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JINDŘICHŮV  HRADEC

NA TELETEXTU TV NOVA 
AKTUÁLNĚ strana 678

                                       
           

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

                                           

  

   PRODÁM dubové podlahy, schody,  
   střešní okna.               777788164
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            Pod záštitou starosty města Ing. K. Matouška

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

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

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

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

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

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

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

od 9 - 17 hod, v sobotu od 9 - 12 hod.
Štěpánka Charvátová, koordinátorka centra, tel. 774 690 755
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   Na svém červnovém zasedání schválili 
zastupitelé zateplení objektů 5. základní 
školy na sídlišti Vajgar. Jedná se o kom-
pletní výměnu oken, vchodových dve-
ří, prosklených ploch a izolační obložení 
obvodových plášťů jednotlivých pavilonů. 
Akce nebyla v rozpočtu města pro letošní 
rok, ale vynutil si ji energetický audit, kte-
rý prokázal nevyhovující tepelně technické 
parametry. Většina prací musí být provede-
na v době letních prázdnin tak, aby nebyl 
narušen začátek nového školního roku. 
Předpokládané náklady na celou akci činí 
15,8 miliónu korun. Devět miliónů korun je 
z této částky kryto státní dotací. Na zákla-
dě výběrového řízení byla zakázka svěřena 
fi rmě Arstav s.r.o. Jindřichův Hradec.

     Rozhodnutím zastupitelů se město Jin-
dřichův Hradec bude částkou 80 tisíc korun 
spolupodílet na pořízení zdvihací plošiny 
pro vozíčkáře na železničním nádraží. Cel-
kové náklady na zakoupení tohoto zařízení 
představují 215 tisíc korun. Dalšími přispě-
vateli jsou České dráhy a.s. a organizace 
Konto bariery. Zdvihací plošina umožní 
poměrně nenáročným způsobem překo-
návat imobilním občanům upoutaným na 
invalidní vozík bariery na nástupištích do 
osobních železničních vozů.
   Na levém břehu rybníku Vajgar vzniká 
nákladem téměř půl miliónu korun nauč-
ná stezka. Za základ budou použity stáva-
jící pěšiny, které se stavebními úpravami 
rozšíří, doplní trativody a zpevní. V mís-
tech umožňujících vyhlídku budou osa-
zeny lavičky a informační naučné tabule. 
V lokalitě pod Kaufl andem bude stezka 
přírodním schodištěm přivedena na most 
přes Hamerský potok a bude napojena na 
stezku „Hamerský potok a Jindřišské údo-
lí“.  Na částečné pokrytí nákladů spojených 
s vybudováním naučné stezky byla využita 

dotace 250 tisíc korun z grantového pro-
gramu Jihočeského kraje „Rozvoj infra-
struktury podporující šetrnou turistiku“.

      V souladu s rozpočtem města je v 
současné době realizována zakázka „Vět-
rání a klimatizace divadelního sálu kultur-
ního domu Střelnice“. Dosavadní systém 
prosté ventilace nevyhovoval požadavkům 
na vytvoření důstojného prostředí při kul-
turních a společenských akcích. Celkové 
náklady úprav představují 3 240 000,- Kč 
a na základě výběrového řízení byla zakáz-
kou pověřena fi rma ANIT CZ s.r.o. Ostrava 
Hrabůvka. Veškeré práce budou hotovy do 
20. srpna letošního roku.
       Do konce měsíce září vznikne další 
úsek cyklostezky v parku po levém břehu 
Nežárky. Začínat bude nájezdem z ulice 
Pražské a Röschovy pod Naxerovu lávku 
a končit bude pod muzeem u Nežárecké-
ho mostu. Úsek je dlouhý 500 metrů v šíři 
3 metry s povrchem živičným. Směrem 
k řece bude opatřen demontovatelným 
zábradlím. Z celkových nákladů ve výši 2 
750 000,- Kč je 1,286 mil. kryto ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury. Zakázkou 
byla pověřena fi rma COLAS CZ a.s. závod 
JIH Jihlava.
     Nutnou rekonstrukci vyžaduje lávka 
přes Hamerský potok na výtoku z Malého 
Vajgaru pod zámkem. Bude provedeno 
odstranění stávající konstrukce mostovky, 
oprava pilířů v korytě a nábřežních opěr. 
Nová mostovka bude z monolitického beto-
nu a její šíře bude odpovídat cyklistickému 
provozu. Původní zábradlí bude po repa-
sování opětovně použito. Práce proběhnou 
od září do konce listopadu 2006 a budou 
stát 1 940 000,- Kč. Rekonstrukci provede 
fi rma UNIKO s.r.o. České Budějovice.   
                                       Alfred Němec, 

místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

se koná 30. 8. 2006 v 16.00 hodin 
     v sále Střelnice

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ 
  MĚSTSKÁ POLICIE J. HRADEC

za období 1.6. - 30. 6. 2006
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majetkové přestupky:

...nák. středisko COOP na Masaryko-
vě nám.
12.6.2006 již známým způsobem „na stří-
dačku“ nakupovala 55-ti letá žena. Zboží 
ukládala střídavě do nákupního košíku a  
do tašky, kterou měla na košíku pověše-
nou. Za pokladnou bylo zjištěno, že v taš-
ce měla takto „nakoupené“ zboží v ceně 
899,50 Kč.
 
...Kaufl and
16.6.2006 prezervativy celkem za 310,-Kč 
v kabelce odcizily dvě dívky (14 a 15 let).  
Jako důvod svého počínání strážníkům 
uvedly, že to vzaly „jen tak pro sebe“.
22.6.2006 zboží v ceně 31,-Kč si ještě před 
pokladnou z nákupního košíku do tašky 
přendala 53-ti letá žena. 
23.6.2006 37-ti letý muž se v batohu 
pokusil bez zaplacení odnést zboží v ceně 
838,80 Kč. Údajně chtěl odcizené zboží 
zpeněžit a získat tak fi nanční hotovost.
26.6.2006 láhev likéru za 299,-Kč si do kal-
hot ukryl 18-ti letý muž. Za pokladnou jej 
zastavil zaměstnanec ostrahy a předal jej 
strážníkům.

... Lidl
2.6.2006 „šišku“ salámu v ceně 79,90 Kč 
si, přímo před zraky detektiva, do tašky 
vložil 43-ti letý muž a u pokladny jí jaksi 
„zapomněl“ zaplatit.
15.6.2006 opět trestného činu se dopus-
til jeden z místních bezdomovců (44 let) 
krádeží jednoho balíčku cigaret. (trestného 
činu proto, že byl v posledních třech letech 
odsouzen za trestný čin krádeže).
 
