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    Poradenská služba 
    602 464 800, 602 189 099
    Otevřeno pondělí až sobota
    Veřejný přístup k síti INTERNET

  JINDŘICHŮV HRADEC Náměstí Míru 138/I
    377 01 Jindřichův Hradec 384 362 375
  Třeboň 384 724 602
    •   INTERNET 2006
         Jindřichův Hradec, Třeboň
    •   Pevné připojení
    •   Prodej značkové výpočetní techniky
    •   Projektování a stavby počítačových sítí
    •   Školení INTERNET
    •   Instalace a servis 
         OS LINUX                          
  BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 
   koncový bod již od 5.000,- Kč a 500,- Kč/měs.     
   www.esnet.cz
   info@esnet.cz

JINDŘICHŮV  HRADEC

NA TELETEXTU TV NOVA 
AKTUÁLNĚ strana 678

  

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

 

                   
 

                

      

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

                

  

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

         Na svém 39. zasedání, které se 
konalo 21. prosince minulého roku, roz-
hodli zastupitelé o pojmenování ulice 
vzniklé výstavbou nových rodinných 
domů v sousedství ulice Mládežnické. Na 
základě vyjádření obyvatel z této lokality 
přehodnotili zastupitelé původní záměr 
rady města a nově vzniklou ulici pojme-
novali názvem „U Samotníčku“. Ozna-
čení se vztahuje ke jménu blízkého ryb-
níčku Samotníček. Současně zastupitelé 
respektovali podnět klubu České strany 
sociálně demokratické a schválili přejme-
nování ulice „Nábřeží“ na ulici „Nábřeží 
Ladislava Stehny“. Ladislav Stehna žil v 
letech 1901 až 1955 a byl posledním vole-
ným předválečným starostou Jindřichova 
Hradce. Po Mnichovu byl nucen se funkce 
starosty vzdát a následně byl až do kon-
ce války vězněn v koncentračním táboře.

    Také v letošním roce budou pokračo-
vat práce na rekonstrukci objektu jezu-
itské koleje pro účely Národního muzea 
fotografi e. V souvislosti s tímto projek-
tem požádalo město Jindřichův Hradec 
o fi nanční podporu z programu SROP. 
Regionální rada Regionu soudržnos-
ti Jihozápad dotaci na uvedený projekt 
doporučila. Celkové uznatelné  nákla-
dy   představují  13 858 892,- Kč a dílo 
bude fi nancováno ze tří zdrojů. 10 %  
přestavuje příspěvek z rozpočtu Jiho-
českého kraje, 15 % bude pokryto z 
vlastních zdrojů města a 75 % poskyt-
ne Evropský fond regionálního rozvoje. 

  V závěru uplynulého roku prošel na 
zastupitelstvu závěrečným projednává-
ním návrh změny č. 16 územního plánu 
města. Návrh byl vypracován na základě 
schváleného zadání, bylo spojeno zpra-
cování a projednání konceptu řešení a 
návrhu Změny č.16. Nebyly proti němu 
vzneseny námitky, připomínky byly řeše-

ny dohodou. Na základě toho schválilo 
zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku 
města Jindřichův Hradec, kterou se vyhla-
šuje závazná část Změny č. 16 územního 
plánu města. Změny regulativů se týka-
jí několika menších ploch zastavitelného 
území v lokalitách Otín, Radouňka, Slád-
kův kopec, Jakub, Drahýška a Na Výsluní.

     Dnem 31. 12. 2005 skončila nájemní 
smlouva o provozování plaveckého bazé-
nu a aquaparku mezi městem Jindřichův 
Hradec a společností RELAX VAJGAR, spol. 
s r.o. Jindřichův Hradec. Svým usnesením 
ze dne 21. 12. 2005 zastupitelé rozhodli o 
účasti města Jindřichův Hradec v obchodní 
fi rmě RELAX VAJGAR, spol. s r.o. Současně 
schválili převod obchodních podílů všech 
stávajících společníků obchodní fi rmy 
RELAX VAJGAR, spol. s r.o. za dohodnutou 
kupní cenu 600 000,- Kč na město Jindři-
chův Hradec. Město Jindřichův Hradec se 
tak stalo jediným společníkem obchod-
ní fi rmy RELAX VAJGAR, spol. s r.o., a to 
na základě smluv o převodu obchodního 
podílu. Funkce ředitele fi rmy bude obsaze-
na na základě výsledku výběrového řízení.

   Také pro letošní rok odsouhlasili radní 
sezónní stánkový prodej čerstvého ovoce 
a zeleniny. V době od května do října bude 
tento sortiment prodáván na ploše 10 m2 v 
obvyklé lokalitě sousedící s bistrem U Itala 
na sídlišti Vajgar. Obdobný prodej býval pra-
videlně povolován na Masarykově náměstí 
v prostoru pod kaštany. V letošním roce 
zde však právě v letních měsících budou 
vrcholit stavební práce spojené s rekon-
strukcí centra města. K výběru náhrad-
ních ploch se radní vrátí podle průběhu 
stavby a po dohodě s dodavatelem prací. 

Alfred Němec, 
místostarosta  města Jindřichův Hradec

    Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

se koná 1. 2. 2006 v 16.00 hodin 
     v sále Střelnice

                Město Jindřichův Hradec 
                   odbor fi nanční 
                  Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec,               
                  tel. 384 351 211, fax: 384 361 503, e-mail: klimova@jh.cz   

                                                        UPOZORNĚNÍ
Finanční  odbor upozorňuje na termíny splatnosti u místních poplatků.
Poplatek ze psů je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku - ust.
Čl. 6 obecně závazné vyhlášky Města J. Hradec poplatcích. č. 2/2005 o místních 
poplatcích.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec popla-
tek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezapla-
cenou (neodvedenou) část může  obec zvýšit až na trojnásobek - ust.Čl. 31, odst. l, 
obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 2/2005 o místních poplatcích.
 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů je splatný dle ust. Čl. 5 odst.1, obecně 
závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č.3/2005 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, u fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt, a to nejpoz-
ději do:
a) 31. března kalendářního roku celou částkou (470,-Kč pro fyzickou osobu)
b) nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 30. 
září kalendářního roku 
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek - ust. Čl. 7, 
odst. l, obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 3/2005 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, v platném znění.
 Klímová Zdeňka, vedoucí fi nančního odboru

Město Jindřichův Hradec
odbor správy majetku města, oddělení správy bytů 
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, 
tel.: 384 351 542, fax: 384 361 503, e-mail: brabcova@jh.cz

                               O Z N Á M E N Í
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 nebytový prostor, ul. Nušlova 63/V, J. Hradec,
o velikosti 87 m2, který nabízí k pronájmu na dobu neurčitou a to obálkovou metodou, 
za nejnižší nabídkovou cenu 630,-- Kč/m2/rok.

Podmínky žádosti:  
  •  žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec
  •  popis činnosti případně označení sortimentu, které bude žadatel provozovat 
     v předmětu nájmu 
  •  případné stavební úpravy možno provádět pouze po předchozím písemném 
     souhlasu města J. Hradec, a to na náklady nájemce 
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     SPOLEČENSKÁ KRONIKA
        Prvnímu děťátku Jindřichova Hradce roku 2006  
        Michalu Komínovi
přišel gratulovat starosta města Jindřichův Hradec Ing. Karel Matoušek spolu  s pracovní-
ky odboru sociálních věcí Města Jindřichův Hradec a zástupci nemocnice. Starosta města 
předal květinu mamince paní Marii Komínové a dárek pro malého Michala Komína, který 
se narodil v jindřichohradecké nemocnici 3. ledna 2006.

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly 
slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 13. ledna 2006 
        Gráf Karel              Horváthová Nina Nová Zuzana
        Hercog Adam         Lohonková Nikola           

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům, kteří nás   
oputili v prosinci 2005 
    1. 12. Jiřina Jahodová, Budíškovice
    7. 12. Bohumil Matějů, Žirovnice
    9. 12. Marie Vrlová, J. Hradec 
  14. 12. Jarmila Langerová, J. Hradec
  16. 12. Anna Drexlerová, Stojčín
  21. 12. Bohumír Buchta, Nová Včelnice
  21. 12. Jaromír Dunička, Stráž nad Nežárkou
  22. 12. Svatopluk Slavík, Nová Bystřice

25. 12. Jiří Krejčí, Hospříz
25. 12. Marie Vítková, Kunžak
26. 12. Jiří Kocourek, Nová Včelnice
26. 12. Zdeněk Füllsack, J. Hradec
27. 12. Helena Pánová, Vydří
28. 12. Karel Cach, Dolní Žďár
31. 12. Ludmila Žáková, Nítovice

 VÝBĚR  Z  UDÁLOSTÍ
 MĚSTSKÉ POLICIE    J.  HRADEC
 ZA OBDOBÍ  1.12. - 31. 12. 2005

majetkové přestupky:
...v  Hypernově

3.12.2005  Horalku v ceně 4,80 Kč se v 
kapse bundy pokusil odcizit 24-ti letý 
muž.
10.12.2005 detekční rám upozornil na 
muže (37 let), který v kapsách bundy pro-
nášel zboží v ceně 684,60 Kč (maso, deo-
dorant, CD).
28.12.2005 dva stolní kalendáře v celkové 
hodnotě 94,-Kč odcizil pod bundou 65-ti 
letý bývalý zaměstnanec Hypernovy. Tento 
čin byl zjištěn díky internímu kamerovému 
systému.

