8.2006 detekční rám upozornil na ženu 
(34 let), která si odnášela bez zaplacení  
dětské oblečení a kosmetiku za 282,-Kč.  
Následně vyšlo najevo, že do prodejny při-
šla „vyzbrojena“ malými štípacími kleště-
mi,  které použila na odstranění plastových 
bezpečnostních prvků.
23.8.2006 opět detekční rám odhalil muže 
(54 let), který v tašce pronášel holící potře-
by za cca 550,-Kč.  Jako důvod krádeže 
uvedl, že se potřeboval oholit a neměl 
peníze na to, aby si holení mohl koupit.
 ...Kaufl and
4.8.2006 potraviny a kosmetiku v celko-
vé ceně 1944,50 Kč odcizil 50-ti letý muž. 
Zboží si přímo před zraky detektiva „nená-
padně“ ukrýval pod tričko. Protože neměl 
doklad totožnosti a totožnost nemohl 
důvěryhodným způsobem prokázat, byl 
strážníky převezen na obvodní oddělění 
PČR J. Hradec, kde vyšlo najevo, že muž je 
na seznamu celostátně hledaných osob a 
čin, který měl v prvotním stadiu znaky pře-
stupku je, vzhledem k mužově minulosti,  
trestným činem.
26.8.2006 přímo před zraky ostrahy si 51-ti 
letý muž vložil do batohu láhev vodky, kte-
rou u pokladny „pochopitelně“ nezaplatil. 
 ...Rodinka na Masarykově nám. 
7.8.2006 sluneční brýle za 59,- Kč se poku-
sil odcizit 13-ti letý mladík. Strážníkům své 
počínání vysvětlil tím, že chtěl vyzkoušet 
ostražitost vietnamských majitelů.
 

3.8.2006 na linku 156 bylo nahlášeno 
vozidlo Š 105, stojící na sídlišti Vajgar. Z 
vozidla unikal benzín a z proražené olejové 
vany motoru i olej. Protože se nepodařilo 
kontaktovat majitele, byla na místo přivo-
lána hlídka HZS, která ropné produkty na 
místě zlikvidovala.
12.8.2006 k fyzickému napadení dvou 
mužů skupinou 6 útočníků došlo před pla-

veckým bazénem na sídlišti Vajgar v 05.00 
hod. Strážníci napadené převezli  na lékař-
ské ošetření a věc si na místě převzala 
Policie ČR.
14.8.2006 kamerový systém podcenili 
dva muži (17, 18 let), když se na náměs-
tí Míru v 03.34 hodin o čemsi domlouvali. 
Následně si přetáhli přes hlavu kapuce, 
postavili se každý k jednomu zpětnému 
zrcátku služebního vozidla městské policie 
a pokusili se je ukopnout. Jednomu z nich 
se pokus vydařil, čímž na služebním vozi-
dle vznikla škoda cca 1800,-Kč. Ani jeden 
z nich netušil, že jsou sledováni operáto-
rem MKDS. O to větší bylo jejich překva-
pení, když si je za několik minut strážníci 
vyzvedli na Balbínově náměstí, kde se po 
„akci“ fotili.
14.8.2006 v 22.40 hod. na oznámení s 
přesným popisem zastihli strážníci v Pan-
ské ulici podnapilého  muže, který zde roz-
bil dva odpadkové koše. Po vyčíslení škody 
bude přestupek proti majetku řešen v blo-
kovém řízení.
16.8.2006 v podvečerních hodinách  zasta-
vili strážníci „forda“ projíždějícího  ulicí Pod 
Vrchy. Při kontrole bylo zjištěno, že řidička 
(21 let) před jízdou „požila“ a navíc nemě-
la a nikdy nevlastnila řidičský průkaz. Pro 
podezření z trestného činu jí strážníci pře-
dali Policii ČR.
18.8.2006 byli strážníci požádáni o výjezd 
k železničnímu přejezdu v Radouňce, kde 
došlo ke sražení dětského kočárku pro-
jíždějícím rychlíkem. Strojvůdce uvedl, že 
viděl dvě ženy, které kočárek po kolejích 
tlačily, ale tyto se na místě nenacházely.  
Strážníci projeli okolí a ženy nalezli na škol-
ním statku. Obě strážníkům uvedly, že si 
chtěly zkrátit cestu z Děbolína do J. Hrad-
ce, tak šly po kolejích. Protože jízda s dět-
ským kočárkem po pražcích byla obtížná, 
jedna tlačila kočárek a druhá nesla dítě. 
Když zaregistrovaly přijíždějící vlak, z trati 
uskočily, takže vlak smetl pouze prázdný 
kočárek. Ženy byly předány hlídce Policie 
ČR.                        str. Gabriel Rudolf
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Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,
kteří nás opustili v srpnu 2006

  2. 8. Jarmila Štoudková, Veselí n. Lužnicí 12. 8. Bedřich Klhůfek, Chlum u Třeboně 
  3. 8. Rudolf Porod, J. Hradec 16. 8. Jiří Šafrata, Studnice
  3. 8. Růžena Filsaková, Lásenice 17. 8. Božena Sapáková, Otín
  4. 8. Marie Vodičková, Otín 19. 8. Karel Šamal, Staňkov
  4. 8. Tomáš Kačer, Stráž nad Nežárkou 20. 8. Božena Zátopková, Kunžak
  6. 8. Jan Schramhauser, Nová Bystřice 26. 8. Ing. Jaromír Michl, J. Hradec
10. 8. Josef Sláma, Dolní Skrýchov 26. 8. Marta Krafková, J. Hradec

27. 8. Anna Hrdličková, Deštná u J.Hadce

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly 
 slavnostně přivítány na starobylé radnici  
 dne 8. září 2006
 Asterová Radka        Machová Kateřina    Likler Štěpán
 Cinová Gita              Němec Jan             Štoidlová Natálie

p

 Dofek Tomáš            Pešek Ondřej          Kutil Jiří                    
 Filakovská Kateřina   Prenerová Julie
 Jarošová Lucie          Saviolo Enrico
 Kornhöfer Vojtěch     Slavíková Anna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA Pozvánka na jubilejní 10. týden knihoven 2.- 6. října 2006

