
Jindřichohradecký zpravodaj                                                                 9/2006

  Obsah
   2   Informace z Rady města 
   3   Výběr z událostí městské policie       
   4   Městská knihovna
   5   Informace města J.Hradec
        Společenská kronika, Zachyceno kamerou 
   7   Informace o fi nancování z EU
        Národní muzeum fotografi e o.p.s. 
   8   Kulturní kalendář 
 13   FestArt 2006
 14   Kino Střelnice
 18   Sport
       Součást JH zpravodaje je příloha 
       Muzea Jindřichohradecka – NOVUM  

                                       
           

          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

 - 1 - 

   

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník
    Vydává Město Jindřichův Hradec

    Adresa redakce a místo vydávání: Klášterská ul. 135/II, J. Hradec 377 22
    Příspěvky do JH - zpravodaje můžete zasílat 

na e-mail: jirku@jh.cz, tel.: 384351215   
Redakční uzávěrka 17. den předchozího měsíce. 

Do obsahu článku podepsaného autorem redakce nezasahuje. 
S obsahem čtenářských příspěvků se redakce JH – zpravodaje ne vždy ztotožňuje. 

    Tisk: RAIN tiskárna  s.r.o. J. Hradec. Registrační značka:  MK ČR E 11680  
    Cena: 10,- Kč     Číslo 9/2006  vyšlo  30. 8. 2006   

Foto na obálce: Jaroslav Končický
Elektronickou verzi JH - zpravodaje najdete na internetu:www.jh.cz  

www.jhzpravodaj.cz

  

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



 Jindřichohradecký zpravodaj                                                                9/2006

 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

 - 2 - 

     Podle dosavadních pravidel pro uzaví-
rání nájemních smluv k městským bytům 
vznikala nájemníkům povinnost složit na 
účet města kauci ve výši šestiměsíčního 
nájemného. Ta byla použita v případech, 
kdy nájemník přestal platit nájemné, nebo 
předal městský byt v dezolátním stavu. 
Podle nové právní úpravy lze však uplat-
nit kauci maximálně ve výši trojnásobku 
nájemného. Po zvážení praktického význa-
mu kauce a jejího dopadu na nájemníky, 
rada města od této praxe upustila. Skládá-
ní kauce tedy nebude nadále podmínkou k 
uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu v 
majetku města.
   Při jarních povodních došlo ke stržení 
jednoho z pilířů lávky v Dolním Skrýchově. 
Její osazení do původního stavu tedy není 
možné. Po dohodě s Povodím Vltavy a s 
odborem životního prostředí rozhodla rada 
města o jejím provizorním uložení na nový 
pilíř vytvořený ze železobetonového rámo-
vého prefabrikátu. Na základě výběrového 
řízení byla touto zakázkou pověřena fi rma 
JM stavební s.r.o. Horní Skrýchov. Toto 
provizorní řešení si vyžádá náklady ve výši 
180 tisíc korun. Defi nitivní konstrukce láv-
ky bude řešena novým projektem v rámci 
projednávání rozpočtu města na příští rok.
   Pravidelnou kontrolou technického stavu 
sloupu Nanebevzetí Pany Marie na nám. 
Míru byl zjištěn havarijní stav některých 
soch a zdobných prvků. Rada města proto 
rozhodla o konzervaci a celkovém ošetře-
ní sloupu. V souladu s požadavky Státního 
památkového ústavu provede restaurační 
a údržbové práce akademický sochař Fran-
tišek Häckl. Předpokládané náklady činí 
270 000,- Kč.  
   Každé čtvrtletí je radě města předkládán 
výkaz činnosti městské policie. Z tohoto 
přehledu vyplývá, že nejvíce přestupků 

se stále týká dopravy ve městě. Velký kus 
práce však odvádějí městští policisté také 
v oblastech veřejného pořádku, občan-
ského soužití, majetkových deliktů, volné-
ho pobíhání a odchytu psů, alkoholismu 
mladistvých a v řadě dalších služebních 
zákroků. Radní pro příští čtvrtletí doporuči-
li, aby městská policie vykonávala zvýšený 
dohled nad rušivými jevy v parku, zejména 
ve večerních a nočních hodinách. Zvláštní 
pozornost bude také věnována chybnému 
parkování v ulici Vídeňské.
   Fotbalové hřiště u aquaparku se dočká 
zastřešené tribuny. Toto hřiště bylo v 
minulém roce vybaveno systémem umě-
lého zavlažováním a slouží k mistrovským 
zápasům fotbalových oddílů TJ Slovan. 
Jednotlivá mužstva si svými výkony získala 
stálou diváckou účast. Pro zlepšení kom-
fortu fanoušků bude střední část tribuny 
zastřešena ocelovou konstrukcí. Montáž 
provede fi rma Stavcent a.s. Jindřichův 
Hradec a celkové náklady nepřesáhnou 
výši čtyř miliónů korun.  
   Do konce měsíce září bude provede-
na obnova cest v parku pod gymnáziem. 
Zakázka řeší celkovou opravu cest v par-
ku od schodiště z Husových sadů až po 
konec ulice Röschovy. Cesty budou opra-
veny zpevněným kamenivem, vnější strany 
budou osazeny obrubníky proti splavování 
materiálu. Opravena budou obě parková 
schodiště a zcela rekonstruovaná bude 
opěrná zeď před Naxerovou lávkou. Zle-
galizována bude i cesta podél ZUŠ. K rea-
lizaci zakázky bylo osloveno celkem šest 
fi rem a na základě výběrové komise byla 
radou města práce zadána fi rmě JM sta-
vební s.r.o., která za 1 700 000,- Kč pro-
vede dílo.    
                                     Alfred Němec, 

místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec 

se koná 27. 9. 2006 v 16.00 hodin 
     v sále Střelnice

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ
  MĚSTSKÁ POLICIE J. HRADEC
za období 1.7. - 31. 7. 2006

  majetkové přestupky:
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...  Hypernova
6.7.2006 menší plavky zakoupené v Praze 
si za větší chtěla vyměnit, bez vědomí per-
sonálu prodejny, 55-ti letá žena. Detekční 
rám však na ženu nekompromisně upo-
zornil a strážníci přestupek proti majetku 
(podvod) vyřešili na místě v blokovém 
řízení.
23.7.2006 kosmetiku za 618,-Kč odcizil 
23-ti letý muž. Po rozeznění detekčního 
rámu zboží odhodil a pokusil se z prodejny 
utéct. Zaměstnanec ostrahy jej zastavil až 
na parkovišti.
 ...nák. středisko COOP na Masaryko-
vě nám.
29.7.2006 Jihočeské máslo za 25,90 Kč 
odcizila 79-ti letá žena. Jako důvod krá-
deže uvedla přílišné horko.
...Kaufl and
2.7.2006 sýr v ceně 13,50 Kč odcizil 25-ti 
letý muž. Na dotaz strážníků proč sýr kra-
dl, uvedl, „že sýr stejně nejí, že  chtěl  pro-
stě něco ukrást“.
14.7.2006 další banán si do již zváženého 
sáčku se zbožím přidala 64-ti letá žena. 
Strážníci na místě její počínání kvalifi kovali 
jako podvod, který řešili blokovou poku-
tou.
16.7.2006 v rukávech mikiny si důmyslně 
ukryly kosmetiku za celkem 172,50 Kč dvě 
dívky (14 a 15 let). 
18.7.2006 podvodu se dopustil 74-ti letý 
muž tím, že naplnil dva sáčky paprikou. 
Oba sáčky zvážil a polepil příslušnými eti-
ketami. Za rohem však obsah sesypal pou-
ze do jednoho sáčku a druhý zahodil, čímž 
by prodejně vznikla škoda ve výši 23,90 
Kč. Přestupek strážníci řešili na místě blo-
kovou pokutou.
21.7.2006 12-ti letý chlapec se při naku-
pování vzdálil od rodičů a odcizil 2 balení 
prezervativů v celkové ceně 46,80 Kč.

23.7.2006 trestného činu krádeže se 
dopustil 45-ti letý muž tím, že se pokusil 
odcizit dvě láhve „tvrdého“ alkoholu  v cel-
kové ceně 333,-Kč.  (kvalifi kace trestného 
činu vyplynula z toho, že byl v posledních 
třech letech odsouzen pro TČ krádeže)
...JH- Markt
4.7.2006 cukrovinky v celkové ceně 30,50 
Kč odcizili dva nezletilci (13 a 14 let). Stráž-
níci o činu vyrozuměli zákonné zástupce a 
odbor sociálních věcí.

1.7.2006 trestného činu „maření výkonu 
úředního rozhodnutí“ se dopustil 30-ti letý 
muž tím, že řídil vozidlo přesto, že mu byl 
pravomocně vysloven zákaz řízení. Muže 
za volantem jedoucího motorového vozidla 
několikrát zaznamenal operátor kamero-
vého systému. Podezření z trestného činu 
strážníci oznámili na Policii ČR. Jiného řidi-
če (57 let), taktéž pro podezření z výše 
uvedeného trestného činu strážníci předá-
vali Policii ČR 4.7.2006

15.7.2006 neobvyklou zábavu si našla par-
tička čtyř nezletilců (10, 11, 12, 12 let). V 
teplý letní podvečer se mladíci bavili tím, 
že na sídlišti Hvězdárna poškodili stavební 
buňku. Strážníci jejich počínání oznámi-
li rodičům a úřední záznam putoval i na 
odbor sociálních věcí.