  ...v BILLE:
23.12.2005 v průběhu nakupování snědl 
50-ti letý muž dva „pizza rohlíky“ v  cel-
kové ceně 11,80 Kč. Tím, že rohlíky u 
pokladny nezaplatil se dopustil majetkové-
ho přestupku,  který byl na místě vyřešen 
blokovou pokutou.

  
.. Lidl

1.12.2005  bezdomovec (43 let) pronesl 
pod bundou krabici vína. Vzhledem k jeho 
minulosti se v tomto případě jednalo o 
trestný čin.
22.12.2005 tři balíčky cigaret v celkové 
ceně 91,50 chtěl v kapse bundy bez zapla-
cení odnést 50-ti  letý muž.

...JH-Markt
13.12.2005 plátkový sýr v ceně 18,50 Kč si 
v kapse bundy ukrýval 15-ti letý mladík.
21.12.2005 láhev vodky za 319,-Kč se 
pokusili odcizit dva muži (20 let). Láhev 
měl jeden z nich ukrytou za pasem kalhot 
pod bundou.

opět řídil alkohol...
5.12.2005 něco málo po poledni viděli 
strážníci na náměstí Míru muže (32 let), 
vycházejícího z kavárny, jak se potácivým 
krokem blíží ke své „audině“, do které 
posléze usedl a svižně se rozjel. Strážníci 
jej ve služebním vozidle následovali až na 
sídliště Hvězdárna, kde muž zastavil. Pro-
tože z jeho dechu byl cítit alkohol, stráž-
níci na místo přivolali kolegy z obvodního 
oddělení PČR,  kteří si zde muže přezali.
13.12.2005  v 16.00 hodin strážníci při-
jali oznámení o dvou mužích, kteří na 
akademické půdě fakulty zcizili z kance-
láře kabelku. Díky fotografi ím z interního 
kamerového systému fakulty byli oba mla-
díci (22 let) nalezeni operátorem městské-
ho kamerového systému na náměstí Míru, 
kde právě nasedali do „taxíku“. Tento byl 
strážníky zastaven, muži zadrženi a předá-
ni hlídce OO PČR.
25.12.2005 přestupku proti veřejnému 
pořádku se dopustil jeden ze dvojice mla-
díků (20 let), jdoucích po Panské ulici tím, 
že převrátil odpadkový koš. Strážníci pře-
stupek vyřešili na místě v blokovém řízení.

str. Rudolf Gabriel

 Městská knihovna Bilancování

     Tentokrát dovolte vážení čtenáři Jindřichohradeckého zpravodaje trochu osobní tón.
Jak někteří z vás už možná zaznamenali, po dlouhých letech je měsíc únor 2006 v měst-
ské knihovně mým posledním. Čas mého působení zde se naplnil. Neodehrává se žádné 
drama, je to jenom přirozený života běh. Někdo odchází a jiný přichází na jeho místo. 
Důležité je, aby ten, který odchází, odcházel s dobrým pocitem. A já jsem přesvědčena, 
že to štěstí mám. Své nástupkyni či nástupci předám moderní fungující zařízení, jehož 
činnost jsem za každodenní pomoci všech svých kolegyň a kolegů vždy směrovala k co 
největší otevřenosti vůči občanům Jindřichova Hradce i jeho širokého okolí. Ti z vás, kteří 
knihovnu ke svému životu potřebují, mi to snad mohou potvrdit. V naší práci je ale samo-
zřejmě mnohé, co je možné stále zlepšovat či rozvíjet. To však už bude úkol pro mého 
nástupce. Byla bych ráda, aby v právě probíhajícím výběrovém řízení uspěl ten, jemuž 
na existenci i dobrém fungování městské knihovny opravdu záleží a který je bytostně 
přesvědčen o tom, že toto zařízení je tady pro vás. Takovému nástupci svoje „veslo“ 
předám opravdu ráda a upřímně popřeji úspěch ve veškerém budoucím snažení.
     Jak jsem už upozornila v minulém čísle Jindřichohradeckého zpravodaje, knihovna na 
podzim oslaví svoje malé výročí – 5 let působení v nové budově. Chtěla bych jí tedy už v 
předstihu popřát, aby získala opravdu dobrého ředitele či ředitelku. Veřejnosti pak přeji, 
aby knihovna za každých okolností zůstala místem, kde najdou radu, pomoc, vlídné slovo 
i důvod setrvat a příjemně trávit svůj čas.

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec

Nabídky lze předložit v průběhu  oznámení veřejnosti, nejpozději do 21. 2. 2006 do 
16,30 hodin v uzavřené obálce označené „NEOTEVÍRAT – NP 63/V“  na  adresu:
                  Město Jindřichův Hradec 
                  odbor správy majetku města – správa bytů
                  Klášterská 135/II,377 01  Jindřichův Hradec
Bližší informace nebo případnou prohlídku nebytového prostoru si mohou zájemci 
dohodnout na oddělení správy bytů města Jindřichův Hradec, Masarykovo nám. 168/II,  
č. dveří 315, tel. 384 351 543.
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv 
z došlých nabídek. 

Ing. Petr Fanta Ph. D., vedoucí odboru správy majetku města
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ZACHYCENO KAMEROU...

Automobiloví 
nadšenci okupovali kopec u Radouně                        

Sdružení Radouň motorsport bylo pořada-
telem již devátého ročníku automobilových 
závodů v Okrouhlé Radouni. Adrenalinovou 
podívanou si v půli ledna nenechalo ujít na 
1500 návštěvníků. Akce byla určena séri-
ovým autům i závodním speciálům a sklá-
dala se ze dvou rychlostních zkoušek. Kaž-
dou z nich absolvovali soutěžící 3x, celkem 
tak ujeli zhruba 30 km. Devátého ročníku 
se tentokrát zúčastnilo na 75 aut. 
„Letos jsme udělali změnu v tom, že se 
nemohli střídat dva lidi na jednom autě 
a tak jsme čekali pokles počtu startují-
cích. Nakonec jich ale bylo stejně jako 
loni. Dorazily k nám posádky z celé České 
republiky“ upřesnil jeden z organizátorů 
soutěže Petr Michálek.  
Zatímco při první rychlostní zkoušce čekala 
na závodníky trať spíše techničtější, dru-
há zkouška byla hodně o rychlosti. Ačkoli 
i letos některé karamboly vypadaly hrozi-
vě, obešly se bez vážnějších komplikací, 
tak jako během dosavadních osmi roč-
níků. „Občas lítají nárazníky, ale naštěstí 
to zatím vždy skončilo jen u těch plastů a 
plechů“ uklidnil sportovní veřejnost Michá-
lek. Nicméně dokladem toho, že radouň-
ská rallye zase až tak bezpečná není, je 
fakt, že ani jeden ze závodních automobilů 
letos soutěž nedokončil. Příští rok čeká na 
organizátory, závodníky, ale i stovky náv-
štěvníků jubilejní desátý ročník.
Stejně jako každý rok hodlají pořadate-
lé okořenit soutěž nějakou tou novinkou 
a zajímavostí. „Změna byla už letos, kdy 
jsme zdvojnásobili délku tratě. Určitě něco 
pro diváky a soutěžící vymyslíme i v příš-
tím roce“ nalákal Petr Michálek. Dámskou 
kategorii vyhrála nakonec Lenka Mulačová 
se Suzuki Svift 1-3, v kategorii do 1500 
kubických centimetrů zvítězil Aleš Moravec 
s Mazdou 323 a kategorii nad 1500 kubíků 

vyhrál Jiří Svoboda s Toyotou Celica, který 
se stal také absolutním vítězem letošních 
Radouňských závodů.

Jindřichohradečákům 
se představili sledge hokejisté

Z důvodu vytíženosti českobudějovické 
Budvar Arény odehráli tamní sledge hoke-
jisté své utkání proti Olomouci v Jindřicho-
vě Hradci. Hokej v podání handicapova-
ných sportovců překvapil několik desítek 
diváků svou dynamičností i tvrdostí. Sledge 
hokeji se v současné době věnuje v České 
republice šest týmů. 
Kromě Českých Budějovic a Olomouce, 
které byly při 5. kole sledge hokejové ligy 
k vidění na jindřichohradeckém ledě,  jsou 
to Kolín, Zlín, Praha a Karlovy Vary. Obec-
ně má hokej handicapovaných sportovců v 
České republice velmi krátkou tradici. „Prv-
ní klub byl založen teprve v roce 2000 a to 
ve Zlíně. O dva roky později vznikly další 
dva kluby v Kolíně  a v Olomouci, následně 
se přidaly České Budějovice a Karlovy Vary 
a jako poslední vzniknul klub Sparta Praha“ 
vysypal z rukávu sledge hokejovou tradici 
u nás zástupce olomouckého týmu Ondřej 
Kubát. Sledge hokejové utkání se hraje na 
3x15 minut čistého času, v případě remízy 
si družstva připisují do tabulky jeden bod, 
protože prodloužení se nehraje. Vítězi 
zápasu patří body dva. Sledge hokejisté 
překvapili jindřichohradecké diváky skvě-
lou podívanou, v zápase nechyběly gólo-
vé šance, taktizování ani fauly. „Utkání se 
hraje na saních, které mají místo skluznic 
nože a jsou vyrobeny ze železa. Hráči jsou 
na saně pevně upoutáni, odráží se dvě-
ma krátkými hokejkami, co mají na jedné 
straně čepel a na straně druhé bodec. Hra 
je stejně tvrdá jako při normálním hokeji, 
snad jen trochu pomalejší“ dodal Ondřej 
Kubát. 
Českobudějovičtí sledge hokejisté nako-
nec udělali Jindřichohradečákům radost. 
V utkání na vypůjčeném „domácím“ ledě 
vyhráli nad Olomoucí těsně 1:0.