6.6.2006 na základě oznámení občanů 
strážníci zadrželi dva bezdomovce (35 a 

44 let), kteří si na káře odváželi dva liti-
nové poklopy z kanálů a to i včetně obrub. 
Tyto odcizili ze staveniště na Masarykově 
náměstí.

9.6.2006 půl hodiny po půlnoci přijali stráž-
níci oznámení o napadení v Disco - centru 
na sídl. Vajgar. Napadený byl strážníky 
převezen do nemocnice na ošetření a pro 
podezření z trestného činu výtržnictví byla 
věc na místě předána hlídce OO PČR.

12.6.2006 na základě oznámení a přesné-
ho popisu zadrželi strážníci trojici pacha-
telů trestného činu krádeže. Povedený 
trojlístek (2 muži, 1 žena - 26,25 a 35 let) 
odcizili v prodejně Diesel v Jarošovské uli-
ci textil za cca 21000,-Kč. Pachatele si na 
místě převzala hlídka OO PČR J. Hradec.

14.6.2006 přestupku proti majetku se 
dopustil 33-ti letý muž tím, že v provozov-
ně  „Lucky Planet“ zkonzumoval několik piv 
a jedny cigarety, to vše za 120,- Kč a útra-
tu odmítl zaplatit. 

17.6.2006 ve 22.35 hodin zaznamenal ope-
rátor kamerového systému muže  močícího 
na jeden z domů na Masarykově náměstí. 
Mezitím co jej hlídka strážníků řešila za 
přestupek proti veřejnému pořádku, byl 
jeden ze strážníků napaden kamarádem 
přestupce, který když zjistil, že se stráž-
níkem nic nezmůže, tak jej alespoň kou-
sl do ruky. Následně byl předán Policii ČR 
pro podezření z trestného činu „napadení 
veřejného činitele“.

21.6.2006 14 piv a jedny cigarety, to vše 
za 368,-Kč zkonzumoval a nezaplatil v her-
ně Picket na Masarykově náměstí 36-ti letý 
muž. Přestupek proti majetku je v řešení 
městské policie.

                             str. Gabriel Rudolf

                                                                                                                                                       - 3 - 
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                 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném 
znění     o z n a m u j e
občanům, že má v majetku byty, které nabízí k prodeji:
- byt č. 23 v čp. 670/III na sídlišti Vajgar o velikosti 62 m2 – 2+1 
- byt č. 30 v čp. 677/III na sídlišti Vajgar o velikosti 29 m2 – 1+0
- byt č. 21 v čp. 697/III na sídlišti Vajgar o velikosti 66 m2 – 3+1
- byt č. 15 v čp. 708/III na sídlišti Vajgar o velikosti 44 m2 – 1+1
Bližší informace o ceně a podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru správy  
majetku  města  Jindřichův  Hradec,  Klášterská 135/II, 2. patro, č. dveří 202, tel. 384 
351 163.              JUDr. Věra Sedláčková, vedoucí odboru správy majetku města 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
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VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ s POLYURETANOVÝM POVRCHEM
Provozovatel: REGIONSPORT služby spol. s r.o. Jindřichův Hradec 
Provozní doba: 8.00 - 22.00 hod.  Místo: městský park pod gymnáziem   
              Vstupné: 80,- Kč / hodinu a hřiště        
              Objednávky na tel: 384 361 703 / 721 959 461, 728 172 044

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA 
Provozovatel: REGIONSPORT služby spol. s r.o. Jindřichův Hradec 
Provozní doba: 8.00 - 20.00 hod.
Vstupné: dospělí 20,- Kč/1 den    10,- Kč po 15 hodině
              děti do 15 let, vojáci, studenti, důchodci 10,- Kč/1 den  5,- Kč po 15 hodině
sezónní:  dospělí                                300,- Kč 
              děti, studenti, důchodci, ZTP 150,- Kč 

AQUAPARK A PLAVECKÝ BAZÉN 
Provozovatel: Relax Vajgar spol. s.r.o., Vajgar 685/III, J. Hradec tel.: 384 321 236
Provozní doba: 10.00 - 20.00 hod.
Vstupné: Celodenní: Dospělí 70,- Kč; dítě 40,- Kč od 10.00 do 20.00hod.
              Polodenní: Dospělí 50,- Kč; dítě 30,- Kč 6 hodin
              Minimální: Dospělí 40,- Kč; dítě 20,- Kč 2 hodiny
Návštěvník aquaparku nemůže použít krytý bazén. 
Vstup do krytého bazénu je samostatný. 
                                             www.plaveckyareal-jh.cz

Jan Polášek   
BAGÓ, HOP!
Příběh z cyklistického 
prostředí. 

Kniha k dostání 
v KNIHKUPECTVÍ 
ulice Panská 
Jindřichův Hradec

Informační středisko 
města Jindřichův Hradec

Panská 136/I., 377 01 Jindřichův Hradec
tel.:+420 (0) 384 363546, 
fax:+420 (0) 384 361503

e-mail: info@jh.cz      www.jh.cz 
OTEVÍRACÍ DOBA:

PO – PÁ / 8.00 – 18.00
SO – NE / 8.00 – 12.00

Benefi ční akce CIHLA 2006
Opět po roce se do města nad Vajgarem 
vrátila celostátní akce s názvem Cihla 
2006, kterou již potřetí pořádá občanské 
sdružení Proutek z Kardašovy Řečice.
Tato benefi ční kampaň letos odstartovala 
v Českých Budějovicích. Kde se prodalo 
cihel celkem za 48.900,- Kč. Od 1. až do 
16. července byly jak v Jindřichově Hrad-
ci, tak i po dalších městech jižních Čech 
jako jsou například Hluboká nad Vltavou 
nebo Český Krumlov, rozestavěny stánky 
s cihlami. Většina výtěžku bude použita na 
dokončení stavby chráněné dílny občan-
ského sdružení v Kardašově Řečici, která 
bude již brzy uvedena do provozu. 
„Bude to místo, kde najdou pracovní uplat-
nění klienti našeho chráněného bydlení a 
lidé s mentálním postižením z Ústavu soci-
ální péče v Jindřichově Hradci. Vytvoříme 
tím místo, kde mohou lidé s mentálním 
postižením uplatnit své schopnosti a po 
zaučení být zaměstnáni na normální pra-
covní smlouvu.“ uvedl Mgr. Jan Kostečka 
předseda o.s.Proutek.
Cihlu jste si ve stánku před jindřichohra-
deckým zámkem mohli zakoupit za 100 
korun. Dále bylo jen na vás, zda jste si 
ji odnesli domů nebo jste na ni napsali 
nějaký vzkaz a přidali tak další článek do 
symbolické věže, která se u stánku sta-
věla. 
V letošním roce se ve všech stáncích 
podařilo prodat celkem 2 592 cihel, celko-
vý výtěžek tak činí 259 200 Kč.