     Městská knihovna v Jindřichově Hradci se připojila k již tradiční celorepublikové akci 
Týden knihoven a připravila pro návštěvníky v prvním říjnovém týdnu zajímavý kulturní 
a populárně naučný program. Knihovna chce oslovit široké spektrum návštěvníků a 
připomenout jim, že na jedné straně zůstává klasická kniha jedním z nejlepších přátel 
člověka a zároveň je zdrojem informací, zábavy a inspirace. Na druhé straně nesmíme 
opomíjet nové, moderní a rychlé informační zdroje jako je internet a jeho prostřednic-
tvím užívané databáze. Těm návštěvníkům knihovny, pro něž se internet stal nezbyt-
ností a možná jistým druhem závislosti, bychom rádi formou autorských čtení dvou 
mladých osobitých krajanů - Katky Křížové a Ondry Havlíčka – aspoň na chvíli předvedli, 
že existuje nejen útěk do počítačové virtuální reality, ale i krásný svět fantazie, který 
je nám k dispozici právě v knihách ve formě prózy nebo poezie. A naopak čtenářům, 
kteří uznávají a upřednostňují tradice, hodnoty a zážitky, jež čerpají především z knih a 
neměli doposud možnost nebo odvahu ochutnat kouzlo internetu, těm bude v prvním 
říjnovém týdnu věnována zvláštní pozornost včetně instruktáže pod citlivým vedením 
odborníků z městské knihovny. Tato akce bude probíhat ve studovně, případně dalších 
odděleních knihovny zdarma a přednostně pro seniory a je možno se předem objed-
nat na tel.: 384 361 574.  Pro děti jsou na pobočce Vajgar i v hlavní budově městské 
knihovny připraveny soutěže, kvízy a přístup k internetu zdarma. Celý čtvrtek jsou pro 
žáky a studenty otevřené dveře s tím, že budou detailně  seznámeni s možnostmi, které 
jim knihovna nabízí.
     Jubilejní týden knihoven bude v Městské knihovně v J.Hradci zahájen 2. 10. 2006, 
kdy dopoledne v 9:30 hod bude zpřístupněna výstava pod názvem Tajemná dáma vod 
a mokřadů – za tajemnou dámou se skrývá vydra říční. Výstava bude doplněna dvěma 
přednáškami na stejné téma (10:00 hod pro školy, 17:00 pro veřejnost). Podrobnosti 
sledujte na www.knih-jh.cz.  
                                        Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec
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Proutek otevřel novou 
chráněnou dílnu
V Plasné u Kardašovy Řečice již několik 
let působí občanské sdružení Proutek, 
které provozuje chráněné bydlení pro lidi 
s handicapem. Dne 9. září o.s. Proutek 
uspořádalo benefi ční festival s názvem 
„Zachraňte se“. 
Program festivalu na podporu lidí s men-
tálním postižením byl opravdu bohatý. 
Připraveny byly jak nejrůznější hry nejen 
pro děti, tak i například vystoupení řady 
hudebních skupin. Nejdůležitějším bodem 
ale bezesporu bylo slavnostní otevření 
chráněné dílny. 
„Budou v ní pracovat jednak klienti naše-
ho chráněného bydlení, ale také lidé, kteří 
bydlí v Ústavu sociální péče.“ řekl Mgr. Jan 
Kostečka, předseda o.s. Proutek. 
Vybudování dílny si vyžádalo investici ve 
výši půl miliónu korun. Jedním z fi nanč-
ních zdrojů byla i celorepubliková akce 
Cihla z let 2004 až 2006. Nyní se rozjíždí 
projekt spolufi nancovaný Evropskou unií 
a Jihočeským krajem s názvem „Trénin-
ková pracovní místa pro lidi s mentálním 
postižením“. 
„Umožňuje lidem s mentálním postižením, 
aby se zapojili do práce, aby si vyzkou-
šeli různé typy práce a ti z nich, kteří se 
osvědčí a budou pracovat dobře, podepíší 
pracovní smlouvu a stanou se normální-
mi zaměstnanci chráněné dílny.“ vysvětlil 
Mgr. Kostečka. 
Chráněná dílna je zařízena tak, aby se 
zde mohly provozovat nejrůznější činnos-
ti. Chybět nebude textilní výroba, drob-
ná dřevovýroba a ani práce se zvířaty. 
„Čtvrtou složkou je to, že budeme nabízet 
zakázkovou výrobu fi rmám, které budou 
potřebovat nějaké jednoduché komple-
tační práce. Pátá složka je výjezdní sku-
pina lidí, kteří by měli být schopni vyjet a 

Zachyceno kamerou ...

pracovat v terénu.“ doplnil Mgr. Kostečka.
Výtěžek celodenního festivalu bude použit 
například na opravu fasády. Do budoucna 
se plánuje také s rozvojem jak chráněné 
dílny tak i bydlení.

Opera opět v Jindřichově Hradci
Jindřichův Hradec zažil 2. září velký kul-
turní svátek. Do zámeckých prostor se 
opět po roce vrátila opera, tentokrát byla 
pro diváky připravena „nejlyričtější“ opera 
Antonína Dvořáka.
Na třetím nádvoří jindřichohradeckého 
zámku zájemci mohli shlédnout příběh 
Rusalky, vodní víly a prince. Zatímco loni 
byla uvedena Figarova svatba od Wolf-
ganga Amadea Mozarta, letos pořadatelé 
záměrně připravili operu Rusalka od Anto-
nína Dvořáka.
„Rusalka patří k nejoblíbenějším Dvořáko-
vým operám. Myslím si, že v podstatě je 
to pohádka. Pro děti je to svým způso-
bem napínavé a vystupují v ní pohádkové 
postavy.“ řekl Vratislav Kříž, sólista Národ-
ního divadla.
V hlavních rolích vystoupili sólisté Národ-
ního divadla. Jako Rusalka se představi-
la Jitka Svobodová, prince hrál Valentin 
Prolat. Chybět nemohl ani sbor, balet a 
orchestr. Rusalka je na repertoáru Národ-
ního divadla již řadu sezón, proto nebylo 
třeba zvláštních zkoušek.
„Samozřejmě se to přizpůsobí zámeckým 
podmínkám, tomu krásnému prostředí. 
Složitější budou nástupy a různé přecho-
dy. Jinak hudební nastudování zůstává 
stejné. Zkouška byla pouze jedna a to 
v Národním divadle.“ doplnil Kříž. Svo-
ji úlohu sehrálo i samotné prostředí jin-
dřichohradeckého zámku. Například pro 
celé druhé jednání byly zámecké arkády 
naprosto ideální, protože i děj opery se 
odehrává v zámeckém prostředí.

                                                                                                                                                        - 7 - 

 Záchranář 2006
Jindřichohradecký 153. záchranný prapor 
má jednu z nejlepších učebně výcvikových 
základen, takže se opět zde od 12. do 15. 
září konal v pořadí již třetí ročník celo-
státní soutěže nazvané Záchranář 2006. 
Pro soutěžící byli opět připraveny nové 
překážky, soutěže a disciplíny tak, aby 
jednotlivé ročníky nebyly jednotvárné. 
Záchranné útvary Kutná Hora, Olomouc, 
Rakovník, Hlučín, Bučovice a samozřejmě 
Jindřichův Hradec vyslaly svá družstva.
„Útvary v současné době plní spoustu 
jiných úkolů ve prospěch armády, takže 
nemohli být všude vybráni nejlepší účast-
níci. Ale ta odbornost je stejně tak široká, 
že stejně nejde vybrat superreprezen-
tanta. Musí to být univerzální záchranář, 
který je fyzicky zdatný, umí plavat, zvládá 
zásady šplhu a záchranných činností, ať 
už ze vzduchu nebo ze země.“ vysvětlil 
pplk. Ing. Stanislav Mrvka, velitel 153. 
záchranného praporu J. Hradec.
Žádný soutěžící dopředu nevěděl jaké 
úkoly ho čekají. Nemohl si tudíž dopředu 
nic nacvičit mechanicky. Úkoly družstva 
začala řešit až přímo u překážky. Novin-

kou letošního ročníku bylo to, že každé 
družstvo mezi sebou muselo mít jednu 
ženu.
„Ženy jsou dnes zařazeny na funkci 
záchranáře, takže z hlediska odborného 
výcviku a zvládnutí jednotlivých speciali-
zací jsou na tom úplně stejně jako muži.“ 
dodal  pplk. Ing. Mrvka.
Soutěžící nejdříve absolvovali disciplínu 
v plaveckém bazénu, kde zachraňovali 
tonoucího.  Čekalo je i nesení břemena, 
chemická odbornost nebo překážková 
dráha. Ve spolupráci s Českým červeným 
křížem nasimulovali havárii vozidla se zra-
něnými. Soutěžící pak museli ošetřovat 
různá poranění.
„Pro jindřichohradecké družstvo bude 
asi nejtěžší překážková dráha, protože ji 
absolvujeme jako poslední.“ podotkl npor. 
Daniel Cekul, velitel jindřichohradeckého 
družstva.
I přes tyto obavy se podařilo domácímu 
družstvu v celé soutěži zvítězit. Druhé 
místo obsadili záchranáři z Olomouce a 
třetí skončil Hlučín.

Blanka Vaňková, 
Jindřichohradecká televize

Katedra managementu veřejného sektoru FM VŠE
Vás zve na výstavu

JAK DARY POMÁHAJÍ,
která se koná ve dnech 5. až 31. října 

ve foyeru Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci
Na výstavě budou prezentovat neziskové organizace z jindřichohradecka

svou činnost, dárce a především vše zajímavé a prospěšné, 
co se podařilo uskutečnit díky příspěvkům dárců.

a dále Vás zve na regionální konferenci
NEZISKOVÉ ORGANIZACE V KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ,

která se koná dne 25. října od 9 hodin
v prostorách  FM VŠE v Jindřichově Hradci

konference je určena všech aktivním občanům a neziskovým organizacím, 
kteří se chtějí spolupodílet na rozvoji své obce.