Regiontour 2006

Ve čtvrtek 19. ledna se všichni zástupci 
nejrůznějších informačních center či kul-
turních památek z celé České republiky 
sjeli do Brna. Jako  každoročně zde začínal 
veletrh cestovního ruchu Regiontour 2006. 
Chybět samozřejmě nesměl ani Jindřichův 
Hradec.
Jindřichohradecké informační středisko 
se této akce zúčastnilo již po jedenácté. 
Zdejší prezentace nejen našich kulturních 
památek, ale celého města je důležitá pře-
devším pro individuální turisty v rámci celé 
České republiky. 
Tradičně zde zástupci cestovních kanceláří 
mohli nalézt nejrůznější propagační mate-
riály, prezentující nabídky jak  kulturního 
tak sportovního vyžití či stravování. Pro 
návštěvníky byly připraveny také některé 
novinky.
„Letos tady máme aktualizované mapy 
cyklotras v oblasti České Kanady v návaz-
nosti na další regiony Jihočeského kraje. 
To je velice důležité, protože reprezentuje-
me se tady v expozici celého jihočeského 
kraje.“ vysvětlila Zuzana Bedrnová, vedou-
cí informačního střediska Jindřichův Hra-
dec. Nejvíce dotazů směřuje především na 
ubytování v nejrůznějších cenových kate-
goriích, velký zájem je tradičně o auto-
kempy a v poslední době i penziony rodin-
ného typu. Pracovníci jindřichohradeckého 
informačního střediska se běžně setkávají 
s kladnou odezvou na prezentaci právě na 
Regiontouru.
„Tak je to hlavně ze strany profesionálů 
v oblasti cestovního ruchu. Vždy je tady 
navázána spolupráce jak s cestovními kan-
celářemi, které se orientují na tuzemský 
trh, tak ze strany průvodců, kteří tady mají 
jedinečnou možnost získat spoustu mate-
riálů pro své klienty a aktuální informace 
týkající se té dané sezóny.“ doplnila Z. 
Bedrnová.
Jindřichův Hradec je již několik let členem 
České inspirace. Toto sdružení měst, jehož 
heslo zní „Za kulturou nejen do Prahy“, 

nesmělo chybět ani na brněnském výsta-
višti.
„Samozřejmě každý turista, který přijede 
do naší republiky chce vidět Prahu. My ale 
nabízíme velmi významné akce a památ-
ky, dokonce jsou tam dvě města UNESCO, 
je to Telč a Český Krumlov. Vydali jsme 
také nový kalendář, který je možno získat 
v informačním středisku v Panské ulici“. 
řekl  Ing. Karel Matoušek, starosta Města 
J. Hradec.
A právě tento kalendář byl v centrále 
Czech turismu pokřtěn starostou Jindřicho-
va Hradce Ing. Karlem Matouškem.

Tradiční „Novoroční vyjížďka“ 

I když cyklistiku má většina z nás spja-
tou  spíše obdobím od jara do podzimu, 
mohli jste 1. ledna 2006 na silnici potkat 
početnou skupinu nadšených sportovců. 
Na Nový rok se na jindřichohradeckém 
Masarykově náměstí tradičně sešli vyzna-
vači cyklistiky, aby společně oslavili vstup 
do roku 2006. 
Úderem desáté hodiny byl odstartován 
již 47. ročník Novoroční vyjížďky, kte-
rá zároveň otevřela  cyklistickou sezónu 
roku 2006. „Ta tradice velí, aby se vždycky 
vyznavači cyklistiky sešli. Nemusí to být 
pouze aktivní členové. Schází se zde i star-
ší nebo lidi, kteří s cyklistikou sympatizují a 
pak je třeba celý rok při nějakých aktivních 
činnostech nevidíme“. vysvětlil Jan Hájek, 
předseda cykl. oddílu Jitka.
V minulosti trať vyjížďky vedla do Láse-
nice. V posledních letech tento zvyk ale 
museli organizátoři změnit, a to především 
kvůli ošetření silnice. Téměř dvě desítky 
účastníků absolvovali zasněženou cestu do 
Nové Včelnice a zpět. V roce 2006 čeka-
jí cyklistický oddíl dva významné závody, 
nejdříve to bude Český pohár. 
„Už známe termín 10. a 11. června. Dne 
10. června se v Nové Bystřici uskuteční 
závod‚ Českého poháru od kategorie mužů 
až po mládež. A potom v neděli Kritérium 
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rekonstrukci Klášterské ulice, budou orga-
nizátoři muset trať upravit. 

Marcela  Kozlová 
Blanka Vaňková

Jindřichohradecká televize

Českého poháru a opět od mužů po mlá-
dež.“ doplnil J. Hájek.
Chybět nebude ani další ročník Memoriálu 
Jiřího Hudínka. Každý rok se jezdí v centru 
Jindřichova Hradce. Letos, kvůli plánované 

  Informační středisko 
  města Jindřichův Hradec

     Město Jindřichův Hradec se již po jedenácté prezentovalo na veletrhu cestovního 
ruchu v Brně Regiontour a Go.  
     Stánek Jindřichohradecka našli návštěvníci veletrnu v expozici Jihočeského kraje v 
novém výstavním pavilonu „V“. V letošním roce byla poprvé představena nová expozice 
Jihočeského kraje, která bude využívána po další dva roky. Pojetí prezentace je aktrak-
tivnější, modernější a nabídka působí mnohem ucelenějším dojmem.
     Nejvíce dotazů jak z řad odborné veřejnosti, tak i ostatních návštěvníků veletrhu se 
týkalo možností ubytovacích a stravovacích kapacit, možností aktivního trávení volného 
času, zejména pak cykloturistiky a turistiky, také informace týkající se jindřichohradecké 
úzkokolejky, Národního muzea fotografi e, Aquaparku, ...

Mezi tradiční zájmy návštěvníků veletrhu 
pak rozhodně patří informace o kulturních 
akcích připravovaných pro r. 2006, oteví-
rací doby a vstupné na hrady a zámky v 
regionu (Jindřichův Hradec, Červená Lhota, 
Landštejn,...) a informace o nejatraktivnější 
expozici Muzea Jindřichohradecka - Krýzo-
vých jesličkách.

    Město Jindřichův Hradec na veletrhu 
prezentovalo a nabízelo k dispozici velké 
množství propagačních materiálů - mezi 
nimi také oceněný Průvodce mikroregio-
nem Jindřichohradecko (2.místo na celo-
státní přehlídce Tourpropag Písek 2005), 
aktualizovaný turistický průvoce regionem, 
průvodce městem, plánky města, aktuali-
zované cyklomapy, informace o ubytování, 
....

Těšíme se na všechny návštěvníky města v 
nadcházející sezóně 2006 a doufáme, že se 
do našeho města budou rádi vracet.

 
Zuzana Bedrnová, 

vedoucí oddělení cestovního ruchu
Informační středisko města Jindřichův Hradec 

        KULTURNÍ KALENDÁŘ

Čtvrtek  9. 2. 2006  19.30  Dada Club Kasper uvádí
             VÁCLAV KOUBEK
            Vstupné: 90 Kč  Další z pravidelných pořadů Hudební sklepy
            Dada Club Kasper - Kostelní ul.