28.7.2006 ve večerních hodinách zjistili 
strážníci ve Václavské ulici modrou ško-
dovku, jejíž řidič i za jízdy do kopce brzdil. 
Rozhodli se vozidlo sledovat a v případě 
potřeby řidiči pomoci. Vozidlo zastavilo na 
Hvězdárně.  Řidič (29 let) uvedl, „že ško-
dovka je určená k likvidaci, proto ty pro-
blémy“. Následně uvedl, že SPZ a „malý 
techničák“ vlastně k vozidlu nepatří.  Proto 
byl požádán o předložení občanského a 
řidičského průkazu. Občanku měl, ale „s 
řidičákem to prý bude horší, protože ten 
nemá a nikdy neměl“. Na základě tohoto 
zjištění byl řidič na místě předán hlídce OO 
PČR pro podezření z trestného činu „řízení 
vozidla bez řidičského oprávnění“.
                              str. Gabriel Rudolf
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• Rozšíření výpůjční doby od září 2006
 Pro návštěvníky knihovny máme příznivou zprávu týkající se rozšíření výpůjční  
doby. Po pondělku, kdy je pro veřejnost zavřeno (výjimkou jsou naučné a populární 
pořady  pro veřejnost), následuje den, kdy je centrální budova otevřena od 9:00 do 
18:00 hod jednotně ve všech odděleních. S novým školním rokem 2006 bude právě  
úterý den, kdy knihovnu může v klidu navštívit ve stejném čase celá rodina s tím, že 
budou otevřena do 18:00 hod všechna oddělení.
• Týden knihoven 2006
Chtěli bychom touto cestou připomenout, že v prvním říjnovém týdnu (2. 10. – 8. 
10.2006) se Městská knihovna v Jindřichově Hradci zapojí do celorepublikové akce 
„Týden knihoven 2006“. V letošním roce je to již 10. jubilejní „Týden“a bude zahájen 
výstavou a přednáškou na téma „Tajemná dáma lesních mokřadů“; tajemnou dámou 
autor prezentace nazval výstižně vydru říční. Přednáška a výstava zaujme jistě školní 
publikum i dospělé. Děti budou mít v tomto týdnu v knihovně internet zdarma, budou 
pro ně připraveny hry, kvízy a soutěže. Pro studenty, starší žáky i dospělé čtenáře jsme 
připravili besedy s mladými regionálními autory (Katka Křížová, Ondra Havlíček). Jeden 
den v týdnu bude zvláštní pozornost věnována žákům a studentům tak, aby byli podrob-
ně seznámeni s možnostmi, které jim nabízí knihovna. Bližší informace najdete během 
měsíce září na webových stránkách knihovny a v regionálních médiích. 
• Počítačová gramotnost dospělých
V této souvislosti bychom rádi několika čísly a fakty připomněli Národní program počí-
tačové gramotnosti, zaštítěný ministerstvem informatiky. Občanům Jindřichova Hradce  
a okolí je absolvování tohoto kurzu umožněno v prostorách městské knihovny, odborný 
výklad je zajištěn z řad knihovnic. O kurzy je pro jejich fi nanční dostupnost (100,- Kč za 
kurz), vhodnou dobu výuky (odpolední až podvečerní hodiny) a zajímavý obsah („Jak 
na počítač“, „Internet a e-mail“, „Texty v počítači“)  značný zájem. V prvním pololetí 
letošního roku kurzy absolvovalo 199 účastníků, během léta probíhala výuka omezeně, 
ale pokud máte zájem, můžete se účastnit kurzů, které začínají s novým školním rokem. 
Podrobnosti najdete na webových stránkách knihovny - www.knih-jh.cz  a přihlásit se 
můžete rovnou na bezplatném tel. čísle 800 800 028.                   

                                         Ing. Jiřina Kadlecová, 
ředitelka MěK Jindřichův Hradec 

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY  
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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
- garáž včetně pozemku o výměře 20 m2, v protihlukovém valu s příjezdem z 
            Belgické ulice
Bližší informace o ceně a podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru správy  
majetku  města  Jindřichův  Hradec,  Klášterská 135/II, 2. patro, č. dveří 202, tel. 384 
351 163.                JUDr. Věra Sedláčková, vedoucí odboru správy majetku města 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

  1. 7. Pavel Holický, Nová Včelnice 22. 7. Ludmila Hutrová, Stráž nad Nežárkou 
  6. 7. Růžena Skalníková, Hrudkov     23. 7. Jiří Parkan, J. Hradec 
12. 7. Karol Bognár, J. Hradec 23. 7. Emilie Elexhauserová, Třeboň
13. 7. Jan Měkuta, Rodvínov  25. 7. Jaroslava Zabloudilová, J. Hradec
14. 7. Božena Šindlerová, J. Hradec 26. 7. Dana Vopravilová, Lomy
17. 7. Marie Maxová, Chlum u Třeboně 26. 7. Lubomír Michálek, Otín
17. 7. Libuše Vejvarová, Otín 30. 7. Božena Čížková, N. Bystřice
20. 7. František Stellner, Staňkov 31. 7. Josef Berger, J. Hradec

Zachyceno kamerou ...

Jindřichohradecké léto v aquaparku 
Horké letní dny plné sluníčka všechny lákaly především k vodě. Ne jinak tomu bylo i v 
pátek 21. července v jindřichohradeckém aquaparku. Návštěvníci si v tento den mohli 
plnými doušky užít nejenom samotné koupání, ale i připraveného bohatého programu.
Léto u vody - tak se jmenovala akce, která proběhla ve městě nad Vajgarem. 
„Především prožít ten den v pohodě a vesele, to je důležité. Jsou tady na Jindřichův 
Hradec netradiční atrakce. Dá se taky prožít i adrenalinové dobrodružství.“ uvedl Petr 
Mekina, organizátor.
Pro odvážlivce byl připraven aerotrim, který simuluje stav beztíže a nechyběl především 
mezi mládeží tolik oblíbený bangee jumping. Pro ostatní byla připravena spousta soutěží, 
a to i vědomostních. Především děti tak mohly vyhrát plno zajímavých cen. Celé odpo-
ledne provázela reprodukovaná hudba a chybět nemohla ani módní přehlídka plavek a 
plážových doplňků. Akce Léto u vody je součástí programu Vajgar Summer 2006. 
„Je to spousta zábavy, kultury, společenských akcí jak pro dospělé, tak pro mládež. 
Začali jsme velmi úspěšným koncertem Divokej Bill ve sportovní hale.“ vysvětlila JUDr. 