Večer tříkrálový
Ani v letošním roce nebyl státní hrad a 
zámek ochuzen o jindřichohradeckou 
činohru. Tentokrát sáhli členové souboru 
Jablonský a herci plzeňského divadla po 
absolutní klasice – hře „Večer tříkrálový“ 
od Williama Shakespeara.
„V šest hodin budou všichni oblečení“ – tak 

Zachyceno kamerou ...

zněl jeden z posledních povelů režiséra 
Josefa Nechutného krátce před zahájením 
čtvrteční generálky. Příprava představe-
ní trvala několik měsíců, o obsazení měl 
režisér jasno už od začátku.
„My to děláme jako skupinovou hru, takže 
já bych nikoho nejmenoval, protože i ten 
nejposlednější je tu důležitý,“ uvedl Josef 
Nechutný, režisér.
Tak když pan režisér nerad někoho zmiňu-
je, uděláme to za něj. V titulních rolích se 
objevila například Kateřina Lišková coby 
Olivie, Vlastimil Hanuš jako vévoda Orsi-
no a nepřehlédnutelný byl v úloze rytíře 
Tobiáše Říhala Václav Staněk. Prakticky už 
nedílnou součástí jindřichohradecké čino-
hry je i půvabná plzeňská herečka Andrea 
Černá, která tentokrát přijala roli Violy.
Večer Tříkrálový je hlavně pro jindřicho-
hradecké ochotníky v mnoha ohledech 
výjimečný. Vůbec poprvé zpracovávají 
dílo Williama Shakespeara a poprvé také 
musejí zvládnout veršovaný text, což 
ovšem není lehká úloha ani pro plzeňské 
profesionály.
„Když se dělala česká klasika, tak byla 
větší svoboda v tom, že když ujelo něk-
teré slovíčko, tak to bylo jednodušší. Tady 
přece jenom se může rozhodit celý verš.“ 
vysvětlil Antonín Kaška, člen Divadla 
J.K.Tyla v Plzni.      
Klasická komedie Williama Shakespea-
ra  byla i letos k vidění na III. zámeckém 
nádvoří. Večer Tříkrálový v podání ochot-
níků souboru Jablonský a členů divadla 
Josefa Kajetána Tyla v Plzni zájemci shlédli 
v pátek 7. a v sobotu 8. července.

Letní hudební kurs
V první polovině července se tradičně 
setkávají v prostorách jindřichohradecké 
umělecké školy lektoři a studenti z nej-
různějších zemí. Učitelé se ve svých hodi-
nách snaží zaměřit především na dobovou 
interpretaci barokní a renesanční hudby.
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FOTO MUSEUM SHOP
- prodejna s největším výběrem 
  fotografi ckých publikací 
  v jižních Čechách
- defi lé světových i českých fotografů 
  ve více než 150 knihách, 
  v 80 různých pohlednicích 
  a v 101 plakátech
- prodej autorských originálních 
  fotografi í
- prodej fotografi ckých alb, rámů 
  a fotorámečků

Otevřeno denně

Národní muzeum fotografi e o.p.s., 
Kostelní 20/I, 377 01  Jindřichův Hradec,
e-mail:nmf@nmf.cz, tel, fax      
384/362 459, www.nmf.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly   
 slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 23. června 2006

 Tomšová Kristýna         Hemberová Agáta      Stárková Kateřina    Truhlář Adam
 Hemberová Tereza       Holický Jakub            Šašek Jakub            Žáková Tereza

ý gg

 Černá Natálie              Janeková Anna          Štefl ová Veronika    
ýý

 Dunková Veronika        Medková Wanda        Šustrová Karolína
 Havelka Matyáš           Novák Patrik              Topič Tadeáš    

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

  1. 6. Jiří Hrnčíř, Zahrádky 15. 6. Marie Hunalová, Pluhův Žďár  
  2. 6. Bohumil Bartůšek, K. Řečice     17. 6. Vladimír Šťastný, J. Hradec  
  3. 6. Marie Caklová, Č. Budějovice 18. 6. Karel Kolář, J. Hradec
  6. 6. Vladislav Burian, Studená    19. 6. Mgr. Eva Stejskalová, J. Hradec
  6. 6. Miloslav Pěchota, J. Hradec 20. 6. Slávka Duchoňová, Plavsko
  6. 6. František Hembera, J. Hradec 21. 6. Milena Porodová, Suchdol nad Luž. 
  6. 6. Antonie Křiklánová, J. Hradec 21. 6. Anna Sedláčková, Nová Bystřice
10. 6. Rudolf Švec, Vydří 21. 6. Jana Havlová, Nová Bystřice
10. 6. Anežka Martínková, Radouňka 24. 6. Miroslav Štefl íček, Radouňka
11. 6. Jaroslav Procházka, Tušť 27. 6. Pavel Foist, Lodhéřov

28. 6. Marie Brožová, K. Řečice

„Je to vlastně hudba specifi cká a nenachá-
zí tak snadno obdivovatele, zvlášť u mla-
dých. Proto jsme byli rádi, že i naši žáci se 
mohli těchto kurzů zúčastnit.“ uvedla Mgr. 
Jarmila Kulhavá, ředitelka ZUŠ J. Hradec.
Jindřichohradečtí studenti se tak mají 
možnost seznámit se skladbami, které ne-
jsou tak známé a které v hodinách nehra-
jí. Důležitá je i odlišná interpretace nebo 
nástroje, a tím mají žáci možnost poznat 
hudbu i z jiné stránky. Není to však pří-
běh pouze o hudbě, ale také o lidských 
vztazích. 
„Letos se kurzů účastní Hanička Sedláčko-
vá, která loni od účastníků kurzů dostala 
fl étny, aby měla nástroje, které odpovídají 
potřebám této hudby. Takže jsme velmi 
rádi, že mezi námi vznikly také velmi hez-
ké osobní vztahy.“ upřímně dodala Mgr. 