Akce se konají u příležitosti
9. ročníku celonárodní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“

Kontakty: Ing. Jan Nový, FM VŠE, tel.: 384 417 233, www.fm.vse.cz/kmvh

30 DNÍ 
PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 
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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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Pátek    6.10. 2006 ve 13.00 hod
            Květinářství V. Nosek, U Václava, U spořitelny a Agentura New Style 
            Jana Holcová ve spolupráci s městem J. Hradec Vás zvou na benefi ční 
            přehlídku netradiční květinové vazby          V. KVĚTINOVÉ  ODPOLEDNE  
ve prospěch OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RODIČŮ ZDRAV. POSTIŽENÝCH DĚTÍ OKNA
Květinová prodejní show doplněná módní přehlídkou oděvního ateliéru Evy Ovečkové 
Praha, Módy Magnifi cus J. Hradec a vystoupením folkové skupiny Jarmark z Batelova. 
Uvádí Marcela Kozlová a Václav Staněk.        Bližší na plakátech!     Vestibul Střelnice

Pátek     6.10. 2006 v 18.30 hod
             Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zve na koncert  
              Účinkuje: Pěvecké sdružení Martinů Třinec
                                                           Vstupné dobrovolné             Malý divadelní sál 

Pondělí   9. 10. 2006 - 19.00 hod  Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá
              přednášku doc. Dagmar Blümlové MALÍŘ  VÁCLAV  ŠVARC
                                                                                    Muzeum - konferenční sál
Úterý     10. 10. 2006 v 19.30 hod
             Kruh přátel hudby při městě J. Hradec Vás zve na koncert
             JINDŘICHOHRADECKÝ  HUDEBNÍ  PODZIM
             Účinkují: Petr Nouzovský - violoncello, Štěpán Štrupl - varhany
             Host: Magdalena Bartošková - zpěv Vstupné: 60 Kč/pro členy KPH: 40 Kč   
             Prodej vstupenek na místě hodinu před konáním koncertu.  
                                                                                        kaple sv. M. Magdaleny

Čtvrtek  12. 10. 2006 od 16.00 hod - vernisáž výstavy
             Muzeum Jindřichohradecka pořádá výstavu    
             JANA KRAUSOÁ A JAN BARTYZAL „Krajky a tapisérie“      
             výstava potrvá do 6. ledna 2007                                výstavní místnost „13“   

Čtvrtek   12. 10. 2006 v 19.00 hod 
             KD Střelnice v J. Hradci uvádí
             THE  BEATLES  REVIVAL  koncertní vystoupení                      sál Střelnice

Pátek     13. 10. 2006 od 15,00 hod    
             Město Jindřichův Hradec Vás zve na
              OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY PODÉL RYBNÍKA VAJGAR   
                                                                             Bližší na plakátech!

Sobota   14. 10. 2006  od 13,00 hod  
             Město Jindřichův Hradec Vás zve na ukončení turistické sezóny
              Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál II. 
            Bližší na plakátech!                                                   park pod gymnáziem

Sobota   14. 10. 2006 v 17,00 hod - vernisáž výstavy
             Galerie INSPIRACE pořádá výstavu 
             HYNEK LUŇÁK – GRAFIKA A KRESBY
                                   vstup volný   Langrův dům, nám. Míru 138/I., do 15.11. 2006 

KULTURNÍ KALENDÁŘ
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Sobota   14. 10. 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   15. 10. 2006 v 17.00 hod    KD Střelnice v J.Hradci uvádí 
             SENIOR  KLUB   Zábavný pořad pro střední a starší generaci.
             Host pořadu: J.Helán a R.Komosný. Moderátor: V.Staněk
             K tanci a poslechu hraje MTO V.Kriso.                                      sál Střelnice

Úterý     17. 10. 2006 v 19.00 hod
             Agentura New Style Jana Holcová ve spolupráci s městem J. Hradec pořádají
             MISS  JINDŘICHOHRADECKA  2006
             V devátém ročníku populární soutěže (tentokrát v indickém stylu) 
             Účinkují: Vladimír Hron - zpěv, imitátor
                            Kateřina Svobodová - zpěv, Karel Voříšek - moderátor   sál Střelnice

Středa  18. 10. 2006 v 19.00 hod
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí divadelní komedii Ladislava Smoljaka
            HYMNA  ANEB  URFIDLOVAČKA  Studio Láďa
            Hrají: L.Smoljak, M.Šimon, P.Reidinger, D.Svobodová aj.
            Režie: Ladislav Smoljak         Mimo předplatné                          sál Střelnice

Pátek    20. 10. 2006 v 18.00 hod
            Klub hisrotie letectví J.Hradec a Muzeum Jindřichohradecka
            70 LET LETECKÉ VÝROBY V KUNOVICÍCH aneb od B-534  po L-610
            Přednáška ing. Otomara Šimáka. Doplněno promítáním dokumentů.
                                                                                     Muzeum - konferenční sál
Sobota  21. 10. 2006 v 19.00 hod
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní komedii Richarda Baera
            SMÍŠENÉ  POCITY Jaroslava Svobodová-Umělecká agentura
            Hrají: J.Hlaváčová, P.Kostka, J.Satoranský a L.Hampl
            Režie: Luděk Munzar        Předplatné skupiny A                          sál Střelnice

Neděle  22. 10. 2006 v 16.00 hod
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí  NEBOJTE  SE  STRAŠIDEL 
             Loutkoherecká skupina ČT Praha - Jiří Chalupa a Karel Hanc
            Loutková revue plná pohádek a soutěží za účasti např. strašidel Pepína 
            a Špekouna z Pohádkové půdy a milých hostů JŮ A HELE.            sál Střelnice

Pondělí  23. 10. 2006 v 19.00 hod
            KD Střelnice v J.Hradci Vás zve na koncert ŽALMAN & SPOL.
            Koncert populární skupiny spojený s křestem nového CD.             sál Střelnice

Čtvrtek  26. 10. 2006 v 16,30 hod
             Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit ve spolupráci 
            s městem Jindřichův Hradec, OS ČČK, ODDM, PS Smetana, 
            Jindřichohradecký symfonický orchestr, Centrum zdravotně postižených 
            a Obec baráčníků Kunifer Jindřichův Hradec
            pod záštitou Ing. Karla Matouška člena Rady Jč Kraje  
            pořádají v sále KD Střelnice   SLAVNOSTNÍ VEČER 
                                                         u příležitosti oslav 28. října 1918   
                                                                                                vstup volný
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Neděle  29. 10. 2006 v 19.00 hod
            Jindřichohradecký symfonický orchestr Vás zve na 
            PODZIMNÍ  KONCERT              
            Účinkuje Jindřichohradecký symfonický orchestr s dirigentem Petrem Píšou.
            Sólista: Tereza Ratajová - lesní roh   Vstupné: 60 Kč  Děti do 15 let zdarma
            Na programu: Mozart, Míča, Blodek, Smetana, Dvořák                 sál Střelnice                                                                                       

Pondělí  30. 10. 2006 ve 20.00 hod
            Město J. Hradec  Vás zve na  ZPÍVÁNÍ  NA  SCHODECH 
             Účinkují: Hluboké nedorozumění (Praha),  Jen tak tak, Petr Hromádka (J.H.)
                         Vstupné dobrovolné                                   Gymnázium V. Nováka

Úterý    31. 10. 2006 v 19.30 hod
            Město J.Hradec pořádá
            KONCERT PS SMETANA  Účinkuje PS Smetana (J.Hradec)
                                                   Vstupné dobrovolné        kaple sv. Maří Magdaleny
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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   
Otevírací doba: úterý - neděle  10.00 - 15.15 hod.                   
Otevřena je prohlídková trasa A: Renesanční  Adamovo stavení a hudební pavilon Rondel 
V pondělí 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 je uzavřen. 
Výstavy v mimoritském klášteře jsou otevřeny denně (mimo pondělí) od 9.00 - 12.00 
                                                                                                 a 13.00 - 16.00 hodin.
  