Finanční odbor města J. Hradec upozorňuje na termín splatnosti 
druhé splátky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u fyzických osob, kte-
ré mají v obci trvalý pobyt a na splatnost téhož poplatku u fyzických osob, které v 
územním obvodu obce trvalý pobyt nemají, ale vlastní zde stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci. Splatnost je stanovena v čl. 5 obecně závazné vyhlášky Města 
Jindřichův Hradec č. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to nejpozději 
do 30. září 2006.
                                                         Ludmila Kopetová, oddělení místních poplatků

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
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Jana Říhová, vedoucí kulturního oddělení Městského úřadu J. Hradec.
Celou akci zakončily kubánské rytmy v podání skupiny Atares a jako poslední vystoupila 
rocková skupina Atlantik. V kulturním programu Vajgar Summer 2006 zájemce ještě v 
letošním roce čeká ukončení sezóny na cyklostezce. 

Řezbářské sympózium v Nové Bystřici
Na konci července proběhlo v prostorách novobystřického zámku řezbářské sympózium. 
Celkem pět umělců od nás i ze zahraničí tu vytváří svá díla po dobu jednoho týdne.
První ročník řezbářského sympózia v Nové Bystřici proběhl už minulý rok a to u pří-
ležitosti 830-tého výročí založení města. I tentokrát podpořila tento projekt Evropská 
unie, účast na sympóziu tak byla mezinárodní.
„My jsme se setkali s poměrně dobrým ohlasem u umělců. Otázka je také fi nanční. 
Někteří jsou skutečně tak dobří, že je jim Nová Bystřice trochu malá. Další věc, která 
působila trošku problematicky byla, že těchto sympózií stále přibývá. To znamená, že si 
v této době konkurují celkem tři takové akce v jižních Čechách. V tom vidím komplika-
ce. Jinak, že by nechtěli do Nové Bystřice přijet to určitě ne.“ řekla Vendula Šilhanová, 
pracovnice Městského úřadu Nová Bystřice.
Účastníci novobystřického sympózia dopředu nevědí, s jakým materiálem budou praco-
vat. Překvapení tak na ně čeká hned na začátku jejich týdenní řezbářské práce.
„Já jsem si na pile vybral tento jasan. A udělám z toho takovou užitečnou věc, aby to 
nebylo jenom ke koukání, ale taky k sezení, a aby to sloužilo lidem.“ Prozradil plány 
Tomáš Dostál „Bosambo“, sochař a řezbář.
Pěti řezbářům od nás i ze zahraničí bylo pořadateli dopředu zadáno téma, na které mají 
pracovat. Nutno ale podotknout, že se jednalo o zadání velmi benevolentní.
„To téma jsme zadali poměrně široce. Je to „Česká Kanada – člověk a příroda“. Ale 
také jsme nechali řezbářům volnou ruku, aby dělali to, co je baví.“ doplnila Šilhanová. 
Sami umělci přiznávají, že mnohem důležitější než zadané téma, je prostředí, ve kterém 
pracují. Podmínky, jež jim zajistili novobystřičtí organizátoři, označili za skvělé. Finál-
ní výsledky týdenního snažení českých a rakouských sochařů zůstaly v pořadatelském 
městě, stejně, jako tomu bylo i při prvním ročníku sympózia. Společným rysem obou 
dosavadních řezbářských setkání jsou i dobrovodné akce, převážně divadla a koncerty, 
konané v prostorách novobystřického zámku.

Nové byty v bývalém Rybářství 
Necelé dva roky trvala přestavba objektu bývalého Rybářství na Jakubu v Jindřichově 
Hradci. Výsledkem více jak 19-ti miliónové investice města je nový bytový dům.
„Celkem osmnáct bytů, z toho je pět bytů 2+1 a třináct bytů 1+1. Z toho jsou dva byty 
bezbariérové.“ uvedl Ing. Karel Matoušek, starosta Jindřichova Hradce.
Žadatelů o takzvané sociální byty bylo několik desítek. Zájemci, kteří nakonec uspěli, 
museli splňovat řadu přísných kritérií.
„Ty byty jsou přidělovány na dva roky. Bezbariérové na jeden rok. Nájemce musí být 
bezúhonný. To znamená, že nesmí být pravomocně odsouzen a nemá žádné pohledávky 
vůči městu.“ doplnil Ing. Matoušek. Rekonstrukce bývalé administrativní budovy je jed-
nou z posledních investic jindřichohradecké radnice do bytové výstavby.
Nové byty na Jakubu mohly vzniknout i díky přidělené státní dotaci. První nájemníci se 
sem budou stěhovat už v polovině srpna. 

                            Marcela Kozlová, Blanka Vaňková, 
Jindřichohradecká televize
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     Do neděle 3. září si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu Akt v české fotografi i. 
Tato velká přehlídka českého fotografi ckého aktu byla premiérově uvedena v roce 2000 
a v našem muzeu je její derniéra.
    Již následující den začnou řemeslníci bourat zazdě-
né vstupní otvory do arkádových chodeb, které nahra-
dí prosklenými stěnami. V  průběhu září restaurátor 
dokončí obnovu nástropních maleb v bývalém refek-
táři, které svým rozsahem i uměleckou kvalitou jistě 
zaujmou každého návštěvníka. 
     Dvě prosklené vstupní stěny i obnovené nátěn-
né malby společně s výstavou Pavla Diase Hlubiny 
paměti a komorní výstavou Josefa Brauna a i celá 
řada dalších zajímavostí budou součástí slavnostního zpřístupnění celého přízemí 
v sobotu 7. října v 17,00 hod.