Sobota  11. 2. 2006
Neděle  12. 2. 2006   vždy ve 14.00 
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci pořádá
             DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
            Dětská diskotéka Luboše Nosála. Moderátor Václav Staněk
            sál Střelnice Vstupné: děti 25 Kč, dospělí 35 Kč
    
Neděle  12. 2. 2006  9.30  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec                              

Pondělí  13. 2. 2006  18.00 
            Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka
             JINDŘICHŮV HRADEC PŘED  100 LETY - ROK 1906
            Výroční valná hromada spojená s přednáškou PaedDr. Františka Fürbacha
            Muzeum - konferenční sál

Úterý    14. 2. 2006  19.00 
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru Tennessee Williamse
             TRAMVAJ DO STANICE TOUHA    Theather Buran Brno
            Hrají: I. Bencová, A. Kršiaková, P. Jarčevský, P. Tlustý a další
            sál Střelnice 

Neděle  19. 2. 2006  16.00 
            Kulturní dům Střelnice v J. Hradci Vás zve na divadelní představení                              
             BAJAJA     Divadlo Koráb Brno
            Vstupné: 35, 25, 20 Kč  Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“
            sál Střelnice

Čtvrtek  23. 2. 2006  17.45  
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK J. Hradec Vás 
            zvou na besedu s Ing. Vladimírem Kuchyňkou na téma: 
            historie česko-rakouské hranice v okrese J. Hradec
            internát SZŠ J. Hradec - Vajgar

Pátek    24. 2. 2006  18.00 
            Klub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka 
             PĚTASEDMDESÁTNÍCI V ITÁLII Po stopách jindřichohradeckého 
            75. pěšího pluku na bojišti v severní Itálii v období první světové války.
            Přednáška PaedDr. Františka Fürbacha. Doplněno promítáním fotografi í.
            Muzeum - konferenční sál



    
    Jindřichohradecký zpravodaj                                                                                                          2/2006

-  10  -

    
      Jindřichohradecký zpravodaj                                                                                                                   2/2006

-  11  -

Sobota   25. 2. 2006  20.00   Kulturní dům Střelnice v J. Hradci Vás zve na                           
              CHARLESTON
             Taneční večer ve stylu dvacátých a třicátých let. 
             K tanci a poslechu hrají: Zatrest Band (Třešť) 
                                               Old Steamboat Jazz Band (J. Hradec) 
             sál Střelnice  Vstupné: 120 a 100 Kč

Neděle  26. 2. 2006  13.00 
            Město J. Hradec, Obec Baráčníků Kunifer J. Hradec a DS Jablonský pořádájí                      
             MASOPUSTNÍ PRŮVOD
            Sraz masek u baráčnické rychty.

Neděle  26. 2. 2006  17.00 Kulturní dům Střelnice v Jindřichově Hradci uvádí           
             SENIOR KLUB  Zábavný pořad pro střední a starší generaci.
            Moderátor Václav Staněk. K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso 
            Vstupné: 35 Kč.  sál Střelnice

  ZLATÝ FOND NÁRODNÍHO MUZEA FOTOGRAFIE
  SBÍRKA Z DARŮ SOUČASNÝCH ČESKÝCH FOTOGRAFŮ
  VÝBĚR DRUHÝ

  Kongresové centrum 
  České národní banky
  Senovážné náměstí 30, Praha
  Slavnostní vernisáž výstavy:
  čtvrtek  19.1.2006 v 17 hodin
  Trvání výstavy:  20.1.2006 – 28.4.2006

Zlatý fond Národního muzea fotografi e je sesta-
ven z děl současných českých fotografů.  Kon-
cepce sbírky je založena na darování autorských 
fotografi í, které společně vytvářejí  základní a 
první fotografi ckou sbírku Národního muzea foto-
grafi e. Zlatý fond  dnes obsahuje díla dvěstědvaceti autorů různého zaměření, různého 
období a výtvarného projevu. Jediným kritériem pro autory bylo určení maximální veli-
kosti fotografi e. Přesto, či právě proto se sbírka stala nezaměnitelnou a je ve své formě 
a rozsahu jedinečnou. Reprezentuje své muzeum a jeho první dárce. 

Díky vstřícnému postoji vedení České národní banky vznikla dohoda o postupném před-
stavení celé sbírky ve výstavním prostoru ČNB v desetiletém období.  První výběr ze 
Zlatého fondu NMF byl představen v roce 2005. V dalších výběrech budou vystaveny 
různé žánrové celky.

V roce 2006, ve výběru druhém, jsou prezentováni autoři zabývající se problematikou 
aktu. Autoři, kteří do sbírky darovali fotografi e s tímto zaměřením, pokrývají všechny 
hlavní směry, které ve fotografi i aktu lze dohledat z období let sedmdesátých až do 
současnosti. V kolekci jsou zastoupeni autoři, kteří jsou svou tvorbou aktu známí již od 
šedesátých let - Miroslav Stibor, Věra Váchová-Šmoková, autoři svou tvorbou aktu pro-
slavení na mezinárodním poli - Jan Saudek – fotograf český, Robert Vano, ale i generace 

 Předpoklad na březen -  sál Střelnice
 11. 3. 2006 - 19.00 - HAMLET - Divadlo Kašpar Předplatné sk. A 
 12. 3. 2006 - 19.00 - HELVEROVA NOC - Divadlo Kašpar Předplatné sk. B
 18. 3. 2006 - 20.00 - PLES Jindřichohradecké úzkokolejky 
 19. 3. 2006 - 16.00 - KOCOUR V BOTÁCH - divadelní pohádka
 26. 3. 2006 - 17.00 - SENIOR KLUB 

(autor fotografi í : Jiří Egert)

fotografi e 90. let - Irena Armutidisová, Jolana Havelková. Ve výběru jsou zastoupeny 
různé výtvarné přístupy, např. díla vycházející z abstrahujícího zobrazení jednoduché 
linie těla, využití pohybové, nebo fokální neostrosti, díla zpracovaná počítačovou mani-

pulací  a také díla představující realistické pojetí 
fotografi e aktu a jiné.
 
Výstava je doplněna několika autory výtvarných 
fotografi í s motivy fi gurálními a motivy zátiší. 
Výtvarnou část reprezentují jak výtvarníci střední 
generace -  Šimon Caban, Dušan Šimánek, Pavel 
Mára, tak i zástupce generace čerstvých absol-
ventů vysokoškolského studia fotografi e – Ven-
dula Fantová. Práce v tomto výběru jsou datová-
ny v rozmezí let 1974 – 2003.

Za projevenou podporu projektu NMF patří všem 
autorům nekonečný dík.
Koncepci sbírky připravil a hlavním iniciátorem 
byl MgA Ivo Gil, spoluorganizátory se stali MgA 
Tomáš Dvořák a MgA Jaroslav Prokop.

Záštitu nad výstavou přijal starosta Města Jindři-
chův Hradec Ing. Karel Matoušek. 

   

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   
Prohlídky pouze pro předem objednané skupiny 
(po - pá) s  110 % mimosezónním rezervačním příplatkem. 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
Balbínovo náměstí 19/I. 377 01 J. Hradec 
tel. 384 363 661, 384 363 660 / Fax 384 361 576           
E-mail: muzeum@esnet.cz  www.muzeum.esnet.cz 
Muzeum je otevřeno denně od 8.30 -12.00 a 13.00 -17.00 h
Od 7. ledna 2006 až do 31. března 2006 jsou muzeum, 
kostel sv. Jana Křtitele a městská vyhlídková věž uzavřeny! 
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Okénko desáté – na téma „TŘI SUDIČKY“

  Motto: Žádná STAROST nemůže být tak veliká a mocná,   
  aby ji společně TVOŘIVOST a RADOST nezdolaly.
 Okénko desáté – má kulaté číslo, je tedy tak trochu jubilejní. Sluší se 

trošku zavzpomínat. Občanské sdružení OKNA – coby rozpačité miminko – se narodilo v 
červenci roku 2003. U jeho kolébky stála šedivá, neradostná a veliká sudička – jmenovala 
se STAROST. Už léta bezostyšně vládla několika rodinám a brala na sebe různé podoby. 
Jednou se jmenovala nedostatek sil. Podruhé se proměnila v únavu. A jindy se vtělila do 
paní NEJDE, NELZE, NENÍ MOŽNÉ, NEROZUMÍM a hlavně NECHCI. To všechno dokáže 
udělat paní STAROST s těmi, kdo ji k sobě nechtějí pustit. Ale tam, kde tuto šedivou sta-
řenu pustí dovnitř, pokusí se ji zahřát a pochopit, přispěchají jim na pomoc velmi mocné 
síly dobra. Jmenují se TVOŘIVOST a RADOST. Obvykle chodívají spolu. Většinou do 
dveří nejdřív vejde TVOŘIVOST a když je laskavě přijata, přicupitá za ní lehkým krokem 
RADOST. To vám pak šedivá stařena začne jihnout, měnit barvy, ztrácet vrásky, ba co 
dím – začne se i zmenšovat.
 Stalo se tak i v onom památném roce 2003. Stařena STAROST se roztaho-
vala v rodinách, které byly a jsou obdarovány poněkud výjimečnými dětmi. A chtěla 
mnohým namluvit, že tyto děti musí vést jen šedivý a ne moc zajímavý život. Kroužky? 
Nelze. S vozíkem se nikam nedostanete. Kamarádi? Nelze, tyhle děti jim nemohou sta-
čit. Škola? Ale prosím vás! Je to pro ně drahé, kdo by pořád sháněl peníze na asistenty. 
No…do výuky ještě snad. Ale družina? No to snad ne, co byste ještě nechtěli! A vůbec 

– pokud nebudou mít některé pomůcky, tak i 
ta škola…nevím, nevím. První stupeň, snad. 
Ale druhý stupeň? A pak ty volnočasovky a 
pobytové akce a hory a plavání..a..a..a. Pro-
sím vás, nevymýšlejte si, vždyť ta děcka své 
rodiny jenom zatěžují. Ústav je přeci dobré 
řešení. Je tam čisto, teplo, všeho dostatek a 
uznejte, alespoň nebudou vidět a slyšet, jak 
se třeba máma s tátou hádají a co vyvádě-
jí jejich nezvedení sourozenci a nebudou se 
zajímat o drby ze sousedství a hlavně ti „zdra-
ví“ se na ně nebudou muset dívat a připouštět 
si tak křehkou zranitelnost lidského bytí.
 Leč ony lehce střelené rodinky měly pocit, 
že je ještě něco jiného za tou velkou šedou zdí 
paní STAROSTI a hledaly skuliny. Skulinkou se 

linulo světlo, hudba, sport, a když se rozšířila, vstoupila paní TVOŘIVOST. Přivedla s 
sebou velké kamarády pro malé děti s handicapem. Ti první byli z řad studentů FM VŠE, 
ti současní jsou také z Gymnázia, Obchodní akademie, Střední zdravotní školy, ale také 
ze Zdravotně – sociální fakulty v Českých Budějovicích. Programem PĚT P již prošlo 
kolem 25 dobrovolníků, letos začíná dalších 8 (vedle sedmi „starých“, kteří zůstali věrní 
druhým nebo i třetím rokem). A když velcí kamarádi chodili na schůzky s malými kamará-
dy, paní RADOST jim byla stále v patách. Ony dvě světlé dámy se totiž dobře znají třeba 
s Jarkou Sedlákovou z Fakulty managementu, která sem do J. Hradce PĚT P přivedla.