Kulhavá.
Letos do Jindřichova Hradce přijelo téměř 
třicet studentů a lektorů jak se soused-
ních zemí, tak i z Holandska, USA nebo 
Španělska. 
„Vaše země má velkou hudební tradici a 
mnoho vynikajících muzikantů se prosla-
vilo ani ne tak v Čechách jako v zahraničí 
a měli velký vliv na hudební dění v celé 
Evropě. I dnes je zde spousta vynikají-
cích muzikantů a je velká škoda, že se jim 
nedostává takového hudebního vzdělání, 
jaké by si zasloužili.“ řekl Jose Vazquez, 
vedoucí semináře.
Pro veřejnost se v Jindřichově Hradci tra-
dičně konalo několik koncertů. První pro-
běhl v zámeckém rondelu a další dva v 
kostele sv. Jana Křtitele.
     Marcela Kozlová, Blanka Vaňková
                     Jindřichohradecká televize

Trio con Canto se představí v jindřichohradeckém zámku

     V rámci III. ročníku cyklu komorních koncertů 
s názvem „Po jihočeských zámcích“ se v jeho 
čtvrtém koncertě představí v úterý 22.8. od 19:30 
v Rytířském sále jindřichohradeckého zámku 
komorní soubor „Trio con Canto“. Tvoří jej sopra-
nistka Klára Novotná, klarinetista Robert Pacourek 
a klavírista Daniel Wiesner. V programu koncer-
tu zazní skladby J.Kř. Vaňhala, W.A. Mozarta, G. 
Pucciniho, Z. Fibicha, A. Dvořáka a Fr. Schuberta, 
tj. hudba, která byla v minulosti v zámeckých pro-
storách hrána. Záštitu nad celým tímto koncertním 
cyklem převzal hejtman Jihočeského kraje RNDr. J. Zahradník a koncert v Jindřichově 
Hradci zaštítil jeho starosta pan Ing. Karel Matoušek.
     Před tímto jindřichohradeckým vystoupením se soubor „Trio con Canto“ již představil 
na zámcích v Třeboni, Bechyni, Lnářích a závěrečný koncert celého letošního ročníku 
tohoto cyklu se uskuteční 31.8. v Zámecké jídelně zámku Hluboká nad Vltavou. Gene-
rálním partnerem celého letošního ročníku cyklu koncertů „Po jihočeských zámcích“ je 
Jaderná elektrárna Temelín (ETE). 
     Cílem celého cyklu je navrácení klasické hudby do zámeckých interiérů a obohace-
ní kulturní nabídky jednotlivých zámků v turistické 
sezóně. Srdečně proto zveme všechny hudbymilovné 
posluchače do krásných prostor jindřichohradeckého 
zámku k poslechu tohoto nevšedního koncertu.



 Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 8/2006  Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 8/2006

                                                                                                                                                       - 9 - 
 - 8 - 

Čtvrtek  3.,10.,17.,24. srpna 2006 vždy od 20 hod.
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na cyklus koncertů žesťového souboru  
            TRUMPET TUNE     Letní žesťová nocturna 
            Program: hudba starých mistrů - Händl, Bach, Purcell
            během koncertu otevřen celý komplex minoritského kláštera      
            kostel sv. Jana Křtitele    Vstupné 80 Kč
4., 5.,11.,12.,18.,19.,25. a 26. srpna 2006 od 21:00, 22:00 a 23:30 hod. 
            Noční prohlídky hradu a zámku Jindřichův Hradec s Bílou paní 2006
            Vstupné: snížené 90,- Kč, plné 170,- Kč
            Bližší informace a rezervace vstupenek na www.akaska.cz tel.: 603 248 491
            Vstupenky je zapotřebí rezervovat až s třítýdennín předstihem.

Pátek   4. 8. 2006 ve 20.00   
           Národní muzeum fotografi e pořádá  JAZZOVÝ VEČER
           Účinkují sólisté legendárního orchestru Gustava Broma - J. Hnilička /trubka/,       
           M. Bártka /trombon/ a další přední jazzmeni. 
           Zpívají Hedvika Pěnčíková a Lee Andrew Davison  Vstupné: 120.- Kč
           Předprodej vstupenek v pokladně Národního muzea fotografi e 
           denně od 10:00 do 17:00 hod.          Jezuitská kolej - nádvoří
Sobota 5. 8. 2006 od 21:00 hod. 
            Galerie INSPIRACE pořádá JAZZOVOU NOC VE VYDŘÍ
            Účinkují sólisté legendárního orchestru Gustava Broma - J. Hnilička /trubka/, 
           M. Bártka /trombon/ a další přední jazzmeni.  
           Zpívají H. Pěnčíková a Lee Andrew Davison.         Vstupné:  100.- Kč
           Předprodej vstupenek v galerii INSPIRACE
           (venkovní scéna nebo v hostinci Jana Pána) ve Vydří

V neděli  6. srpna zazní  CHRÁMOVÁ HUDBA  O SLAVNOSTI PORCIUNKULE
           od 9 hod. při slavné zpívané mši svaté ve františkánském klášterním kostele 
svaté Kateřiny v podání zdejšího Chrámového sboru Adama Michny a doprovodu varhan 
a orchestru Missa brevis in C, tak zvaná „Orgelsolomesse“, skladba KV 259 Wolfganga 
Amadea Mozarta, od jehož narození letos 27. ledna uplynulo 250 let. Dirigentem prove-
dení Mozartovy mše je Ing. Tomáš Petrů, na varhany doprovází Ing. Vladimír Přibyl.                      
             od 10 hod. Promenádní koncert Hradecké muziky A. Vítka            
              a sólisté Irena Daňková a Jiří Kubát   park před zámkem

Neděle   6. 8. 2006  9 hod. Výstava historických vozidel  - I. nádvoří SHZ v J.H.

Středa    9. 8. 2006 v 19:30 hod. OS JKS pořádá představení
              LEMURA...někdy luzná, jindy hrůzná
              Účinkují: Lenka Vychodilová a Ti3 (členové divadla SKLEP)
             Zámecký mlýn, předprodej tamtéž a v galerii Inspirace  Vstupné: 100,- Kč

Sobota   12. 8. 2006  18:00 hod. 
             koncert historické hudby na dobové nástroje 
             Tomáš Najbrt - renesanční loutna, teorba, barokní kytara, citera, niněra...
             P. Jaroslav Konečný - platerspiel, gemshorny, otavíno, šalmaj s piruetou ...
             kostel Nanebevzetí Panny Marie    

KULTURNÍ KALENDÁŘ Neděle  13. 8. 2006  20:00 hod.  
             Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zve na koncert  
             Vladimír Merta a Jana Lewitová  
             a souboru historických hudebních nástrojů 
            Státní hrad a zámek v J. Hradci - rondel           Vstupné: 90,- Kč 
            Prodej vstupenek 1 hodinu před koncertem            
          
Úterý    15. 8. 2006 od 17 hod. - slavnostní vernisáž
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na Jubilejní výstavu Václava Švarce  
             (1886 - 1956) výstava se koná při příležitosti 120. výročí narození malíře, který  
            se do povědomí obyvatel Jindřichova Hradce zapsal jako „portrétista“ 
            kaple sv. Víta (do 4. září 2006)

Úterý    15. 8. 2006 od 19 hod.
            Muzeum Jindřichohradecka a Ritornello Michael Pospíšil pořádají KONCERT          
             Účinkuje soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila
            kostel sv. Jana Křtitele     Vstupné 50,- Kč