       Připravujeme na listopad
kulturní dům Střelnice
  7.11. v 19.00 – Jan Kraus a Eva Holubová – talk show se zajímavým hostem 
                        (nezapomeňte si připravit zajímavé otázky)
11.11. v 19.00 – Taneční večer na Střelnici
12.11. v 17.00 – Senior klub
18.11. v 19.00 – Omámený kolotoč divadelní hra hrají: V.Hybnerová a S.Rašilov
                        předplatné sk.B
19.11. v 16.00 – O vlkovi a kůzlátkách – divadelní pohádka
26.11. v 18.00 – Vánoční vyzvánění – Jen tak tak a Cimbal clasic
30.11. v 19.00 – Adventní koncert – Petr Přibyl, Jitka Zelenková, sólisté orchestru 
                                                    Národního divadla a další
kaple sv. Maří Magdaleny
14.11. v 19.30 - Koncert v rámci KPH, Smetanovo trio

16.11. - Memorial Karla Sedláře

Novou sezónu JHSO zahájí Podzimním koncertem, který bude tentokrát nazvaný Slavné 
české maličkosti. A jak už název napovídá, setkáte se zde s díly českých skladatelů, 
zejména 19. století. Koncert se uskuteční 29. října od 19 hodin na Střelnici.  

Taktovky se znovu ujme Andrea Krausová, absolventka kon-
zervatoře v oboru violoncello a dirigování a studentka Akade-
mie múzických umění v Praze. 
Ze starších autorů si vyslechnete Sinfonii in Re Františka Vác-
lava Míči. Rukopis této skladby byl nalezen v roce 1936 na 
kůru v Pelhřimově. Zazní i intermezzo Východ měsíce z opery 
V studni Viléma Blodka (1834 – 1874), velkého obdivovatele 
Bedřicha Smetany. Od Antonína Dvořáka (1841 – 1904) si 
poslechnete 4. Slovanský tanec. Tyto tance jsou inspirova-
né folklórem a dosáhly celosvětového úspěchu. Je zajímavé, 
že Dvořák, ačkoliv od dětství projevoval mimořádné hudební 
nadání, se měl stát na přání otce řezníkem. Nakonec stu-
doval hru na varhany, hrál na violu v Prozatímním divadle 

(pod taktovkou B. Smetany). Zkomponoval řadu oper, koncertů, komorních skladeb a 9 
symfonií. Od dalšího velikána české hudby, Bedřicha Smetany (1824 – 1884) zazní na 
koncertě Furiant z opery Prodaná nevěsta a předehra k opeře Hubička.
 Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli v poměrně zámožné rodině. Smetana se učil 
hrát na housle a později na klavír. Své první veřejné vystoupení absolvoval v Litomyšli v 
šesti letech. Později Smetana studoval na gymnáziu v různých městech, avšak ne příliš 
úspěšně.  Nějaký čas rodina pobývala i v našem městě. V roce 1844 se mu ale podařilo 
získat místo učitele hudby v rodině hraběte Leopolda Thuna. Navíc ho jeho budoucí 
tchyně seznámila s Josephem Prokschem, který ho vyučoval soukromě kompozici.                                                                      
Smetana se chtěl uplatnit jako virtuos, ale jeho cesta skončila nezdarem. Proto v roce 
1848 podal žádost Zemskému guberniu o povolení hudebního ústavu. Obrátil se na 
proslulého virtuóza Liszta, který podporoval mladé umělce, ohledně půjčky fi nančních 
prostředků na jeho založení, ten mu však půjčku neposkytl. Ústav však byl nakonec 
založen a dobře se rozvíjel. Kromě těchto příjmů měl Smetana rovněž honoráře z výuky 
ve šlechtických rodinách.                                                                                          
Po návratu ze Švédska do Čech se Smetana stal členem Měšťanské besedy, stal se 
sbormistrem pěveckého spolku Hlahol, byl zvolen předsedou hudebního sboru Umělec-
ké besedy a v roce 1866 se stal kapelníkem opery Prozatímního divadla. Byl si vědom 
velkého významu opery na české scéně a napsal operu Braniboři v Čechách, jeho dru-
há opera Prodaná nevěsta je dnes považována za vzor národní opery. Mezi jeho další 
významné opery patří Libuše a Dvě vdovy.                                                           
V roce 1874 Bedřicha Smetanu postihlo to nejhorší, co se může stát hudebnímu sklada-
teli – ohluchl. Proto byl nucen vzdát se svého místa v divadle. Hluchota však nezmenšila 
jeho hudební představivost a schopnost komponovat. Vzápětí po ohluchnutí začal praco-
vat na cyklu symfonických básní Má vlast. Dále napsal dvě smyčcová kvarteta, obě řady 
Českých tanců, sbor Píseň na moři, sbory a Věno a Modlitba. Následovaly další opery 
– Hubička, Tajemství a Čertova stěna.

                                                                                   Za JHSO  Ludmila Plachá

Ze života JHSO   
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Sedmička je v židovské symbolice číslem plnosti. A v názvu dnešního okénka 
se skrývají sedmičky dvě. Dnes se chci ohlédnout za dvěma prázdninovými 

událostmi, které byly plné tvořivé radosti.
 Tou první byl dnes již tradiční tábor pro děti s handicapem, který se uskutečnil 
již potřetí ve vlídném prostředí bezbariérového penzionu „Vyhlídka“ v Lutové. Tentokrát 
byl tábor i penzion plný pohádek. Akci s názvem „Z pohádky do pohádky“ zrealizovalo 
16 dobrovolníků pro 26 dětí. Tentokrát jsme kromě spousty her, divadla, vystoupení 
kapely Strain Glam zařadili i nový prvek – výlet do sklepů třeboňského zámku, které 
ukrývají středověkou veterinářovu dílnu a fantastické pohádkové bytosti. Do programu 
tento výlet skvěle zapadl. Nezasvěcený pozorovatel si řekne – no a co, výlety přece k 
táborům patří. Patří, proto jsme ho také zařadili. Leč – očima jedné z „čerstvých“ dobro-

volnic: „Jsem překvapená, kolik práce a náma-
hy dá umožnit našim dětem srovnatelné zážit-
ky s dětmi zdravými. Nikdy mne nenapadlo, že 
je to tak náročné.“ Proč to bylo náročné? Tak 
třeba složit a „nalodit“ devět vozíků do aut, 
jejich majitele usadit, připoutat, dovézt, „vylo-
dit“, dovézt k zámku, vzít do náruče, snést do 
sklepení, složit a donést do sklepení po úzkých 
schodech vozík, pokochat se pohádkovou 
expozicí, složit a vynést vozík a poté v náručí 
jeho majitele… O tom pak vaše ruce a záda 
na večerní poradě budou něco vědět. Anebo 

romantická noční stezka do zbořeného kostelíka na kraji Lutové. Skvělý zážitek. Kola 
vozíků se poprala se strništěm, polní cestou i lesními kořeny. Noční posezení poblíž zří-
ceniny s pohádkovou  babičkou za to stálo. Paže dobrovolníků prošly skvělou posilovnou 
i bez TV shoppingu… Při loučení jsme mnozí ukápli slzičku, protože jsme měli možnost 
prožít deset dnů plných vstřícnosti a hluboké lidskosti. Nikomu nebylo nic zatěžko, nikdo 
se ničemu nevyhýbal… A to je velmi vzácná životní situace. Ten vzácný dar vstřícnosti  a 
laskavé tvořivosti nadělili dětem i sobě navzájem tito dobrovolníci:
Jaroslava Sedláková, Ludmila Plachá, Marie Veličková, Ilona Železová,Lenka Omastko-
vá, Eliška Nenočková, Pavel Gřunděl, Marie Mottlová, Kateřina a Romana Švejdíkovy, 
Vendula Rehartová, Martin Mottl, Romana Fittlová, Radka Kašparů, Ladislava Stašková, 
Drahomíra  a Kristýna Blažkovy.
Tábor proběhl  také díky fi nančním a věcným darům těchto jednotlivců a organizací:
Pan Zbyněk Rehart, Město Jindřichův Hradec, Jarošov nad Nežárkou, Novosedly, Láse-
nice, Dačice, Sopotnice, Počátky, fa. Some, Madeta, Jednota, Agro – la, Lékárna U 
nemocnice, Pekárna Novosedly, Manželé Kocmánkovi, manželé Kotkovi.
 Druhou událostí v „Oknech“ byl desetidenní zkušební provoz chráněné dílny 
v domečku na Hvězdárně. Začátkem srpna jsme do domku nechali připojit elektrický 
proud a vodu, ochotné ruce rodiny Řimnáčovy upravily zahradu, v domku vše vysmýčily 
a velké tvoření mohlo začít. Pod zkušeným vedením paní Evy Kutišové zde pracovalo pět 
dospělých klientů (tři s mentálními handicapy, jedna s pohybovým problémem, jedna s 
psychickým problémem). Paní Evě zde pomáhala řada dobrovolníků, kteří se rádi naučili 