 Máte dojem, že děti na vozíku, slepé, hluché, epileptické…nemohou jezdit na 
tábory? Ale to se mýlíte! Na táboře s takovými dětmi je ohromná legrace a paní RADOST 
a TVOŘIVOST tam vládnou na celé čáře. V koutku sedí STAROST a remcá: „Nesežene-
te prachy, ani barák, ani doktora, ani kuchařky. Kdo by si taky takovou pitomost vzal 
na triko! Však já vám ty nápady vyženu z hlavy. Strachy se z toho nebudete vidět! A 
mámy vám ty křehotinky taky nesvěří. Vždyť je to vo strach! V dnešní době! Kdo ví, co 
tam budete vyvádět! A kdo by také tuhle práci dělal! A zadarmo! Holky střelený!“ Ty 
dvě barevné sudičky se nehádají. Jen se tiše usmívají. Myslí si: “Však ty poznáš, stará 
dámo!“  A stará dáma dostává na frak. Děti tancují, malují, batikují, sportují.

 Představte si vozíčkáře na lyžích! Myslíte, že to nejde? Ale jde! Potřebuje k tomu speciál-
ní pomůcku MONOSKI. Je to trochu drahé, ale při troše tvořivosti ji může pořídit i rodina 
s více dětmi. Trocha podpory státu, trocha benefi čního nadšení a radost z lyžování je na 
světě! Že dítě nemluví? No hlavně, že alespoň trochu něčím hýbá! Hlas za něj obstará 
počítač. Výtěžek z plesu to zvládne! Že by „slepoun“ nemohl chodit na základní školu? 
Ale mohl. Při dobré vůli a podpoře (třeba z Konta bariery nebo Proboštství J. Hradec) 
se najdou v Oknech prostředky i na braillský řádek. A kluk je doma se svou rodinou a 
zažije spoustu radostí i hádek. Ale o tom život přeci je! A co víc. Kdysi sotva se hýbající 
děťátko, dnes krásně hraje na klavír. Nejsou to jen shluky tónů, je to skutečná hudba! 
To jsou nebývalé dary paní TVOŘIVOSTI a RADOSTI!

 Myslíte, že dobrovolníci - většinou studenti ve věku 18 - 23 let - nic neví o 
dětech s handicapem? Máte pravdu! Je třeba pro-
žít výcvik, prodělat psychotesty, projít spoustou 
sociálních her a můžou se začít učit novému vzta-
hu. Podepřou je společné a individuální rozhovory 
s tím, kdo má zkušenost a nadhled (supervizor), 
k ruce mají i odbornou knihovnu. Že nemají co 
dělat na schůzkách a je jim zima? To už také není 
pravda! V J. Hradci existuje vlídný „Bílý dům“, ke 
kterému vede super nájezd pro vozíčkáře a uvnitř 
funguje skvělý výtah. V tom domě jsou dvě míst-
nosti plné hraček, barviček, plastelín a jiných věcí 
pro radost malých i velkých kamarádů.

 Začali jsme narozením miminka. Po dvou a 
půl letech je z mimina batole, které přináší všem 
zúčastněným spoustu radosti. Batole ale roste 
a paní STAROST se zase začíná roztahovat. „Co 
bude dál? Až vyrostou? Co vy dvě naivky, kdo s 
nimi bude kamarádit, co budou dělat? To jsou 
vážné otázky. Odpověď na ně bude batole hledat 
několik let. A to v domečku na Piketě. Ale o tom 
až v příštím okénku.

                                             
Drahomíra Blažková 

Kamarádky Katka a Natálka. 
Foto: Jaroslava Sedláková

Výcvik dobrovolníků pro rok 
2006/2007, Zahrádky. 

Foto: Marcela Danikelová
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  Stárneme s úsměvem
  Občanské sdružení MESADA
  MESADA (španělsky podpora)

     Pobočka Občanského sdružení MESADA zahájila svojí 
činnost na podzim roku 2003. MESADA pomáhá handicapo-
vaným lidem při hledání pracovního uplatnění na otevřeném 
trhu práce.
V dubnu  2004  se naše sdružení přestěhovalo do prostor v 
Domě s pečovatelskou službou v Růžové ulici. Svou činnost 
jsme rozšířili o poskytování volnočasových aktivit a provozo-
vání sociálně-informačního centra pro seniory. Hlavní náplní 
centra je podávat  informace ze sociální oblasti a také pomá-
hat seniorům při řešení aktuální situace. 
V rámci volnočasových aktivit nabízíme kvalitní využití vol-
ného času nejen obyvatelům DPS, ale i aktivním seniorům z 
jindřichohradecka. Pomocí výtvarné činnosti se senioři snaží 
o smysluplné prožívání volného času, zdokonalování praktic-
kých, pracovních  dovedností a navázaní nových sociálních 
kontaktů. Využití kreslířských, textilních aj. technik působí 

jako prostředek komunikace a napomáhá sociální integraci. Ve společenské místnosti OS 
MESADA mohou senioři strávit příjemné chvíle u kávy a nebo si mohou vyrobit rozmanité 
předměty pro radost.
Ne každý člověk je obdařen výtvarným talentem, ale každý z nás touží čas od času 
vytvořit něco, do čeho může vložit své pocity. Nezáleží na tom kolik je nám let a jak moc 
jsme šikovní. Někdy malý obrázek dokáže vyjádřit víc než kopec zbytečných slov. Stačí 
pořádně otevřít oči a popustit uzdu vlastní fantazii.

Další náplní volnočasových aktivit jsou přednášky s různorodou tématikou. Velmi oblíbe-
ná jsou povídání při čaji o bylinkách s PharmDr. Milotou Voldánovou, a historii poutavě 
vypráví Mgr. Stanislava Nováková ze Státního oblastního archivu  J. Hradec. 
PhDr. et PaedDr. Josef Bílek, Csc Vás při své  přednášce zavede do starého Jindřichova 
Hradce. Nově jsme zahájili spolupráci  s Trvalkovou školkou Florianus. Ing. Martin Char-
vát připravuje zajímavé přednášky spojené s praktickou ukázkou bylinek. Rádi bychom 
rozšířili pořádané přednášky o nová témata a uvítáme další přednášející, kteří by chtěli 
seniorům zprostředkovat své zážitky ze zahraničních cest či předat zkušenosti ze zají-
mavého oboru.
Bližší informace o našich aktivitách se dozvíte na tel. čísle 384 321 513.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří s námi spolupracují 
a podporují naší činnost.

Velké poděkování patří představitelům města Jindřichův Hradec
panu starostovi ing. Karlu Matouškovi

a vedoucímu sociálního odboru ing. Janu Palaugarimu.

Jste-li zvědaví na naši činnost přijďte na návštěvu, rádi Vás uvítáme.