© Josef Braun

Novinkou pro fotografi ckou veřejnost bude i několik workshopů:
Na 16. - 17. září jsme připravili Fotografování aktu pod vedením fotografa 
Jakuba Ludvíka, jednoho z nejvýznamnějších současných českých fotografů, jehož 
výrazné akty se zobrazují na titulních stránkách prestižních světových časopisů. 

Z dalších uvádíme: 
28. – 29. října: Úvod do historických fotografi ckých technik, slané a albuminové papíry                                 
18. – 19. listopadu: Kyanotypie, platinový a palladiový tisk                                        
  9. – 10. prosince: Gumotisk, olejotisk a Rawlinsův tisk.

Více se dozvíte na stránkách www.nmf.cz

á í f fiNárodní muzeum fotografi e o.p.s.
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   YMCA – Jindřichův Hradec 

   zve všechny rodiče a jejich předškolní děti na návštěvu Mateřského centra Klíček
   v budově MŠ pod gymnáziem. MC je otevřeno všem zájemcům 
   od úterý do pátku  od 9,00 do 11,30 hod. 

   V případě většího zájmu je možné otevřít  i v pondělí. 
   Bližší informace na tel.: 606 58 77 63.                

   Těšíme se na Vás.
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Sobota 2. 9. 2006  od 13,00 - 21,00 hod
         Město Jindřichův Hradec připravuje pro všechny děti a jejich rodiče
        veselé rozloučení prázdninami.
        MĚSTO DĚTEM aneb „ASTERIXOVA  DOBRODRUŽSTVÍ“
13.00 Asterix s družinou vítá děti, 13.30 Šerm Kelti, 14.00 Keltské tance, 
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 vesnice, řemesla, římská střelnice, Asterix uvaří kouzel-
ný 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.
                       městský park (pouze horní část) 
                       kino Střelnice   13.00 a 16.00 - Vzpoura hraček - pásmo pohádek
                                                14.30 a 17.30 - Krtek fi lmová hvězda - pásmo pohádek
                                                                      Všechna představení zdarma

Sobota  2.9. 2006 v 17,00 hod - vernisáž obrazů a grafi ky - RUDOLF MEJSNAR            
                         (pokračování výstavy obrazů do 9.9. 2006) - ROBERT PERTHEN 
                                    Galerie INSPIRACE Langrův dům, nám. Míru   vstup volný 
Sobota  2. 9. 2006 - 20,00 hod

      Město Jindřichův Hradec, Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci, 
      Národní divadlo a agentura Croce 
      uvádějí operu Antonína Dvořáka RUSALKA
      V hlavních rolích: Jitka Svobodová, Valentin Prolat, Yvona Škvárová,
      Miloslav Podskalský. Spoluúčinkuje sbor, balet a orchestr ND. 
      Režie: Jiří Nekvasil
                                    III. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hradci

      
Neděle   3. 9. 2006 - 20,00 hod

             Žesťový soubor TRUMPET TUNE a Státní hrad a zámek v J. Hradci 
             Vás srdečně zvou 
             na VIII. TROUBENÍ NA ZÁMKU 
              Hraje žesťový soubor TRUMPET TEUNE
             Na programu: Händel, Purcell, Charpentier, Locke, Hassler, Buxtehude, Verdi, 
             Smetana  Vstupné: 50,- Kč. Velké arkády jindřichohradeckého zámku 
                                                   (v případě nepřízně počasí v Rytířském sále)

Í ÁŘ

                                                                                                                                                       - 9 - 

 * 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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Čtvrtek   7. 9. 2006 v 16,00 hod
              Muzeum Jindřichohradecka pořádá výstavu
             Pavel Vavřík - Město v obrazech
                                       Výstava potrvá do 22. října 2006.    Muzeum - kaple sv. Víta

Pátek     8. 9. 2006 v 19,00 hod
           Galerie Inspirace pořádá v rámci Festivalu řemesel a vyznání
            KDYŽ SE PRVNÍ ŠVEC NARODIL Komorní hudební pořad ze sbírky Karla  
           Weisse „Český jih a Šumava v písni“ s vyprávěním
                            ve 20.00 hod CONVIVIUM aneb barokní hudební večírek v rámci  
                          Slavností A. Michny z Otradovic    Langrův dům - atrium, nám. Míru 

Úterý     12. 9. 2006 v 19,00 hod
             KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru - Divadlo Bez zábradlí Praha
              Terrence McNally: FRANKIE A JOHNNY ZA SVITU LUNY
             Hrají: Bára Hrzánová a Radek Holub. Režie: Oto Ševčík           
                                                                   Předplatné sk. B                sál Střelnice
Úterý     12. 9. 2006 v 19,30 hod
             Kruh přátel hudby při městě J. Hradec uvádí
              JIŘÍ PAZOUR „Večer klavírní improvizace“
             Vstupné: 60 Kč/ pro členy KPH 40 Kč. Prodej vstupenek na místě hodinu
             před konáním koncertu                                         kaple sv. Maří Magdaleny

Středa   13. 9. 2006 v 17,00 hod
           Jindřichohradecká kulturní společnost o.s. pořádá v rámci Festivalu řemesel 
           a vyznání CO DOKÁŽÍ VLÁKNA - předvádění ručního tkaní  
                                                             s odborným výkladem          Zámecký mlýn  