Okénko čtrnácté: Prázdniny plné činnosti.
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různé výtvarné techniky.  Každé ráno se zde začínalo „arteterapeutickou rozcvičkou“. Z 
veselých obrázků se mohl návštěvník dozvědět, jakou barvu mělo ranní vstávání, jak 
vypadá hlava, když má „o kolečko víc, o kolečko míň“…. a spoustu dalších zajímavých 
věcí. Pod rukama klientů i dobrovolníků vznikaly nádherné obrázky technikou voskové 
batiky, trička batikovaná i savovaná, košíky, ptáčci, misky na voňavé bylinky, romantické 
pytlíčky s bylinkovou náplní, malované sklo... Domeček „zavoněl“ tvořivou atmosférou 
a rozzářil se spoustou barev. Všechno tvoření bylo korunováno velkým úspěchem na 
závěr. Paní Věra Nalezená pořádala v Třeboni akci „Květiny pro OKNA“ a  v rámci této 
akce měli možnost naši zdatní pracovníci uplatnit své výtvory. A uspěli. Měli šanci z úst 
kolemjdoucích slyšet pochvalná slova, viděli, že řada výrobků se prodala. A domů si 
odnesli krásný pocit z toho, že jejich práce měla smysl.
Na závěr dostali klienti i dobrovolníci několik otázek:
Proč jste do dílny přišla/přišel? 

Abych přišla mezi lidi a měla nějaké kamará-
dy. Něco se naučit. Vyzkoušel jsem si, jestli 
zvládnu pracovat v chráněné dílně. Zkusit 
něco nového. Zajímá mne tato práce.
Jaké techniky Vás bavily?
Všechny. Batikování. Malování triček. Vos-
ková batika, autoportrét. Malování na sklo. 
Výroba ptáčků. Pletení košíků. Bavilo mne 
vše.
Měla vaše práce v dílně nějaký přínos?
Přišla jsem mezi lidi a poznala nové kama-
rády. Naučila jsem se plést košíky. Mohla 
jsem něco tvořit pro radost jiných, naučila 

jsem se spoustu nových věcí. Poznala jsem bezvadné lidi. Naučila jsem se různé techni-
ky. Obohatila mne o možnost poznání pracovníků dílny i výtvarných technik.
Mé dnešní poděkování patří skvělé a nápadité pracovní terapeutce Evě Kutišové a dob-
rovolnicím Haně Plojharové, Vlaďce Kaštánkové, Petře a Marii Kosteleckých, Lídě, Kat-
ce a Kristýnce Blažkovým. A také Jaroslavě Sedlákové, která tuto akci vymyslela a je 
manažerkou projektu „Světlo pro Okna“ – profesionalizace a stabilita.
Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky
                                                                                        Drahomíra Blažková

   YMCA – Jindřichův Hradec 

   zve všechny rodiče a jejich předškolní děti na návštěvu Mateřského centra Klíček
   v budově MŠ pod gymnáziem. MC je otevřeno všem zájemcům 
   od úterý do pátku  od 9,00 do 11,30 hod. 
   V případě většího zájmu je možné otevřít  i v pondělí. 
   Bližší informace na tel.: 606 58 77 63.                
   Těšíme se na Vás.
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1. neděle    17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 73 Kč

SUPERMAN  SE  VRACÍ USA-Warner Bros.
Tajemný muž z oceli se vrací. Ve snaze zachránit svět před hro-
zící katastrofou se Superman vydává na dlouhou dobrodružnou 
cestu, která jej zavede jak do mořských hlubin tak do odlehlých 
koutů vesmíru.
Hrají: Brandon Routh, Kate Bosworthová, Kevin Spacey aj.
Režie: Bryan Singer   Mládeži do 12 let nevhodný
                               Délka fi lmu: 155 min.

3.  úterý     17.30  20.00
4. středa    17.30   20.00
5. čtvrtek   17.30   20.00
6. pátek     17.30   20.00

 Vstupné: 83 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, Emília Vašáryová, Jiří Schmitzer, Jan 
Hrušínský, Jiří Macháček
Režie: Jan Hřebejk      Mládeži do 15 let nepřístupný   
                                Délka fi lmu: 110 min.

7. sobota  17.00  20.00
8. neděle  17.00  20.00
Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 68 Kč

MIAMI  VICE USA-Bontonfi lm
Žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony. Colin Farrell a 
Jamie Foxx - dva drsní poldové čistí podsvětí amerického letovis-
ka Miami. Filmová adaptace populárního televizního seriálu.
Dále hrají: Li Gong, Luis Tosar, Eddie Marsan aj.
Režie: Michael Mann   Mládeži do 15 let nepřístupný     
                                Délka fi lmu: 146 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
9. pondělí  17.30  20.00

Vstupné: 63 Kč

INÉ  SVETY   Slovensko-ČR-Artcam
Šest hrdinů na konci světa. Na konci globálního světa. “ MADE 
IN ŠARIŠ“. Dokumentární snímek oceněný na MFF v Karlových 
Varech Cenou diváků.
Režie: Marko Škop     
                                  Délka fi lmu: 78 min.

10. úterý    17.30  20.00
11. středa   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč  

SKY  FIGHTERS:  AKCE  V OBLACÍCH   Francie-Bioscop
Zapomeňte na Top Gun! Nastupují Sky Fighters! Během letecké 
přehlídky zmizí z dosahu radarů stíhačka Mirage 2000. Do zóny 
jsou vysláni dva zkušení piloti... Akční fi lm pro milovníky nadzvu-
kového adrenalinu.
Hrají: Benoit Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine Pailhasová aj.
Režie: Gérard Pirés     Délka fi lmu: 100 min.

12. čtvrtek  17.30  20.00
13. pátek    17.30  20.00
14. sobota  17.30  20.00
15. neděle  17.30  20.00

Vstupné: 83 Kč

PRACHY  DĚLAJ  ČLOVĚKA ČR-Bioscop
Nová české 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
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17. úterý   17.30  20.00
18. středa  17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 63 Kč  

ROZCHOD ! USA-Bontonfi lm
Rozejděte se v pokoji! Hořká komedie. Brooke a Gary  (Jenni-
fer Anistonová a VinceVaughn) se měli rádi a tak si pořídili byt. 
Zatímco hnízdečko lásky jim vydrželo, láska  nikoliv...
Dále hrají: Joey Lauren Adamsová, Ann-Margretová aj.
Režie: Peyton Reed     Mládeži do 15 let nepřístupný    
                                Délka fi lmu: 107 min.

19. čtvrtek  17.30  20.00
20. pátek    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč 

LET´S  DANCE USA-SPI
Každý si zaslouží šanci následovat své sny... ale někteří lidé mají 
jen jeden pokus. On tančí na ulici, ona na vyleštěných parke-
tách. Další snímek z kategorie „hříšných tanců“.
Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewanová, Rachel Griffi thsová aj.
Režie: Anne Fletcherová Mládeži do 12 let nevhodný                
                                   Délka fi lmu: 104 min.

21. sobota  17.30  20.00
22. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

LET  ČÍSLO  93 USA-Bontonfi lm
11.září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl. 
Tohle je příběh čtvrtého z nich.
Hrají: Christian Clemenson, Trish Gates, Lewis Alsamari aj.
Režie: Paul Greengrass   Mládeži do 15 let nepřístupný         
                                   Délka fi lmu: 107 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
23. pondělí  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč                
       

NEBOHÁ  PANÍ  POMSTA J.Korea-Artcam
Volné pokračování fi lmu Old Boy - závěrečný díl Trilogie pomsty, 
tentokrát s ženskou hlavní hrdinkou.
Hrají: Lee Yeong-ae, Choi min-sik aj.
Režie: Park Chan-wook    Mládeži do 15 let nepřístupný      
                                    Délka fi lmu: 116 min.