Pravda o černých baronech
     V padesátých letech se nedostávalo v ČSR uhlí, zkrátka neměl ho kdo v dolech 
nakopat. A tu přišel na spásný nápad prezident republiky Klement Gottwald a jeho zeť, 
ministr národní obrany JUDr. Alexej Čepička, že by uhlí mohli nakopat vojáci. Tento 
protizákonný návrh ještě schválil smutně proslulý Bedřich Reicin, který později skončil 
na šibenici. A tak byly utvořeny útvary PTP – pomocné technické prapory. A k nim byli 
povoláni na „dobrozdání“ místních nebo městských národních výborů politicky nespoleh-
liví vojáci. Nyní mi, čtenáři dovolte, abych se obšírněji zmínil o těch, kterým se dostalo 
té „cti“ u PTP sloužit.
      Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku napsáno „rolnický původ“. Ostatně z 244 
nevinných lidí, kteří byli v padesátých letech popraveni, bylo nejvíce rolníků nebo mužů 
rolnického původu. Na druhém místě to byli synové živnostníků. Zde stačilo, když byl 
otec trafi kant nebo matka hokyně a synáček narukoval k PTP. Také tu byli synové rodičů, 
kteří vlastnili majetek, stačil rodinný dům. Početnou skupinu tvořili vysokoškoláci, kteří 
byli z politických důvodů vyloučeni z vysokých škol. Jen málokterému se po „vojně“ 
podařilo studium dokončit. Další skupinu tvořili duchovní a věřící. Běda mládenci, který 
před vojnou chodil do kostela! A dál tu byli příslušníci jiných politických stran než KSČ. 
K PTP byli též povoláni ti, kdo byli jiné národnosti než české a slovenské. A ještě tu byli 
rebelové. Jim se stále něco nelíbilo. Také byli k PTP povoláni muži nebo jejich příbuzní, 
kteří ve druhé světové válce bojovali na západní frontě. Nesmím zapomenout na učitele 
a profesory. Ti se dostali k našim útvarům proto, že málo vtloukali do hlavy žákům a stu-
dentům marxismus.  A i ten voják, který měl příbuzného v zahraničí (stačil bratranec) byl 
povolán k PTP. Ti mladí muži, kteří se pokusili o ilegální přechod státní hranice a byli při 
tom dopadeni, rovněž sloužili u PTP. Nejméně početnou skupinu tvořili šlechtici, baroni 
a hrabata. Zvláštní skupinu tvořili ti, kteří měli od obce či města v posudku napsáno „z 
ostatních důvodů“. Oni marně pátrali, proč u PTP jsou. Velmi jsme my mladí litovali ty, 
kdo byli k PTP povoláni na paragraf. Zde ať mi čtenáři prominou, že si číslo toho para-
grafu nepamatuji. To byli vesměs starší muži, kteří měli základní vojenskou službu dávno 
za sebou. Tak se stalo, že mezi námi byli vojáci, kteří se narodili v 19. století! 
     Pomocné technické prapory byly tzv. lehké, kde vojáci pracovali na stavbách, a těžké, 
kde pracovali v dolech, v podzemí.
     Vojenská služba u PTP trvala dva roky. Ale ti, kdo dostali z obce či města do posudku 
„návrat nežádoucí“ sloužili déle, já kupříkladu plných třicet měsíců a deset dnů. Bylo to 
v Petřvaldě u Karviné v letech 1951 – 1953.
     Ti, kteří četli knížku Miloslava Švandrlíka „Černí baroni“ nebo zhlédli stejnojmen-
ný fi lm, mohou snadno nabýt dojmu, že jsme si užívali legrace s hloupými důstojníky, 
vytloukali hospody a chodili za ženskými. Je sice pravda, že naši velitelé byli s intelektem 
na štíru, ale o to byli krutější. V tomto směru hlavně vynikal velitel praporu Slovák Michal 
Lukáč a velitel roty nadporučík, později kapitán Jaromír Gřešek, který vojáky nepouštěl 
ani k zubnímu lékaři, i když se jednalo o bolestivý případ.

     Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali nás strážci s ostře nabitými samopaly 
a cvičenými psy. 
     A jaký byl náš denní režim?  Bylo to osm hodin práce na dole, dvě hodiny výcviku 
v terénu a dvě hodiny politického školení. Na práci na šachtě jsme nebyli zacvičeni, na 
bezpečnost práce se moc nehledělo, na některých úsecích se pracovalo v rychlém tem-
pu, proto docházelo k častým úrazům, někdy bohužel i ke smrtelným.
 A zatímco my jsme sloužili beze zbraně u útvaru PTP, naše rodiny doma byly krutě 



    
    Jindřichohradecký zpravodaj                                                                                                          2/2006

-  16  -

    
      Jindřichohradecký zpravodaj                                                                                                                   2/2006

-  17  -

pronásledovány.
    Jediným štěstím pro nás bylo, že se odebrali na věčnost sovětský krutovládce Josef 
Vissarionovič Stalin a hrobař národa Klement Gottwald. Jinak bychom svůj bídný život 
skončili v sovětských koncentračních táborech na Sibiři.
     Po propuštění do civilu nás čekalo další šikanování...
     Ačkoliv to zní jako zlý sen, to, co jsem zde vylíčil, se skutečně stalo, a to v polovině 
dvacátého století ve Střední Evropě...
     S úctou vzpomínáme na kamarády, kteří v dolech padli, a na ty, kteří se kvůli popsa-
ným útrapám dnešních dnů nedožili. Jedním z nich byl i Josef Dvořák z Chotěboře.
     Čest jejich památce.
     I kdyby našim pronásledovatelům odpustil Bůh, my nikdy!

Černý baron Bohuslav Skalský z Poniklé 

POZVÁNKA
katedra managementu veřejného sektoru FM VŠE 
si Vás dovoluje pozvat na následující akce:
                      1. února 2006 od 15 hodin

          Cena pro dobrovolníka roku za Jihočeský kraj
                                                  KŘESADLO 2005
                           „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

Ceremoniál se uskuteční v aule Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci.
Morální záštitu nad udělováním ceny převzali

hejtman Jihočeského kraje a starosta města Jindřichův Hradec.
Partnery FM VŠE je Kooperativa, pojišťovna a.s., Nadace Vltava a Český rozhlas České 

Budějovice, hudební doprovod zajišťuje skupina Jen tak tak.
2. února 2006 od 10 do 15 hodin seminář 

CAUSE RELATED MARKETING (Sdílený marketing)
Cause Related Marketing spočívá ve společném postupu ziskového a neziskového sub-
jektu při propagaci určitého produktu. Na konto neziskové organizace pak putuje určitý 
objem fi nančních prostředků získaných z prodeje (vzpomeňme akci Tatranky Tatrám). 
Seminář by měl napomoci při hledání cest k získávání fi nančních zdrojů na činnost veřej-

ně prospěšných neziskových organizací.
3. února 2006 od 10 do 15 hodin seminář 

FUNDRAISING (Vyhledávání a získávání zdrojů)
Fundraising zahrnuje různé metody a postupy, jak získat fi nanční a jiné prostředky na 
činnost organizací občanské společnosti. Seminář by měl účastníkům z neziskového sek-
toru poskytnout náměty pro hledání inovativních postupů získávání fi nančních zdrojů na 

svoji činnost.
Oba semináře s uskuteční v prostorách fakulty managementu VŠE, 

Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec.
Associate Professor, Marketing & Sales Dept. Irena DESCUBES, MA MBA z Groupe 

Ecole Supérieure de Commerce de Rennes
Semináře budou vedeny v českém jazyce, s vizuálními materiály v českém 

a anglickém jazyce. Účast je bezplatná. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bližší informace na tel. 384 417 233

    Úpravy „obecní zahrady“

     V roce 2005 se podařilo získat dotaci z Nadace VIA ve výši 200 tis. Kč na úpravu veřej-
ného prostranství tzv. obecní zahrady na břehu rybníka Vajgar. Kromě uvedené částky 
dotace se na realizaci budou podílet i rozpočtové prostředky města. Jednou z podmínek 
přidělení této dotace je podrobné veřejné projednání přípravy této akce a zapojení co 
nejširší veřejnosti do spolurozhodování o výsledné podobě úprav. Z tohoto důvodu pro-
běhlo dne 19.1.2006 v podvečerních hodinách první veřejné projednání záměru, které-
mu předcházela anketa zveřejněná v tomto měsíčníku. Ankety se zúčastnilo celkem 28 
respondentů. 
     Veřejné projednání se uskutečnilo v sále minoritského kláštera za účasti starosty 
města a dalších zástupců MěÚ. Každý z účastníků mohl předložit svůj návrh, jak by  chtěl 

prostor upravit, veškeré návrhy byly sepsány a 
následně všemi účastníky obodovány. Největší 
počet bodů získal návrh vytvořit bezpečný pří-
stup k vodě s přístavištěm pro loďky, další pořadí 
získaly umístění přírodních prolézaček, parková 
úprava, přírodní chýše a oplocení nad břehem 
rybníka. 
     V dalším průběhu jednání byli účastníci roz-
děleni do 4 skupin s úkolem navrhnout rozmís-
tění uvedených prvků do prostoru zahrady. Tyto 
návrhy byly poté všem ostatním předvedeny a 
popsány. Na základě takto předložených návrhů 
budou zpracovány projektantem varianty řešení, 
které budou v měsíci březnu opět veřejně pro-
jednány a následně bude zpracován projekt cel-
kového řešení, podle kterého proběhne v jarních 
měsících úprava prostranství obecní zahrady. 
     V přestávce jednání byly rovněž vyhodnoceny 
nejlepší návrhy dětí, které v rámci ankety nakres-
lily svoji představu úpravy prostoru. 

     Vladimír Krampera, oddělení investic MěÚ
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1. středa   17.30 20.00

Titulky 
Vstupné: 68 Kč

LÁSKA  NA  INZERÁT  USA-Warner Bros.
Diane Laneová a John Cusack v romantické komedii na téma - seznamo-
vání pro starší a pokročilé.
Dále hrají: Elizabeth Perkinsová, Christopher Plummer, Dermot Mulroney 
Režie: Gary David Goldberg      Mládeži do 12 let nevhodný
                                            Délka fi lmu: 98 min.