Pondělí  21. 8. 2006     21 hod.
            Město Jindřichův Hradec 
            Vás zve na koncert
                                               JAREK NOHAVICA   „POD ŠIRÝM NEBEM“
            Předprodej vstupenek od 24. 7. 2006 
            Informační středisko v J.Hradci, Panská 136/I, tel.: 384  363 546, 
                                                                              e-mail: info@jh.cz, 
            pokladna Státního hradu a zámku v J. Hradci, tel.: 384 321 279, 
            pokladna KD Střelnice, nám. T.G.Masaryka, J. Hradec, tel.: 384 351 234 
        * hodinu před představením pouze v pokladně Státního hradu a zámku v J.Hradci 
        * Cena vstupenek v předprodeji 250,- Kč na místě 300,- Kč 
             III. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hradci  

Úterý    22. 8. 2006  19:30 hod.
            Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zve na 
             KONCERT z cyklu   „Po jihočeských zámcích“ 
             Účinkuje TRIO CON CANTO
             Rytířský sál Španělského křídla Státního hradu a zámku v J. Hradci 

Středa   23. 8. 2006 od 17 hod. - slavnostní vernisáž 
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu obrazů 
            Václav Švejcar - Z  hlubin symboliky     
             na vernisáži vystoupí kytarový virtuoz Štěpán Rak
            Výstavní síň „13“ (do 24. září)  

Středa   23. 8. 2006 od 19 hod. 
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
            Sólový recitál Štěpána Raka 
            Předprodej vstupenek týden před koncertem v pokladně muzea a v pokladně 
            minoritského kláštera 
            kostel sv. Jana Křtitele    Vstupné 150 Kč
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BÝVALÝ ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI        
(přístup z 1. nádvoří státního hradu a zámku) hromadné objednávky:  
e-mail: inspirace@esnet.cz , tel. 384 361 033
Původní Křižíkova vodní elektrárna v provozu a dokumentární výstav-
ka o Fr. Křižíkovi. Sezónní výstavy: „Úzkokolejka - Jindřichohradecký 
fenomén“ (100 let od otevření trati JH – Obrataň) a „Jára Cimrman, 
světoběžník a vynálezce“, tapiserie Petra Říhy, obrazy Roberta Perthena 
(vernisáž 5.8. v 17 hod.), Prostorové krajky našich předních textilních 
výtvarnic, „Voda v krajině“ (ENKI Třeboň), keramika žáků ZŠ Brno a 

Martina Hadravy (keramická dílna Klikov). Otevřeno denně od 10.00 - 18.00 hod. 
Vstupné: 40.- Kč/snížené 20.- Kč, rodinné 100,- Kč. 
Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost.

Středa   23. 8. 2006  21:30 hod.    
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na              
             Noční koncert při svíčkách II. 
            II. ročník festivalu „Magická viola Petra Přibyla“ vivat Mozart
            Účinkují: Petr Přibyl - viola a prof. František Kůda - klavír
            Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice a v Informačním středisku            
            v J. Hradci od 9.8.2006      Vstupné: 80,- Kč     kaple sv. Maří Magdaleny
Sobota  26. 8. 2006 
            Klub historie letectví v J. Hradci, město J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 
            a 153. záchranný prapor v J. Hradci pořádají: 
            XIII. setkání čs. válečných letců
Program:10:00 hod. Slavnostní zahájení akce - přivítání hostů 
                             v kostele sv. Jana Křtitele starostou města Ing. Karlem Matouškem
            11:00 hod. slavnostní vernisáž výstavky „Expedice Roden 2006“ 
                             v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka
            12:00 hod. položení kytic u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny
            12:30 hod. návštěva objektů 153. ZP J. Hradec čs. válečnými letci

Neděle  27. 8. 2006 od 16.00 hod. 
            Promenádní koncert Hradecké muziky A. Vítka I. nádvoří SHZ v J. Hradci

Středa  30. 8. 2006  20:00 hod. 
           Město Jindřichův Hradec Vás zve na
           Orchestrální koncert
           II. ročník festivalu „Magická viola Petra Přibyla“ vivat Mozart 
           Účinkují: Petr Přibyl – viola, přední český houslista Václav Hudeček 
           a komorní orchestr Virtuosi Pragenses.
           Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice a v Informačním středisku v J.  
           Hradci od 9.8.2006    Vstupné: 100,- 150,- Kč    
           Rytířský sál Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec tel.: 0420 384 321 279  
E-mail: zamek@j-hradec.cz 
Fax: 0420 384 321391  www.zamekjhradec.cz   
Otevírací doba: út. - ne.  9.00 - 16.15 hodin                    
Trasa A: Adamovo renesanční stavení a hudební pavilon Rondel 
Trasa B: Gotický hrad          Trasa C: Interiéry 18. a 19. století  
Černá věž (10,00 - 16,00 hodin) otevřeno denně i v pondělí.  Vstupné na černou věž: 
20,- dospělí/ 10,- snížené. 
Vstupné: plné v Čj: 80 Kč/snížené: 40 Kč plné v cizím jazyce: 160 Kč/80 Kč.  
V pondělí se provádí pouze předem objednané skupiny. 
Vstupné je s 110% rezervačnín příplatkem. 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
Balbínovo nám. 19/I. 377 01 J. Hradec tel. 384363661,  384363660  
Fax 384361576 E-mail: muzeum@esnet.cz  www.muzeum.esnet.cz 
Muzeum je otevřeno denně od  8.30 - 12.00 a 13.00 -17.00
Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 - 12.00 
a 13.00 - 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele a bývalý minoritský klášter je otevřen 
denně od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka
6. července 2006, J. Hradec
Vážení partneři a porotci FestArtu,
jsme velmi rádi, že jste dali důvěru našemu projektu a podpořili ho dle 

svých možností. Rádi bychom Vám touto cestou ještě jednou poděkovali za spolupráci a 
informovali Vás o tom, jak první část FestArtu dopadla.
Jarní část projektu FestArt byla určena mladší věkové kategorii, tedy žákům ve věku 
druhého stupně základních škol Jindřichohradecka. Zapojilo se všech šest základních 
škol z Jindřichova Hradce a mladší žáci Gymnázia Vítězslava Nováka. 
Do FestArtu se přihlásilo celkem 89 účastníků se 107 díly. Nejvíce zastoupená byla kate-
gorie Výtvarno a Fotografi e. 
Pokud máte zájem podívat se na díla vítězů nebo fotografi e přímo ze slavnostního 
vyhodnocení, najdete je na webu www.gvn.cz/festart.
Druhá část projektu FestArt určená pro střední školy proběhne od září do listopadu 
2006. Už nyní bychom Vás rádi pozvali na slavnostní vyhlášení výsledků této starší kate-
gorie. Proběhne v kulturní sále Střelnice 21. listopadu 2006 ve večerních hodinách. Na 
akci obdržíte samozřejmě samostatnou pozvánku v průběhu podzimu.
Děkujeme, že jste podpořili myšlenku FestArtu – dát šanci mladým lidem ukázat, co umí. 
Věříme, že stejně jako my máte pocit, že se to podařilo. Na podzim se opět těšíme na 
setkání s Vámi.                                    S pozdravem a přáním příjemného léta       
                                                         Mgr. Aleš Adamec, koordinátor projektu