24. úterý     17.30
25. středa   17.30

Český dabing                
Vstupné: 63 Kč                
                                      

MRAVENĆÍ  POLEPŠOVNA USA-Warner Bros.
Rodinný animovaný fi lm. Dobrodružství desetiletého chlapce, 
který si své nálady vybíjí na mraveništi ve dvoře. Jednoho dne 
mu však mravenci oplatí stejnou mincí.Použijí kouzelný nápoj a 
Lucas se po jeho požití zmenší do velikosti mravence a je nucen 
žít v mravenčí kolonii.
Režie: John A.Davis          Délka fi lmu: 90 min.

24. úterý      jen 20.00
25. středa    jen 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

STRÁŽCE  USA-Bontonfi lm
Ve 141 leté historii tajné služby nikdy nebyl zrádce.. až do teď. 
Kiefer Sutherland a Michael Douglas v thrilleru o vyšetřování pří-
prav atentátu na prezidenta USA. 
Dále hrají: Kim Basingerová, Eva Longoriaová, David Rasche aj.
Režie: Clark Johnson        Mládeži do 12 let nevhodný    
                                     Délka fi lmu: 108 min.

26. čtvrtek  17.30  20.00
27. pátek    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

ŽENA  VE  VODĚ   USA-Warner Bros.
Originálně pojatý fantasy snímek režiséra M.Night Shyamalana 
(Šestý smysl, Znamení, Vesnice) vypráví o správci obytného 
komplexu, který jednoho dne objeví v podzemí bazénu tajemnou 
mladou ženu Story...
Hrají: Paul Giamatti, Bryce Dallas Howardová, Bobb Balaban aj.
Režie: M.Nihgt Shyamalan
                                       Mládeži do 12 let nevhodný    
                                     Délka fi lmu: 110 min
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PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
1.                          Garfi eld 2                                     USA - rodinný
1.                          Scary Movie 4                              USA - hororová parodie
2.                         Zítra nehrajeme                             USA - komedie
3  -  5.                 Grandhotel                                     ČR - komedie
6.                        Havana Blues                                 Španělsko - hudební, psychologický
7  -  8.                Nabít a zabít                                   USA - kriminální thriller
9  - 10.               Gejša                                              USA - melodramatický
11 - 12.              Super náhradník                             USA - romantická komedie
14 - 15.             Hezké chvilky bez záruky               ČR - hořká komedie
16 - 17.             World Trade Center                        USA - katastrofi cký
18 - 19.             V tom domě straší!                          USA - animovaný, dobrodružný
18 - 19.             Silent Hill                                       Japonsko-USA - horor
20.                    Ztracené město                                USA - drama
21 - 22.            Kráska v nesnázích                          ČR - hořká komedie
23 - 24.            Prachy dělaj člověka                        ČR - bláznivá komedie
25 - 26.            Klik - život na dálkové ovládání     USA - fantastická komedie
28 - 29.            Miami Vice                                      USA - akční thriller
30.                   Ďábel nosí Pradu                             USA - komedie

1. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

CIRKUS  HURVÍNEK                        ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma: 65 min.

8. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

KÁŤA  A  ŠKUBÁNEK                       ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma: 63 min.

15. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

KRTKOVA  DOBRODRUŽSTVÍ  III ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma:  60 min.

22. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

KRÁLOVNA  KOLOBĚŽKA               ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma:  60 min

29. neděle 15.30
Vstupné: 10 Kč

MIKEŠ I                                            ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                               Délka pásma:  68 min.
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28. sobota   17.00  20.00
29. neděle   17.00  20.00
Pozor na začátek!

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 73 Kč

PIRÁTI  Z  KARIBIKU - TRUHLA  MRTVÉHO  MUŽE   
                                        USA-Falcon
Pokračování úspěšného pirátského hitu. Jack Sparrow (Johnny 
Depp) se pokouší vymanit z dluhu, který ho nebezpečně svázal 
s kapitánem lodi duchů - Bludného Holanďana.
Dále hrají: Orlando Bloom, Keira Knightleyová, Bill Nighy aj.
Režie: Gore Verbinski       Mládeži do 12 let nevhodný     
                                     Délka fi lmu: 150 min

31.    úterý      17.30
1.11. 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.
Režie: Tim Hill                   Doporučená přístupnost: 1-99 let
                                      Délka fi lmu: 77 min.

31.    úterý    jen  20.00
1.11 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.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
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     V soboru 26. srpna 2006 se v J. Hradci uskutečnilo v pořadí již třinácté Setkání čs. 
válečných letců, které uspořádal Klub historie letectví J. Hradec ve spolupráci s městem 
J. Hradec, 153. záchranným praporem a Muzeem Jindřichohradecka za podpory jindři-
chohradeckého Aeroklubu a řady sponzorů. 
     Kořeny této akce spadají až do druhé poloviny 80 let minulého století, kdy se v praž-
ském Plzeňském dvoře scházeli k neofi ciálním posezením tehdejšímu režimu nepohodlní 
čs. váleční letci. Díky našemu dlouholetému přátelství se v rámci oslav 50. výročí bitvy 
nad Jindřichohradeckem vydalo koncem srpna 1994 téměř padesát válečných letců a 

jejich manželek do J. Hradce. Od té doby jsme 
hostům akce ukázali řadu krásných a zajíma-
vých míst ve městě, jakož i v katastru našeho 
regionu. Jednalo se například o Muzeum Jindři-
chohradecka, zdejší Státní hrad a zámek, farní 
kostel Nanebevzetí P. Marie a kostel sv. Jana Křti-
tele, Gobelínové dílny či zámek Červenou Lhotu. 
Během jedné z akcí jsme také navštívili nejvý-
znamnější lokality z bitvy nad Jindřichohradec-
kem, včetně odhalení pamětní desky osádce B-24 
Liberátor v Číměři, kterého se zúčastnili dokonce 

i čtyři američtí váleční letci sestřelené číměřské osádky ze zmíněné bitvy. 
    Za uplynulých třináct let bohužel postupně odešla do leteckého nebe řada našich 
přátel ve slušivých tmavěmodrých uniformách. O to více jsme byli rádi, že tito báječní 
lidé nejen opět přijali naše pozvání, ale také 26. srpna do J. Hradce skutečně přijeli. 
    Program byl zahájen v 10 hodin v kostele sv. Jana Křtitele slavnostním nástupem vojáků 
153. záchranného praporu s českou státní vlajkou a praporem města. Hosty akce přivítal 
starosta města Ing. Karel Matoušek, následně všechny přítomné pozdravil zástupce Sva-
zu čs. zahraničních letců Plk. let. Emil Boček, bývalý pilot 
310. čs. stíhací perutě ve Velké Británii. V závěru pak Klub 
historie letectví (dále KHL) obdržel z rukou Pavla Filipka z 
Referátu válečných hrobů Ministerstva obrany ČR pamětní 
plaketu „Péče o válečné hroby“ za dlouholetou práci KHL 
v této dokumentační oblasti. V následujícím půlhodinovém 
bloku hudby zazněly světoznámé skladby v podání jindři-
chohradeckého žesťového souboru Trumpet Tune, včetně 
závěrečných Tipperery a Škoda lásky, které rozezpívaly 
všechny přítomné válečné veterány.
    Od 11,15 hodin proběhla v konferenčním sále muzea 
slavnostní vernisáž fotografi cké výstavy „Expedice Roden 
2006“. Ta přítomným přiblížila letošní dvanáctidenní zahra-
niční cestu týmu KHL mapující osudy a hroby čs. válečných 
letců na jihozápadě Skotska a Anglie, včetně přivezených 
trojrozměrných exponátů. K nejzajímavějším patří britská 
policejní uniforma tzv. „bobík“, uniforma člena Královské gardy Alžběty II. a torzo dřevě-
ného listu vrtule ze stíhacího letounu Spitfi re přivezené z oblasti Manchesteru. V závěru 
vernisáže proběhla autogramiáda čs. válečných letců. Své podpisy fandům aviatiky roz-

ý



dávali například Gen. Miroslav Štandera, Plk. Jaroslav Hofrichter, Plk. Emil Boček, Plk. 
Jiří Benda, Pplk. Alois Dubec, Pplk. Karel Zelený, ale také manželky letců Vlasta Šišková, 
Věra Doležalová, Marie Černá, Anna Hofrichterová a další. Během autogramiády byl 
představen pamětní pohled, který vydal Klub historie letectví u příležitosti 60. výročí 
prvního poválečného leteckého dne v J. Hradci u bažantnice nedaleko Radouňky z 29. 
září 1946. Pohled je možné zakoupit např. v pokladně Muzea Jindřichohradecka či v 
Informačním středisku města v Panské ulici.                