2. čtvrtek  17.30 20.00
3. pátek    17.30 20.00

Vstupné: 68 Kč            
                              

ŠÍLENÍ   ČR-Warner Bros.
Psychologický horor režiséra Jana Švankmajera volně vychází z motivů 
povídek E.A.Poea - Zaživa pohřben a Šílený psychiatr. Děj se zdánlivě 
odehrává  v 19. století ve Francii, je však plný anachronismů a reálií 
dneška.
Hrají: Pavel Liška,Jan Tříska,Anna Geislerová,Martin Huba,Jaroslav Du-
šek 
Režie: Jan Švankmajer          Mládeži do 15 let nepřístupný
                                          Délka fi lmu: 115 min.

4. sobota   17.30 20.00
5. neděle   17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč            
                              

MRTVÁ  NEVĚSTA  TIMA  BURTON      V.Británie-Warner Bros.
Láska hroby přenáší. Vítejte v Burtonově Zemi mrtvých! Perspektivní a 
šťastný život po životě zaručen navěky. Sňatek podmínkou! Animovaný 
horor.
Režie: Tim Burton, Mike Johnson   Mládeži do 12 let nevhodný
                                                 Délka fi lmu: 80 min.

PROJEKT 100
6. pondělí  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

KŘIŽNÍK  POTĚMKIN   SSSR-AČFK
Legendární snímek Sergeje Ejzenštejna zobrazuje klíčové události revo-
lučního roku 1905, především pak vzpouru na křižníku Potěmkin. Film byl 
hlasováním Mezinárodního výboru pro dějiny fi lmu označen za “nejlepší 
fi lm všech dob“.
Hrají: Alexandr Antonov, Vladimír Barskij, Michail Gomorov aj.
Režie: Sergej Ejzenštejn
                                               Délka fi lmu: 75 min.

7. úterý    17.30 20.00
8. středa  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

SKLAPNI  A  ZASTŘEL  MĚ   V.Británie-ČR-Hollywood C.E.
Sebevražedná komedie. Mladý anglický turista Colin se rozhodne, že po 
manželčině tragické smrti už nechce žít. A protože je turistou v podivné 
zemi jménem Česko, přesvědčí místního  taxikáře ( Karel Roden ), aby 
mu pomohl ze světa.
Dále hrají: Aňa Geislerová, Andy Nyman, Klára Lowová, Denisa Knoblo-
chová aj.
Režie: Steen Agro             Mládeži do 12 let nevhodný
                                      Délka fi lmu: 90 min.

  9. čtvrtek 17.30 20.00
10. pátek   17.30 20.00
11. sobota 17.30 20.00
12. neděle  17.30 20.00

Vstupné: 80 Kč

JAK  SE  KROTÍ  KROKODÝLI    ČR-Falcon
Rodinná komedie o tom, že nikdo nechce zůstat sám. Režisérka Marie 
Poledňáková se vrací k hrdinům svých úspěšných komedií ( S tebou mě 
baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polep-
šovny ). V nových příhodách horolezce Luboše a jeho rodiny hraje i ten-
tokrát kluk Vašek ( Jiří Mádl ). 
Dále hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Žofi e Tesařová, Tomáš Peč, 
Václav Postránecký, Sabina Laurinová, Eva Holubová, Dan Nekonečný
Režie: Marie Poledňáková     Délka fi lmu: 112 min.

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  
PRO  SENIORY
13. pondělí 17.30 20.00

Vstupné: 35 Kč

SPALOVAČ  MRTVOL     ČR-Bontonfi lm
Rudolf Hrušínský v životní roli obětavého zaměstnance pražského krema-
toria a vzorného otce rodiny. V době nastupujícího fašismu spolupracuje 
Karel Kopfrkingl s okupanty a jeho velká a nebezpečná kariéra začíná...
Dále hrají: Vlasta Chramostová, Ilja Prachař, Eduard Kohout, Jiří Lír aj
Režie: Juraj Herz                
                                           Délka fi lmu: 90 min.

14. úterý   17.30 20.00
15. středa  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

A  CO  KDYŽ  JE  TO  PRAVDA ?   USA-Bontonfi lm
Život po životě je krásný. Romantická duchařská komedie o mladíkovi, 
který zjistí, že jeho nový byt už obývá někdo jiný. Je to hezká dívka, 
jmenuje se Elizabeth - a podle všeho se zdá, že je to duch.
Hrají: Reese Witherspoonová, Mark Ruffalo, D. Logue, D. Watersová 
Režie: Mark Waters               Mládeži do 12 let nevhodný
                                          Délka fi lmu: 95 min.

16. čtvrtek 17.30 20.00
17. pátek      jen  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

DŮKAZ    USA-SPI
Dědí se s genialitou i šílenství? Nadaná matematička (Gwyneth Paltrowo-
vá) stojí nad hrobem svého slavného otce (Anthony Hopkins) a vedle 
přirozeného žalu ji trápí i pochybnost...
Dále hrají: Hope Davisová, Jake Gyllenhaal aj.
Režie: John Madden               
                                           Mládeži do 12 let nevhodný
                                           Délka fi lmu: 100 min.

17. pátek     jen 17.00
18. sobota   jen 17.00
19. neděle   jen 17.00

Český dabing      
Vstupné: 73 kč

HARRY  POTTER  A  OHNIVÁ  KOMNATA   USA-Warner Bros
Dospívající kouzelník Harry má ve čtvrtém pokračování fi lmového hitu 
opravdu napilno - ke slovu se hlásí úhlavní nepřítel - lord Voldemort. 
Kromě toho musí Harry a jeho kamarádi napnout všechny síly, aby svým 
rodným Bradavicím pomohli v turnaji tří kouzelnických škol.
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watsonová, R. Coltrane 
Režie: Mike Newell                 
                                           Délka fi lmu: 150 min.

18. sobota   jen 20.00
19. neděle   jen 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

ZEMĚ  MRTVÝCH   USA-Bontonfi lm
Úsvit mrtvých skončil. Nastal čas jejich nadvlády. Země mrtvých - místo, 
v němž svět, jak jsme ho znali, je pouhou vzpomínkou. Pozůstatky lidské 
civilizace přežívají uvnitř opevněného města, zatímco zombie se potulují 
pustinou, která ho obklopuje.
Hrají: Simon Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper aj.
Režie: George A.Romero        
                                           Mládeži do 15 let nepřístupný
                                           Délka fi lmu: 92 min.
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PROJEKT  100
20. pondělí 17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

NA  VÝCHOD  OD  RÁJE   USA-AČFK
Kultovní snímek režiséra Elia Kazana je adaptací stejnojmenného románu 
Johna Steinbecka. V titulní roli James Dean.
Dále hrají: Julie Harrisová, Raymond Massey, Jo Van Fleetová aj.
Režie: Elia Kazan                             Délka fi lmu: 112 min.

21.  úterý   17.30 20.00
22. středa  17.30 20.00

Vstupné: 63 Kč            
                                 
    

RESTART  ČR-Finsko-Bontonfi lm
Toužili jste někdy začít znovu? Jediná věta změnila navždy život mladé 
Sylvie. Moderní vizuálně vytříbený fi lm z prostředí pražské klubové kul-
tury. Vypráví o mladých lidech, kteří se noc co noc obklopují barevnými 
kostýmy, hlasitou hudbou, alkoholem a stále novými partnery.
Hrají: Lenka Krobotová, Filip Čapka, Anna Polívková,Václav Jiráček aj.
Režie: Julius Ševčík                           Délka fi lmu: 85 min.

23. čtvrtek 17.30 20.00
24. pátek   17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

HELE  KÁMO,  KDO  TU  VAŘÍ?   USA-Hollywood C.E.
Bláznivá komedie o „ujetém“ personálu, lakomých hostech a podivném 
jídle. Hysterický zákulisní pohled do fastfoodu od autorů fi lmu Prci, prci, 
prcičky.
Hrají: Ryan Reynolds, Anna Farisová, Lustin Long aj.
Režie: Rob McKittrick                        Mládeži do 15 let nepřístupný
                                                      Délka fi lmu: 93 min.

25. sobota 17.30 20.00
26. neděle  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

V  MOCI  ĎÁBLA    USA-Falcon
Thriller. Svobodná právnička Erin bojuje proti církvi a státu v procesu, 
ve kterém obhajuje kněze, který vymítal ďábla z ženy, která při jeho 
praktikách zemřela.
Hrají: Laura Linneyová, J.R.Bourne, Jennifer Carpenterová aj.
Režie: Scott Derrckson                     
                                                     Mládeži do 12 let nevhodný
                                                     Délka fi lmu: 119 min.