Sobota  16. 9. 2006 od 12,00 hod 
            Chalupa cup  - veslařská regata  - závody dračích lodí - rybník Vajgar        

Sobota  16. 9. 2006 od 13,00 hod 
            TJ Sokol J.Hradec pořádá v Jindřichově Hradci na Tyršově stadionu
            BĚH TERRYHO FOXE. Vyzýváme všechny cvičence,  aby tuto záslužnou akci        
            podpořili svou účastí.    RC J.Hradec

Neděle  17. 9. 2006  16,00 hod
            KD Střelnice v J.Hradci 
            HASTRMANI  A  TATRMANI   Agentura Julie Jurištové
            Dětský muzikál. Představení z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.       sál Střelnice

Středa   20. 9. 2006   19,00 hod
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru  William Douglas Home:   
             KACHNA  NA  POMERANČÍCH   Agentura AP Prosper Praha
                                                              Předplatné skupiny A
            Hrají: V.Žilková, M.Stropnický, J.Šťastný/M.Pešek, K.Jandová/A.Hanychová
            Režie: Martin Stropnický                                                            sál Střelnice

Čtvrtek 21. 9. 2006 17,30 hod
 Městská knihovna a Environmentální centrum Florianus Vás zvou na
             Besedu o šetrné domácnosti (Mgr. Věra Soukupová) doplněnou názornou 
             ukázkou využití trvalek ve vazbě (ing. Martin Charvát)         Městská knihovna

 - 8 - 
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Čtvrtek  21. 9. 2006 17,45 hod
            Jindřichohradecká sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK   
            Vás zvou na besedu s Ing. Ludmilou Černockou na téma
            Moje první setkání s Aljaškou                     Internát SZdŠ J. Hradec - Vajgar
Pátek    22. 9. 2006  20,00 hod
            Město J.Hradec ve spolupráci s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava          
            Ježka v Praze a Pražskou uměleckou společností pořádají koncert
            TMAVOMODRÝ  SVĚT
            Vstupné: 60 Kč. Koncert ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka.
            Slavné melodie z muzikálů, populární skladby a písně Jaroslava Ježka v podání  
            studentů klavírního a muzikálového oddělení KJJ.   
            Prodej vstupenek na místě hodinu před konáním koncertu 
                                                                            kaple sv. Maří Magdaleny
Sobota  23. 9. 2006  Město J. Hradec Vás zve na 
            15,00 hod - Koncert 
                                 a ofi ciální přijetí delegace z partnerského města 
                                 Neckargemünd                                 kaple sv. Maří Magdaleny
                             - VÝLET  PARNÍM  VLÁČKEM
            Trasa:  J.Hradec-Střížovice. Na místním nádraží se uskuteční veselé odpoledne 
            pro děti, spojené se setkáním se zástupci města J.Hradec.  Bližší na plakátech!
            20,00 hod - Společenský večer u příležitosti oslav 
                                                     10 let partnerství s městem Neckargemünd
                                                  Vstupné: 80,- Kč stůl / 60,- Kč balkón   sál Střelnice

Neděle  24. 9. 2006 10,00 hod - vernisáž výstavy fotografi í a prací dětí
                                                     a mládeže z partnerského města Neckargemünd  
                                                  Národní muzeum fotografi e o.p.s. jezuitská kolej

24. – 26. 9. 2006 SZENE BUNTE WÄHNE
         Město J. Hradec ve spolupráci se Szene Bunte Wähne  
         pořádají 
                       MEZINÁRODNÍ  DIVADELNÍ 
                       A  TANEČNÍ  FESTIVAL  
                       PRO  MLADÉ  PUBLIKUM   

Neděle  24. 9. 2006 - 14,30 hod -  slavnostní zahájení 
                                   15,00 hod -  Parašutista aneb umění padat malá scéna
                                                         Zahřeb Chorvatsko                          sál Střelnice
Pondělí 25. 9. 2006 - 10,00 hod -  Ledňáček taneční divadlo 
                                                     Mautern Rakousko                         sál Střelnice
Úterý   26. 9. 2006 - 10,00 hod -  Tři malá prasátka 
                                                        Buchty a Loutky Praha                    sál Střelnice
                                                                                                              www.sbw.at                                            

Pondělí  25. 9. 2006 16,30 hod
            Městská knihovna a VÚVPEOZ s.r.o.  pořádá  informační seminář pro podnika- 
            tele, zemědělce, školy, obecní úřady, nevládní neziskové organizace
            Co je to partnerství?          
            Martin Kolář, Výzkumný ústav výroby paliv a energií z obnovitelných zdrojů)
      Městská knihovna
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STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec  tel.: 0420 384 321 279  E-mail: zamek@j-hradec.cz  
Fax: 0420 384 321391  www.zamekjhradec.cz   
Otevírací doba: úterý - neděle  10.00 - 16.15 hod.                   
Trasa A: Renesanční  Adamovo stavení a hudební pavilon Rondel 
Trasa B: Gotický hrad. V sobotu a neděli je otevřena  
Černá věž (10,00 - 12,00/13,00 - 16,00 hodin). 
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 je objekt UZAVŘEN. 