     V závěrečném bloku se všichni přítomní přesunuli k Památníku letců na Nábřeží 
Ladislava Stehny, kde se uskutečnil pietní akt za spojenecké válečné letce z období 
II. světové války. Po položení kytic a proslovu generála Miroslava Štandery, válečného 
stíhacího pilota z bitvy o Francii a bojů nad Albionem, následně přítomní minutou ticha 
vzpomněli za uplynulý rok zesnulé čs. válečné letce. Celý program uzavřela česká státní 
hymna, střelba šrapnelů, zvuková aviatická kulisa podbarvená Bachovou „Osudovou“    
a průlety sestavy letounů místního aeroklubu. Po ofi ciální části programu přijali váleční 
letci pozvání k návštěvě objektů místního vojenského útvaru. Akce byla ofi ciálně ukon-
čena v 17 hodin odjezdem hostů do nejrůznějších míst České republiky.  

                                                                                       Vladislav Burian, KHL

Foto: Úvod „XIII. setkání“. Vojáci 153. záchranného praporu v kostele sv. Jana Křtitele 
při české státní hymně. (Foto: M. Dobeš, JHTV)  
Foto: Brigádní generál M. Štandera /vlevo/ a plukovník E. Boček během pietního aktu    
u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny. (Foto: V. Vondrka, archiv KHL) 
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Vynikající úspěch borců z jindřichohradeckého Karate 
Okinawan Klubu TJ Slovan Jindřichův Hradec

    Ve dnech 4. - 10. září 2006 se zúčastnila pětice členů jindřichohradeckého Karate 
Okinawan Klubu TJ Slovan Jindřichův Hradec
Mistrovství světa WKGF v karate Goju-ryu v malém městě Marscianu, nedaleko známěj-
šího a velkého Assisi v Itálii. Zápasníci našeho klubu měli v české reprezentaci nejpočet-
nější zastoupení a na mistrovství světa se v silné konkurenci reprezentantů více než 20 
zemí z Evropy, Afriky, Asie a Ameriky rozhodně neztratili.

     Nejlepšího umístění vůbec dosáhly sestry Linhartovy, které odchovala českobudě-
jovická líheň karate, a které za Jindřichův Hradec startují necelý rok. V kumite juniorek 
se ve fi nále MS střetly právě ony. Zvítězila a mistryní světa v kategorii do 53 kg se stala 
slečna Zuzana Linhartová, stříbrnou medaili pak získala Pavla Linhartová. 

    Co do počtu získaných medailí však byl nejúspěšnější František Sedlák, který je 
odchovancem trenéra Jaroslava Valenty a jindřichohradeckého Karate Okinawan Klubu. 
Obsadil ve své kategorii  3. místo jak v kumite jednotlivců, tak spolu s ostatními vybojo-
val bronzovou medaili v kumite družstev a nakonec získal bronz i v kata jednotlivců. 
 

   Junior Jan Kočí získal v kategorii do 75 kg 2. místo a stříbrnou medaili a podílel se 
rovněž na získání 3. místa a bronzové medaile družstva ČR v kumite družstev.
    Bratr Jana, Vojtěch Kočí získal v kategorii kadetů do 65 kg 3. místo a bronzovou 
medaili v kumite.

    Výčet úspěchů hradeckých borců pak uzavírá další ochovanec trenéra Jaroslava 
Valenty Marek Pelikán, který mezi kadety obsadil 5. místo v kumite jednotlivců a přivezel 
si rovněž bronzovou medaili za 3. místo v kumite družstev.

    Výsledek je dílem dlouhodobé, mravenčí tvrdé práce především samotných reprezen-
tantů, ale zejména také prozíravé, náročné a obětavé práce trenéra Jaroslava Valenty 
a dalších trenérů karate z Karate Okinawan Klubu. Zejména účast pana Valenty na nej-
různějších cvičebních seminářích v Evropě i v ČR a aplikace cvičebních postupů v mateř-
ském klubu nyní přinášejí své ovoce a zápasníci z Jindřichova Hradce začínají přivážet 
mediale i ze světa. Je vidět, že i v značně omezených a ne příliš dobrých podmínkách 
jindřichohradeckého Slovanu mohou vyrůst velcí sportovci. 

    Kromě zápasníků samých a jejich trenérů, kteří na úspěších mají rozhodující podíl je 
třeba vzpomenout a poděkovat za trvalou fi nanční podporu Městu Jindřichův Hradec TJ 
Slovan a tím i karate a za podporu závodníků samých při odjezdu na MS a podporu 5. 
základní školy v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar vedené panem ředitelem Koubkem, 
která poskytuje již několik let tělocvičnu k tréninkům Karate Okinawan Klubu. Také díky 
nim se Jindřichův Hradec stává světově známým i ve sportu zvaném karate a jeho název 
s obdivem vyslovují i v kolébce karate Japonsku.  
 

Zdeněk Turyna, sekretář TJ Slovan J. Hradec
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Pamětní pohlednice k leteckému dni v J. Hradci roku 1946
     Jindřichohradecký Klub historie letectví vydal u příležitosti výročí prvního poválečného 
leteckého dne v J. Hradci pamětní pohlednici připomínající událost pro tamní obyvatele 
dlouho nevídanou. 

     Dne 29. září 1946 uspořádal Český národní 
Aeroklub z J. Hradce na poli poblíž bažantnice u 
Radouňky blok aviatických ukázek za účasti řady 
letounů i hostů akce. Program byl zahájen ve 14 
hodin vztyčením státní vlajky, projevy zástup-
ců ministerstva národní obrany a ministerstva 
dopravy. Hlavní program zahájily ukázky létajících 
modelů, dále plachtařského výcviku a akrobacie 
na větroni. Následovala motorová akrobacie a 
ukázka seskoku padákem. Vyvrcholením celého 
dne byl bravurní přílet tří Spitfi re 312. čs. stíhací 

perutě dislokovaných v Plané u Č. Budějovic, které předvedly dokonalou skupinovou slé-
tanost, hloubkové nálety na letiště a vrcholnou akrobacii s bojovými prvky. 
     Z leteckého dne pochází bohužel jen minimum fotografi í. Zmíněná pohlednice zachy-
cuje dva nejkvalitnější snímky z dochované kolekce. Americký letoun Piper L-4, před 
kterým stojí tehdy šestnáctiletý Karel Kochánek, a německý trofejní letoun Fi-156 Storch 
známý v poválečném Československu jako K-65 Čáp. Obracíme se proto na fandy letec-
tví, majitele dalších možných snímků a vzpomínek na tento letecký den, aby laskavě 
kontaktovali autora článku v Muzeu Jindřichohradecka. Děkujeme. 

  Vladislav Burian, KHL

SPORT  
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11.11.2006 od 8.00 hod. J. Hradec - veřejné závody ve sportovní gymnastice 
„O pohár Jindřichova Hradce“ - pořádá oddíl sportovní gymnastiky
II. čtvrtletí 2007 J. Hradec - sportovní gymnastika - veřejné závody:
 „O pohár Vajgaru“ - pořádá oddíl sportovní gymnastiky.
 