  

                  FestArt 2006

Připravujeme na září                                 

12. 9. 2006 - Koncert v rámci Kruhu přátel hudby - JIŘÍ PAZOUR kaple sv. M. M.
16. 9. 2006 - Cembalový koncert P. MATYSE cembalo a zpěv    zámek
22. 9. 2006 - Koncert v rámci JAZZOVÉHO FESTIVALU kaple sv. M. M. 
22. 9. 2006 - 13 hod. 5. ročník BENEFIČNÍ KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
                   vestibul KD Střelnice
23. 9. 2006 - Návštěva z partnerského města Neckargemünd doprovodný program
30. 9. 2006 - SZENE BUNTE WÄHNE KD Střelnice
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Město Jindřichův Hradec, 
Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci,
          a agentura CROCE

uvádějí 
operu Antonína Dvořáka

RUSALKA
dne 2. září 2006 

ve 2000 hodin

na III. nádvoří 
Státního hradu a zámku 

v Jindřichově Hradci

www.operajindrichuvhradec.cz

Generální partner: Partneři:

V hlavních rolích:V hlavních rolích:
Rusalka:  Jitka Svobodová
Princ: Valentin Prolat
Ježibaba: Yvona Škvárová
Vodník: Miloslav Podskalský

Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Jiří Nekvasil
Sbor, balet a orchestr Národního divadla

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 8. 2006 • hromadné i jednotlivé objednávky vyřizuje: Informační středisko v Jindřichově Hradci, Panská 136/I., tel.: 384 363 546, e-mail: info@jh.cz, pokladna Státního 
hradu a zámku v Jindřichově Hradci, tel.: 384 321 279, pokladna Kulturního domu Střelnice, nám. T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 234 • hodinu před představením pouze v pokladně Státního 
hradu a zámku v Jindřichově Hradci • Cena vstupenek 700 Kč, 300 Kč a 250 Kč.

ABCD

Město Jindřichův Hradec
  připravuje pro všechny děti a jejich rodiče v městském parku 

veselé rozloučení  s prázdninami.

MĚSTO DĚTEM
aneb

„ASTERIXOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ“

2. září 2006 
Celodenní program bude zahájen ve 13.00 hodin a bude pokračovat 

do 21.00 hodin v prostorách městského parku.
13.00 Asterix s družinou vítá děti
13.30 Šerm Kelti
14.00 Keltské tance Saltatio Vitae
15.00 Jak se stát keltským bojovníkem
16.00 Gladiátoři přicházejí
16.30 Obětování bohům
17.00 Tance starověkého Říma
17.30 Móda, zvyky a život keltů
20.00 Ve jménu boha Taranise 
         - šermířské představení
21.00 Ohňová show
V parku bude postavena keltská vesni-
ce, řemesla, římská střelnice, Asterix uvaří kouzelný nápoj, zbrojnice a hry pro děti - lov 
kance, silová klání, ovládání římského meče ...

18.00 - Koncert dětských hvězdiček + Jen tak tak 

Pro všechny zúčastněné děti jsou připraveny sladké odměny a drobné dárky.
Místa konání jednotlivých akcí budou upřesněna na plakátech.

Na přípravě a realizaci programu se spolupodílí: 
DDM J. Hradec, Junák J. Hradec, hudební skupina Jen tak tak, 

Automotoklub J. Hradec, TJ SOKOL J. Hradec, TJ SLOVAN J. Hradec, SKOK J. Hradec, 
OS ČČK J. Hradec, Hasičský záchranný sbor J. Hradec, YMCA J. Hradec, 
Aeroklub ČR J. Hradec, Waldviertler Sparkasse, Jazyková škola Zachová 

Historické  aktivity  realizuje Agentura Jaroslav Pelíšek
Město J. Hradec děkuje za laskavou podporu fi rmě Cukrářství a pekařství 

Ivan Kolman Zahrádky. 

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 8. 2006 * hromadné i jednotlivé objednávky vyřizuje: 
Informační středisko v J.Hradci, Panská 136/I, tel.: 384 363 546, e-mail: info@jh.cz, 

pokladna Státního hradu a zámku v J. Hradci, tel.: 384 321 279, 
pokladna Kulturního domu Střelnice, nám. T.G.Masaryka, J. Hradec, tel.: 384 351 234 

* hodinu před představením pouze v pokladně Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci 
* Cena vstupenek 700 Kč, 300 Kč a 250 Kč
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                                                   Při příležitosti Evropského týdne mobility 
(16. - 22.9.2006) a v rámci něj organizovaného Evropského dne bez aut (22.9.2006) 
Fakulta managementu VŠE ve spolupráci s dalšími organizacemi připravují již  5. roč-
ník výtvarné akce pro děti ze základních a mateřských škol  z obvodu působnosti 
Městského úřadu Jindřichův Hradec. Nosné téma v letošním roce je „Chraňme klima 
Země“. 
Tomuto rámci odpovídají např. dílčí témata:

- Podpora chůze a cyklistiky
- Podpora veřejné dopravy a jiných alternativ k jízdě osobním automobilem
- Bezpečná cesta do školy
- Jezdíme tak, abychom neznečisťovali ovzduší a nedělali hluk
- Moje město, moje ulice bez aut - jak bychom si hrály apod. 
  (vlastní iniciativě se meze nekladou)

Věkové kategorie jsou:
         - Děti z mateřských škol
         - Děti ze základních  škol 1. –5. ročník
         - Děti ze základních škol 6. – 9. ročník
Dodržet je třeba následující podmínky:
        - každý účastník odevzdá jen jeden obrázek,
        - možné formáty jsou A5 až A2, technika je libovolná,
        - na zadní straně obrázků je třeba uvést čitelně jméno, příjmení, datum narození, 
          ročník školy a název školy autora,
        - na výstavu budou z technických důvodů přijímány jen práce jednotlivců.
Termín odevzdání prací je 22. 9. 2006 jako obvykle na vrátnici Fakulty managementu 
VŠE (Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II, PSČ 377 01) nebo poštou na uvedenou 
adresu. Práce mohou být doručeny buď prostřednictvím jednotlivých škol nebo individu-
álně. Důležité je, aby na zadní straně byly kompletně uvedeny požadované identifi kační 
údaje.
Šedesát obrázků vybraných odbornou porotou bude vystaveno na výstavě, která se 
uskuteční v říjnu 2006 ve vestibulu Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci. 
Autoři vybraných obrázků budou pozváni na vernisáž výstavy  a obdrží  účastnický list a 
drobné dárky. O přesném termínu konání výstavy a zmíněné vernisáži budou veřejnost 
i zúčastnění autoři včas informováni.