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

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 výstavka 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, Pro-
storové 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. do 1.10.2006. Vstupné: 40.- Kč/snížené 20.- Kč, 
rodinné 100,- Kč. Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost.
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OS Jindřichohradecká kulturní společnost a DAMU  Praha ve spolupráci se ZUŠ  V. Nováka, 
DADA CLUBem Kasper a Galerií Inspirace pořádají ve dnech 29.-30. 9. 2006 
5. DADAINSPIRAČNÍ DNY  (divadelní workshopy s programy pro veřejnost):
Pátek 29. 9. 2006 v 17,30 hod. ZUŠ V. Nováka J. Hradec 
                                   ZLOČIN LORDA ARTURA SAVILA (na motivy O. Wildeho)
                                                Daniil Charms: DOBYTKU SMÍCHU NETŘEBA
                 TŘI SESTRY A JEDEN PRSTEN (na motivy J. Wericha)  
           (hrají žáci a studenti literárně-dramatického oboru ZUŠ v J. Hradci)
                             20.00 hod.  Dům dětí a mládeže, Růžová 10 
                                                NA HLAVU! Taneční skupina Veselé skoky Praha
            Osvěžující humorná podívaná je gejzírem tanečních skečů okořeněných  
            špetkou ironie, něhy a jemné nadsázky.                           vstupné 100,- Kč      
Sobota 30.9. 2006 18,00 hod. Kostelní ulice, před DADA CLUBem Kasper
                                               DIVADLO O HOLI (strašidelný zámek)
                             20.00 hod. DADA CLUB Kasper, Kostelní ul. 
                                               TEXTAPPEALY IVANA VYSKOČILA, profesora DAMU 
                                       a také Jaroslavy Pokorné, Michala Čunderleho a Jana Zicha
                                       s hudebním doprovodem bratří Pospíšilů  vstupné 100,- Kč
Změna programu vyhrazena. Přihlášky na taneční a divadelní workshop a předprodej vstupenek u 
pořadatelů.

Sobota  30. 9. 2006  14.00 hod
            KSČM v J. Hradci Vás zve na 
            ODPOLEDNE  S  HELIKONKAMI     Vstupné: 90 Kč, V předprodeji: 80 kč
            V tradičním pořadu účinkují přední helikonkáři regionu.            sál Střelnice
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Středoškoláci pozor! Druhá vlna FestArtu se blíží.
Pondělí 4. září není výjimečné jen tím, že jde o první školní den. V tento den startuje 
také druhá vlna FestArtu, neboli přehlídky tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka, 
určená tentokrát pro středoškoláky. Žádnému tvořivci by neměla uniknout.

„Máme za sebou první část pro druhý stupeň základních škol. V průběhu dubna až 
června se do něj zapojilo 89 účastníků ze sedmi škol a na slavnostním vyhlášení praskal 
kinosál Střelnice ve švech. Léto jsme věnovali hodnocení a načerpání sil. Věříme, že i 
středoškoláci nebudou váhat a ukáží světu, co umí.“ komentuje Aleš Adamec, hlavní 
koordinátor projektu.
FestArt je příležitostí pro všechny, kteří fotí, malují či kreslí, zpívají či hrají na nějaký 
nástroj, píší nebo se věnují kameře a fi lmu. A pozor, ve starší kategorii SŠ také pro ty, 
kteří tvoří webové stránky. Celkem v šesti hlavních kategoriích mohou mladí umělci 
přihlásit svá autorská díla a u odborné poroty se ucházet o ocenění a hodnotné odmě-
ny. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v sále KD Střelnice 21. listopadu 2006 v 
podvečer. Předcházet mu bude týdenní výstava děl v předsálí KD Střelnice určená pro 
veřejnost.
Více o pravidlech soutěže, podmínkách účasti ad. se můžete dozvědět na www.gvn.
cz/festart, popř. prostřednictvím e-mailu festart@gvn.cz. Fotografi e z vyhlášení prvního 
kola a některá díla mladších budou pak k vidění v Informačním centru Městské knihovny 
od 4. září po dobu celého měsíce.
FestArt se ve svém prvním ročníku rozběhl v druhé polovině března a jeho tvůrcem je 
Junák – svaz skautů a skautek ČR ve spolupráci s Gymnáziem Vítězslava 
Nováka a Městem Jindřichův Hradec. Projekt chce podpořit mladé talen-
ty. Při svém vzniku se nechal inspirovat celostátním projektem „Polibek 
múzy“, který Junák pořádá pro své členy.  
      Kontakt: Aleš Adamec, vedoucí projektu, tel.: 775 624 986   

e-mail: festart@gvn.cz, www.gvn.cz/festart

                  FestArt 2006
 5. ročník BENEFIČNÍ KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE, akce se z organizačních                 
                     důvodů přesouvá na 6. 10. 2006                  vestibul KD Střelnice
10. 10. 2006 - Koncert v rámci Kruhu přátel hudby 
                     Petr Nouzovský a Štěpán Strupl                    kaple sv. Maří Magdaleny
14. 10. 2006 - Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál II.
30. 10. 2006 - 20,00 hod. - Zpívání na schodech                 budova GVN
31. 10. 2006 - 19,30 hod. - Koncert Pěvecký sbor SMETANA kaple sv. Maří Magdaleny
KD Střelnice:
12. 10. 2006 v 19.00 – Beatles Revival – koncert
14. 10. 2006 v 19.00 – Taneční večer na Střelnici
15. 10. 2006 v 17.00 – Senior klub
18. 10. 2006 v 19.00 – Hymna aneb urfi dlovačka – hrají: L.Smoljak, M.Šimon,         
                                 G.Rumlena a další, mimo předplatné
21. 10. 2006 v 19.00 – Smíšené pocity – divadelní hra Hrají: J.Hlaváčová, P.Kostka,  
                                 J.Satoranský a L.Hampl,  předplatné sk. A
22. 10. 2006 v 16.00 – Nebojte se strašidel – pohádka Loutkoherecká skupina ČT  
                                 (mimo jiné uvidíte Jů a Hele)
23. 10. 2006 v 19.00 – Žalman a spol. – křest nového cd