Široké veřejnosti, jednotlivcům i kolektivům může TJ Slovan dále nabídnout:
- sportovní využití antukových kurtů na volejbal, nohejbal, tenis (zkrácené hřiště). 
K dohodnutí termínu volejte na telefon 384 361 799. 
Cena využití 1 kurtu je 63,- Kč za 1 hodinu. Úprava kurtů samoobsluhou, sítě a míče k 
disposici po složení zálohy a zaplacení půjčovného.
- Sportovní využití tělocvičny v Jarošovské ul. v pondělí, úterý a v pátek dopoledne. 
Cvičební nářadí, šatny s WC k disposici.
Cena sportovního využití sálu se zázemím je 400,- Kč za hodinu. Kontakt 384 361 798.
 
Náborové akce z řad veřejnosti do sportovních oddílů TJ Slovan
Karate Okinawan Klub  3. 10. 2006 - V. základní škola, sídliště Vajgar 692/III, J. Hra-
dec od 17.00 hod. - děti stařší 8 let
Sportovní gymnastika 3.10. v tělocvičně TJ Slovan Jarošovská 743, J. Hradec, vždy od 
16.00 - pouze děvčata starší7 let v doprovodu rodičů. Cvičební úbory a cvičky s sebou.
                                                      

Zdeněk Turyna, sekretář TJ Slovan J. Hradec
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SPV - Sport Pro Všechny - oddíl p i TJ Slovan J.Hradec

Rozvrh hodin 2006/2007
t locvi na  Slovan - Jarošovská ul. cvi ení za ne
pond lí 18,00-19,00 AE dívky (6-11) Bedá ová Karolína 11.9.2006

 -"- 19,00-20,00 AE dívky (12-15) apková Jitka 11.9.2006
úterý 19,30-20,30 kondi ní cvi ení ženy Bedá ová K., Mrá ková 12.9.2006

st eda 16,00-17,00 p edšk.d ti a 1.t ídy (5-7) Filá ková,T mová 13.9.2006
 -"- 17,00-18,00 rodi e a d ti (2-4) B ízová, Zemanová 13.9.2006

tvrtek 18,00-19.30 nohejbal muži nad 60 let Studený 14.9.2006
 -"- 19,30-20,30 body styling ženy Nedv dová 14.9.2006
 -"- 20,30-22,00 muži - hal.kopaná Král 14.9.2006

sobota 19,00-21.00 muži - hal.kopaná Letfus 16.9.2006
ned le 1430-16.30 nohejbal muži do 60 let Navrátil 17.9.2006

 -"- 19.30-21.30 muži - hal.kopaná Král 17.9.2006

t locvi na 4. ZŠ - u Merkuru
pond lí 17,00-18,00 P .d ti (5-8))         VT Šilhavá, Hradilová 18.9.2006

 -"- 17,00-18,00 Rodi e a d ti        MT Jedli ková 18.9.2006
st eda 19,00-20,00 ženy - zdravot.           VT Jannová, Nováková 20.9.2006

t locvi na Speciálních škol - u Trojice (Jarošovská ul.)
pond lí 16,30-18,30 joga Vávrová 11.9.2006
úterý 17.00-18.00 cvi ení hrou - d ti 8-12 Jannová * 3.10.2006

t locvi na 6.ZŠ - Hv zdárna
úterý 16.00-17.00 p edškolní d ti a 1.t ídy Štroblová 19.9.2006

 -"- 19.00-20.00 ženy body styling         MT Bedá ová Ingrid 19.9.2006
tvrtek 16.00-17.00 rodi e a d ti( 2-4)         MT Štroblová 21.9.2006

bazén - Vajgar
pond lí 17,00-18,00 plavání d tí Hradilová, B ízová,Zvona ová 18.9.2006
pond lí 20,00-21,00 aquagymnastika           x) Hradilová, B ízová,Korandová 2.10.2006
st eda 20,00-21,00 ženy-cvi .ve vod           x) Nováková, Jannová 20.9.2006
x) platba na míst  45,- K  na hodinu

* s podmínkou, že pronájem bude schválen radou m sta J. Hradec a bude
uzav ena podnájemní smlouva se školou

podmínkou ú asti ve cvi ení je zaplacení lenského p ísp vku
 (pak se na cvi ence vztahuje úraz.pojišt ní TJ)

J.Hradec, 11.9.2006 Na a Hradilová
p edsedkyn

MABA Prefa spol s r.o., Čtvrť J. Hybeše 549, 
Veselí nad Lužnicí 

přijme do hlavního pracovní poměru pracovníky(ce)
i absolventy do profesí
BETONÁŘE, ŽELEZÁŘE 

vzdělání základní nebo vyučen, zaškolíme
jednosměnný i dvousměnný provoz
PROVOZNÍ zámečníky, TESAŘE

požadujeme – vyučen v oboru
DĚLNÍKY  PŘEKLADIŠŤ

vzdělání základní nebo vyučen, řidičský průkaz sk. T, případně C
zaškolíme, dvousměnný provoz, v případě dobrých organizačních schopností

zařazení do profese přední dělník
Nabízíme: ubytování, závodní stravování, příspěvek na penzijní pojištění,

výkonnostní prémie
Kontakt: Břešťáková S. tel. 381207016, 724506363, e-mail: investice@mabaprefa.cz

STUDNY-ČISTĚNÍ STUDNÍ. HLEDÁNÍ VODY. TEL-732 846 836.
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angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, portugalština, 
latina, chorvatština, čeština pro cizince

Individuální kurzy 
výhodou je fl exibilita v čase a náplni kurzu,  tuto formu výuky volí zpravidla posluchači s nepravidelnou 
pracovní dobou, kteří nemohou navštěvovat standardní kurzy s pevným termínem. 

Skupinové kurzy 
maximálně pro 6 posluchačů, věnujeme se gramatice, slovní zásobě, písemnému i ústnímu projevu, posle-
chu.  Individuální výuku a kurzy zajišťujeme jak pro dospělé, tak i pro děti předškolního a školního věku.  

Firemní kurzy
skupinové i individuální,  konání kurzu, intenzita i obsah jsou přizpůsobeny požadavkům zákazníka,  výu-
ka může probíhat v prostorách fi rmy nebo v učebnách naší jazykové školy,  na základě úvodní konzultace 
vytvoříme  „kurz šitý na míru“  

Doučování
pro žáky ZŠ a studenty SŠ ve všech vyučovaných předmětech. 

Pomaturitní jednoletý kurz AJ nebo NJ 
má všechny náležitosti řádného denního studia a je akreditován MŠMT ČR. Výuka probíhá 5 dní v týdnu, 
vždy 4 vyučovací hodiny denně, maximální počet studentů ve třídě je 15. Absolventi obdrží Osvědčení 
potvrzující jejich roční studium, studenti mají možnost připravit se k mezinárodně uznávané zkoušce z 
daného jazyka. Přihlášky: online na www.pzachova.cz nebo osobně v kanceláři školy

Dále nabízíme kompletní překladatelský a tlumočnický servis v evropských jazycích:
• překlady veškerých textů včetně soudního ověření. Překlady vyhotovíme v tištěné či elektronické verzi 
  (expres překlady  do několika hodin, do dne apod.).   
• tlumočení – doprovodné, konsekutivní, simultánní, po telefonu, v zahraničí apod. 

sídlo: budova České spořitelny, a. s. (1. patro), Nádražní 187/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 777 300 772
skola@pzachova.cz, www.pzachova.cz

Od září opět zahajujeme jazykové kurzy: 

 NOVINKY od září: 
S KLOKÁNKEM DO SVĚTA 
Netradiční dopoledne určené pro děti od 3 do 6 let. Budeme si nejen malovat a 
zpívat, ale především hravou formou poznávat angličtinu! Každé pondělí od 8.00 
do 11.30 hod.

VÝUKA POD VEDENÍM RODILÉHO MLUVČÍHO 
Ve školním roce 2006/ 2007 bude na naší jazykové škole vyučovat rodilý mluvčí z USA 
a Německa. Ucelenou nabídku najdete na webových stránkách www.pzachova.cz, včetně 
veškerých doplňkových aktivit a referencí. 