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  
PRO  SENIORY
27. pondělí 17.30 20.00

Vstupné: 35 Kč

DOBŘÍ  HOLUBI  SE  VRACEJÍ     ČR-Bontonfi lm
Hořká komedie z protialkoholní léčebny. Dobrovolný pobyt topiče Lexy 
(Milan Kňažko) v léčebně vyžaduje hodně silné vůle a sebezapření. Tvrdý 
režim je násoben šikanováním  vrchního ošetřovatele Masáka (Rudolf 
Hrušínský).
Dále hrají: Alicija Jachiewiczová, Vladimír Menšík, Pavel Zedníček, Marian 
Labuda aj.
Režie: Dušan Klein                Délka fi lmu: 109 min

28.  úterý   17.00 20.00
1.3. středa 17.00 20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 63 Kč

ELIZABETHTOWN  USA-Bontonfi lm
Když chcete hledat sami sebe, musíte pořádně hledat. Hrdinové roman-
tické komedie (Orlando Bloom a Kirsten Dunstová) se do sebe zamilují na 
palubě letadla. Mezi tím a závěrečným polibkem (pokud bude) však jde o 
umění prohry, otcův pohřeb a hledání pravdy.
Dále hrají: Susan Sarandonová, Alec Baldwin, Jessica Bielová aj.
Režie: Cameron Crowe                     Mládeži do 12 let nevhodný
                                                     Délka fi lmu: 124 min.

2. - 5. března     PANIC  JE  NANIC   
Nová česká komedie. Jsou tři, je jim šestnáct a už konečně chtějí být 
zasvěceni v muže. Pomůže jim v tom superstar Šárka Vaňková?

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

  5. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

KUŤÁSEK A KUTILKA
Pásmo pohádek.

ČR krátký fi lm
Délka pásma: 65 min.

12. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

VLÁČEK KOLEJÁČEK
Pásmo pohádek.

ČR krátký fi lm
Délka pásma: 65 min.

18. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

KAMARÁD KRTEČEK
Pásmo pohádek.

ČR krátký fi lm
Délka pásma: 70 min.

26. neděle 15.30
Vstupné:   10 Kč

O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
Pásmo pohádek.

ČR krátký fi lm
Délka pásma: 65 min.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

 1. Elizabethtown USA - romantická komedie
 2. -  4. Panic je nanic ČR - komedie

 6. Motocyklové deníky Brazílie - Projekt 100

 7. -   8. Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí ČR - komedie
 9. - 10. King Kong USA - dobrodružný
11. - 12. Obchodník se smrtí USA - kriminální thriller
13. Obecná škola ČR - komedie
14. U konce s dechem Francie - Projekt 100
15. - 16. Pýcha a předsudek V. Británie - adaptace
17. - 19. Experti ČR - komedie
20. Až přijde kocour ČR - Projekt 100
21. - 22. Hooligans USA - kriminální drama
23. Dvojí život Veroniky Francie - PROJEKT 100
24. - 26. Domino USA - akční thriller
25. - 26. Zathura: Vesmírné dobrodružství USA - dobrodružný, fantastický
28. - 30. Karcoolka USA - animovaný, rodinný
28. - 29. Tygr a sníh Itálie - komedie
30. - 31. Saw 2 USA - horor

     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 hodin. 
  V případě většího zájmu je možné otevřít i v pondělí. 

  Bližší informace na tel. čísle: 606 58 77 63.                                 Těšíme se na Vás.
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 SPORT                 ZIMNÍ STADION J. Hradec
 I. Liga muži                    SO     4. 2.  18.00 KLH Vajgar – Ústí nad Labem

SO   11. 2.  18.00 KLH Vajgar – Beroun
PÁ   17. 2.  18.00 KLH Vajgar – Havířov
ČT   23. 2.  18.00 KLH Vajgar – H. Králové

 I. Liga junioři PÁ     3. 2.  18.30 KLH Vajgar – Hvězda Praha
PÁ   17. 2.  14.30 KLH Vajgar – Tábor
PÁ   24. 2.  18.30 KLH Vajgar – Rokycany

 I. Liga dorost NE     5. 2. 16.00 KLH Vajgar – Hvězda Praha
NE   19. 2. 16.00 KLH Vajgar – Kolín
NE   26. 2. 16.00 KLH Vajgar – Kobra Praha

 Liga - žáci ST     1. 2. 13.00 KLH Vajgar 6 + 7 tř. – Kladno
NE     5. 2.  9.00 KLH Vajgar 6 + 7 tř. – Kobra Praha
ST     8. 2. 13.00 KLH Vajgar 6 + 7 tř. – Sokolov
NE   12. 2. 11.00 KLH Vajgar 8 + 9 tř. – Kladno
NE   19. 2. 10.30 KLH Vajgar 8 + 9 tř. – Písek
SO   25. 2. 12.30 KLH Vajgar 6 + 7 tř. – Veselí nad Lužnicí

 krajská soutěž žáci SO   11. 2. 13.30 KLH Vajgar 4 + 5 tř. – Vimperk
NE   26. 2. 11.30 KLH Vajgar 4 + 5 tř. – Veselí nad Lužnicí

 okresní přebor muži ST    1. 2.  20.15 Mercie Vajgar – K. Řečice
PO    6. 2.  20.15 K. Řečice – Mercie Vajgar
PO  13. 2.  20.15 Sokol J. H.  – Radouň B.
PO  20. 2.  20.15 Radouň B – K. Řečice
PO  27. 2.  20.15 Mercie Vajgar J.H. – Sokol J.H.

SO  18. 2. 9.00 – 16.00 Turnaj OLD BOYS (veteráni)

        Veřejné bruslení
ČT    2. 2.   17.00 – 18.15 ST  15. 2.   16.00 – 17.45
NE    5. 2.   13.30 – 15.45 ČT  16. 2.   17.00 – 18.15
ÚT    7. 2.   16.30 – 17.45 SO  18. 2.   16.00 – 17.15
ČT    9. 2.   17.00 – 18.15 ÚT  21. 2.   16.30 – 17.45

NE  12. 2.   15.15 – 16.30 NE  26. 2.   18.15 – 19.30
PO  13. 2.   16.00 – 17.15 ÚT  28. 2.   16.30 – 17.45
ÚT  14. 2.   16.00 – 17.45

       SPORTOVNÍ HALA J. Hradec 

      BASKET
II. Liga muži SO   18. 2.   19.30 BK J. Hradec – Vyšehrad

NE   19. 2.   10.30 BK J. Hradec
krajský přebor muži SO     4. 2.   16.30 Slovan J.H. – Č. Budějovice

NE     5. 2.   10.30 Slovan J.H. – Kaplice
NE   12. 2.   10.30 Slovan J.H. – Pelhřimov

krajský přebor ženy SO   11. 2.   17.00 Slovan J.H. – Klatovy
NE  12. 2.     9.00 Slovan J.H. – Strakonice

  PROJEKT 100

Také letos mají fi lmoví diváci 
v Jindřichově Hradci 
možnost shlédnout 

v pořadí již 
dvanáctou přehlídku fi lmů 

 PROJEKT 100 
- ambiciózní akci 

za zviditelnění kvalitní starší 
i nejnovější 

fi lmové produkce 
nekomerčního charakteru

Kino Střelnice, 
jedno 
ze zhruba 
stovky vybraných 
českých kin 
uvede v měsíci únoru 
první dva tituly:

Křižník Potěmkin

a Na východ od ráje
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krajský přebor mládež SO    4. 2.    18.30 Slovan J.H. dorostenci – Písek

NE    5. 2.      8.30 Slovan J.H. dorostenci – Strakonice
SO  11. 2.    13.00 Slovan J.H. žáci – Č. Budějovice ml.
SO  11. 2.    15.00  Slovan J.H. žáci – Č. Budějovice st.

FUTSAL
III. Liga SO 11. 2.  10.30 K - Sport J.H. – INDOS Praha     

HÁZENÁ
SO    4. 2.       8.00 – 16.00
SO  18. 2.       8.00 – 18.00               

Turnaj – ženy
Turnaj – ženy

KUŽELKY kuželna Slovan – Jarošovská ul.

krajský přebor I muži PÁ  10. 2.  17.30 Slovan J.H. B – České Velenice C

                                             KAM ZA POHYBEM ?

Rehabilitační cvičení PO   19.30 LŠU - Ivana Konečná

ÚT   20.00 Cyklo Sport Hájek - Šárka Krátká
PO   10.00    
ST   18.30

Eden - Lenka Šelongová

Cvičení těhotných PO   17.30 LŠU - Věra Mrkvičková, Laďka Hrušková

Kurzy snižování nadváhy Info lektorky: Šárka Krátká   724 146 691 
             Ivana Konečná 608 146 569

JOGA ČT   16.00 Eden - Jana Ratajová

POWERJOGA ÚT   19.00 Cyklo Sport Hájek - Šárka Krátká

SPINNING Cyklo Sport Hájek tel.: 384 361 345 
                                 777 640 727
Eden tel.: 602 560 824

AEROBIC Eden

FITCENTRUM MERKUR
AEROBIC, BODYSTYLING, 
posilovna, karate, solárium

tel.: 602 312 243 
kontaktní osoba: Petr Musil

FITCENTRUM ENERGY PO - PÁ 9-12/14-21
SO-NE          16-20

U Nádraží 796/II
kontaktní osoba: Čestmír Kolář
tel.: 776 196 154

RICOCHET Denně  8-22 sídl. Vajgar tel.: 606 645 630

RELAX  VAJGAR   s. r. o. 
Plavecký bazén 
veřejné plavání
(kojenci, batolata)
relaxační koutek, posilovna, 
solárium, sauna, masáže, 
kadeřnictví

J. Hradec sídl. Vajgar tel.: 384 321 236
                       384 321 235