Případné další informace podá Vladimír Lukšů z Fakulty managementu VŠE 
(Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec, 

tel: 384 417251,  e-mail: luksu-vl@fm.vse.cz)

MŠ a ZŠ 
při příležitosti 
dnů bez aut

5. 
ročn

ík výtvarné akce pro děti

1. úterý      17.30 20.00
2. středa    17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč             
                                   
              

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

3. čtvrtek  17.30 20.00
4. pátek    17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

POSEIDON  USA-Warner Bros.
Luxusní výletní loď Poseidon plná pasažérů, kteří hodlají oslavit ne její 
palubě Nový rok...  Situaci změní ničivá vlna, která loď obrátí dnem 
vzhůru.
Hrají: Kurt Russell, Josh Lucas, Richard Dreyfuss, Jacinda Barrettová 
Režie: Wolfgang Petersen
                           Mládeži do 12 let nevhodný
                           Délka fi lmu: 100 min.

5. sobota  17.30  20.00
6. neděle  17.30   20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

SEXY  PISTOLS Francie-Mexiko
Westernová akční komedie. Dcera zámožného fi nančníka Sara (Salma 
Hayeková) a chudé farmářské děvče Maria (Penélope Cruzová) se 
potkaly jen proto, že z nich agresivní desperát Jackson udělal sirotky. 
A ony se rozhodly mu to vrátit...
Dále hrají: Steve Zahn, Dwight Yoakam aj.
Režie: Joachim Roenning, Espen Sandberg
                           Mládeži do 12 let nevhodný
                           Délka fi lmu: 93 min.

8. úterý      17.00  20.00
9. středa    17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 68 Kč

NOVÁ  FRANCIE Kanada-Francie-Atypfi lm
V zrcadle bouřlivých let 1758-61, která jsou ve znamení kolapsu Nové 
Francie a nástupu nadvlády britského impéria se odehrává tragický 
milostný příběh venkovské dívky a temperamentního dobrodruha.
Hrají: Noémie Godin-Vigneauová, David La Haye, Gérard Depardieu 
Režie: Jean Beaudin
                           Mládeži do 12 let nevhodný
                           Délka fi lmu: 145 min.

10. čtvrtek  17.30  20.00
11. pátek     jen    20.00

Vstupné: 63 Kč             
              

RAFŤÁCI ČR-Falcon
„Hledám roštěnku. Zn: na pokusy“. Letní teenagerovská komedie 
režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních 
rolích. Dále hrají: Veronika Freimanová, Milan Šteindler, Pavla Tomico-
vá, Oldřich Navrátil aj.
Režie: Karel Janák  Délka fi lmu: 104 min.

11. pátek    17.30
12. sobota  17.30
13. neděle  17.30

Český dabing                  
Vstupné: 73 Kč
  

AUTA USA-Falcon
Animovaná komedie pro celou rodinu. Ambiciózní závodní auto Blesk 
McQueen směřuje na velkolepý šampionát „Zlatý píst“. Během cesty 
ho osud zavede do ospalého městečka, jehož obyvatelé jsou samo-
zřejmě automobily, ale ne jen tak ledajaké...
Režie: John Lasseter
                           Délka fi lmu: 116 min.
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12. sobota   jen 20.00
13. neděle  jen 20.00

Titulky
Vstupné: 80 Kč

16  BLOKŮ USA-Bioscop
Bruce Willis je opět v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Mezi 
životem a smrtí je tenká hranice, jak pro newyorské policisty, tak pro 
jejich svědky.
Dále hrají: Mos Def, David Morse, Casey Sander aj.
Režie: Richard Donner
                           Mládeži do 12 let nevhodný
                           Délka fi lmu: 102 min.

15. úterý    17.30  20.00
16. středa   17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 78 Kč

BESTIE  KARLA USA-Bioscop
Příběh vražedkyně českého původu natočený na motivy skutečných 
událostí. Karla Homolka a Paul Bernardo, mladí manželé, které spojo-
vala velká láska a perverzní sexuální praktiky, prosluli v Kanadě jako 
nejbrutálnější zabijáci moderní historie.
Hrají: Laura Preponová, Misha Collins, Cherilyn Hayresová, Emilie 
Jacobsová aj.
Režie: Joel Bender
                           Mládeži do 18 let nepřístupný
                           Délka fi lmu: 100 min.

17. čtvrtek  17.30  20.00
18. pátek    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

                           

RYCHLE  A  ZBĚSILE:  TOKIJSKÁ  JÍZDA USA-Bontonfi lm
Do kin se vrací nejrychlejší akční série současnosti. Potřetí - tentokrát 
v nelegálních automobilových závodech v japonské metropoli.
Hrají: Lucas Black, Zachery Ty Bryan, Caroline de Souza Correa aj.
Režie: Justin Lin
                           Mládeži do 12 let nevhodný
                           Délka fi lmu: 104 min.

19. sobota  17.30  20.00
20. neděle  17.30  20.00

Vstupné: 68 Kč             
                                   
                          

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

22. úterý      17.30
23. středa    17.30
24. čtvrtek   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.

22. úterý      jen 20.00
23. středa    jen 20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

SILENT HILL USA-Japonsko-Falcon
Horor. Filmová adaptace japonské stejnojmenné videohry. Hlavní 
hrdinka Rose se chopí poslední šance a svoji nemocnou dcerku Sha-
ron odváží za starou léčitelkou. Cestou však zabloudí do tajemného a 
opuštěného městečka 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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24. čtvrtek     jen 20.00
25. pátek  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

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

26. sobota  17.30  20.00
27. neděle  17.30  20.00

Titulky  
Vstupné: 73 Kč

ANGEL – A  Francie-Bioscop
Skočil si z mostu pro lásku. Každý máme svého Anděla. Černobílá 
komedie režiséra Luc Bessona byla uvedena na MFF v Karlových 
Varech.
Hrají: Rie Rasmussenová, Jamel Debbouze, Gilbert Melki aj.
Režie: Luc Besson
      Mládeži do 12 let nevhodný              Délka fi lmu: 90 min.

29. úterý    17.00  20.00
30. středa   17.00  20.00
31. čtvrtek  17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 78 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

1.9. pátek   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

TAJEMSTVÍ  OCEÁNU  V.Británie-SRN-SPI
Dokumentární snímek o podmořském životě v těch nejrozmanitějších 
podobách.
Režie: Alastair Fothergill, Andy Byatt
                                          Délka fi lmu: 90 min.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

1.                        Tajemství oceánu                       V.Británie - dokumentární
2  -  3.                 Satan přichází                            USA - horor
5  -  6.                 Zeptej se prachu                         SRN-USA - milostný příběh, adaptace
7  -  8.                 Tajemství slov                            Španělsko - psychologický
9  -  10.               Sexy Pistols                               Francie-Mexiko - westernová komedie
11.                      Bratři                                          Dánsko - psychologický
12 - 13.               Tristan a Isolda                          V.Británie-SRN - historický, milostný
14 - 15.               Tlukot mého srdce se zastavil   Francie - kriminální drama
16 - 17.               Poseidon                                    USA - akční, katastrofi cký
19 - 20.               Dům u jezera                             USA - psychologické drama
21 - 22.               Tommyho peklo                        Norsko - komedie
23 - 24.               Péčko pro začátečníky               SRN-USA - komedie
25.                      Čas, který zbývá                        Francie - drama
26 - 27.               Bílá Masajka                             SRN - životopisný
28 - 29.               Auta                                           USA - animovaný, rodinný
28 - 29.               Krajina přílivu                           Kanada - fantastické drama
30.                      Superman se vrací                      Austrálie-USA - fantastický, akční

Představení pro děti se o prázdninách nekonají
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SPORT
XIV. Všesokolský slet
     Po šesti letech se v prvních červencových dnech uskutečnila hromadná sletová 
vystoupení na stadionu Evžena Rosického v Praze. 

     I my z Jindřichova Hradce jsme se celý rok připravovali ve třech skladbách: korálky 
- pro rodiče a nejmenší děti, počítadla - pro nejmladší žactvo, Rej žen - pro ženy všeho 
věku. Celkem 45 cvičenců pak odjelo do Prahy, kde od 1. do 7. července strávilo rušný 
týden. Hned první den, po ubytování v ZŠ U Vršovického nádraží, jsme se všichni podí-
vali na slavnostní zahájení sletu v Sazka Aréně. Nádherná atmosféra a bouřlivý potlesk 
15 tisíc diváků provázela celý program. Následující den jsme se zúčastnili tradičního 
sletového průvodu Prahou, který vedl z Václavského náměstí, Národní třídou až na Sta-
roměstské náměstí. Tisíce Pražanů a návštěvníků Prahy lemovali celou trasu průvodu a 
nadšeně zdravili cvičence a činovníky Sokola. V čele Jihočeské župy pak nesl náš prapo-
rečník Tomáš Lorenc historický prapor jindřichohradecké jednoty. Průvodu se zúčastnilo 
asi 20 tisíc sokolů z celého světa. 
     V dalších dnech pak probíhaly secvičené skladby velkých celků a nácviky nástu-
pů. Vše pak vyvrcholilo slavnostním vystoupením, které se nekoná nikde jinde na svě-

tě. Večerní představení se světelnými 
efekty 5.7. a odpolední vystoupení 6.7. 
sedmnácti tisíc cvičenců sledovaly plné 
tribuny diváků a téměř nepřetržitě svým 
bouřlivým potleskem odměňovaly cvi-
čence za jejich výkony. Odpolední pro-
gram pak poctil svou návštěvou i prezi-
dent republiky pan Václav Klaus. Z jeho 
slov pak na závěr zazněla slova chvály a 
povzbuzení do dalších cvičení a k přípra-
vě sletu dalšího. 

Tisíce startů, jen jeden cíl
Také v letošním roce se uskuteční již devátým rokem Běh Ter-
ryho Foxe v Jindřichově Hradci. Tentokrát na Tyršově stadionu 
TJ Sokol v centru města, a to v sobotu 16. září od 13 hodin. 
Odpoledne bude zpestřeno zajímavým doprovodným progra-

mem. Přijďte i vy podpořit myšlenku zdravého životního stylu a přispět svým dílem v 
boji proti nepříteli, který je zákeřný a může potkat každého bez ohledu na věk, rasu a 
bohatství.                                   

 Ing. Ivana Lorencová, 
náčelnice TJ Sokol Jindřichův Hradec 

CHALUPA CUP    16. 9. 2006  VESLAŘSKÁ REGATA
                                    závody dračích lodí - Vajgar

Jindřichohradecká výprava na  Intercamp 2006
     Po dlouhých přípravách jsme 1. 6. 2006 jako skupina třinácti jindřichohradeckých 
skautek se třemi vedoucími vyrazily na Intercamp. Letos se konal už čtyřicátý ročník 
tohoto mezinárodního setkání, na které se na několik dnů sjedou skauti a skautky z 
mnoha evropských a severoamerických států. Tentokráte Intercamp pořádali američtí 
skauti v Německu nedaleko Vilseku u města Amberk. 
Program byl pestrý – menší sportovní hříčky, vyrábění lucerniček, pečení buchty v pope-
lu, celodenní výlet, hledání pokladů, lezení na umělé stěně, koncert a mnoho dalších 
aktivit.
     Největším zážitkem bylo ale asi pro všechny setkání s takovým množstvím zahranič-

ních skautů. I naše nejmenší skautky se v tu chvíli 
odvážily a nejen při společných hrách se domlouvaly 
anglicky, německy či rukama. Za těch pár dní jsme 
se všechny spřátelily jak spolu, tak ale hlavně se 
skauty ze zahraničí a získaly na ně kontakty, třeba 
se proto s nimi ještě uvidíme.
Když jsme se pak do Čech 5. června vracely, byly 
jsme plny nejen zážitků a zkušeností, ale také chuti 
učit se jazyky a poznávat lidi všech zemí světa. A 
také vyrazit zase někdy příště!

 Anežka Novotná, účastnice výpravy

1. ročník Festivalu Dračích lodí Vranov nad Dyjí 5.-6.8.2006
B.B. art studio zve všechny na 1. ročník festivalu dračích lodí Vranov nad Dyjí, který se 
pořádá 5.-6.8.2006 na Vranovské přehradě. Uvidíte Gala fashion show, 4 profesi-
onální zápasy v Thajském boxu a mnoho další hudební, taneční a sportovní produkce. 
Chcete zažít netradiční dobrodružství? Sestavte posádku a zúčastněte se závodu! 
Bližší informace na tel. 515 223 124, www.bbartstudio.cz, e-mail:info@bbartstudio.cz

Prodej RD od 1 990 000 K  v Lomnici n/L.

777 595 451 – www.DomyZaChmelnici.cz
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Do Prahy přijel podpořit cvičence i starosta 
města Ing. Karel Matoušek.