Informace o fi nancování z EU
Vstup ČR do Evropské unie otevřel nové možnosti fi nancování rozvojových aktivit pod-
nikatelům, obcím, krajům, neziskovým organizacím a dalším subjektům i v našem regi-
onu. Objem prostředků, které k nám budou směřovat v následujícím období, je přitom 
nesrovnatelně vyšší, něž tomu bylo v posledních letech.
     Pro maximální využití možností fi nancování z EU v následujícím období 2007 - 2013 
je určen projekt samosprávy Jihočeského kraje s názvem „Posílení absorpční a adminis-
trativní kapacity JčK“. Jeho cílem je usnadnit přístup k fi nancování z Evropských fondů 
všem, kdo mají kvalitní myšlenku či nápad na projekt, jak rozvinout svůj podnik, farmu, 
obec, školu, neziskovou či jinou organizaci. Dalším cílem je aktivní pomoc potenciálním 
předkladatelům projektů s výběrem vhodného programu či fondu EU, přiměřeného 
danému záměru, a také pomoc při zvládnutí administrativních pravidel Evropských fon-
dů. Pro splnění těchto cílů byla v každém regionu Jihočeského kraje vybrána partnerská 
organizace, jejíž pracovník bude jako konzultant k dispozici pro zájemce o fi nancování 
z EU ze všech sektorů. Pro jindřichohradecký region byla na základě výběrového řízení 
vybrána fi rma VÚVPEOZ s.r.o. z Jindřichova Hradce. Zajištěním konzultační činnosti tzv. 
„managera území“ byl pověřen Ing. Martin Kolář.
     V následujících deseti měsících proběhne několik informačních seminářů a worksho-
pů o fi nancování z EU. První z nich s názvem „Co je to partnerství v programech EU?“ se 
koná v Městské knihovně v Jindřichově Hradci 25. září, v 16,30 hod. Manager území je 
dále k dispozici pro individuální konzultace a dotazy - e-mail: manageruzemi@vuvpeoz.
eu nebo na tel.: 602 211 399. Semináře i konzultace jsou bezplatné; tento projekt je 
spolufi nancován Jihočeským krajem.
     Věříme, že se nám společně podaří nalézt a vytvořit mnoho kvalitních projektů, které 
podpoří rozvoj našeho regionu.                           Ing. Martin Kolář, VÚVPEOZ s.r.o.

Manager území, ORP Jindřichův Hradec 
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1.  pátek     17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

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

2.  sobota      jen  20.00
3.  neděle  17.30  20.00

Titulky 
Vstupné: 63 Kč

SATAN  PŘICHÁZÍ  USA-Bontonfi lm
Proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6.dne, 
6.měsíce, roku 2006 přijde jeho den. Americký diplomat s ros-
toucí hrůzou zjišťuje, že jeho synek není jako ostatní děti...
Hrají: Mia Farrowová, Julia Stiles, Liev Schreiber, D. Thewlis 
Režie: John Moore
      Mládeži do 15 let nepřístupný   Délka fi lmu: 108 min.

5.  úterý    17.30  20.00
6.  středa  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

ZEPTEJ  SE  PRACHU   SRN-USA-Falcon
Retro romance, situovaná do Los Angeles 30. let. Temperamentní 
Mexičanka Camille (Salma Hayeková) doufá, že si polepší sňat-
kem se zámožným Američanem. Setkává se však s mladým Ita-
lem (Colin Farrell), ambiciózním spisovatelem... Adaptace romá-
nové předlohy Johna Fanteho.
Dále hrají: Donald Sutherland, Eileen Atkinsová, I. Menzelová 
Režie: Robert Towne
        Mládeži do 15 let nepřístupný     Délka fi lmu: 117 min.

7. čtvrtek  17.30  20.00
8. pátek    17.30  20.00

Titulky 
Vstupné: 73 Kč

TAJEMSTVÍ  SLOV  Španělsko-USA-Hollywood C.E.
V izolovaném světě ropné plošiny se odvíjí příběh dívky Hanny, 
která se ujímá péče o muže, popáleného při nedávné nehodě. 
Vztah , který mezi nimi vzniká je neobyčejný.
Hrají: Sarah Polleyová, Tim Robbins, Javier Cámara aj.
Režie: Isabel Coixetová
           Mládeži do 15 let nepřístupný Délka fi lmu: 112 min.

9.  sobota  17.30  20.00
10.neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč  

SEXY  PISTOLS   Francie-Mexiko-SPI
Westernová akční komedie. Dcera zámožného fi nančníka Sara 
(Salma Hayeková) a chudé farmářské děvče Maria (Penélo-
pe 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.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
11. pondělí   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

BRATŘI Dánsko-CinemArt
Příběh o lásce, o možnosti milovat v moderním životě. Michael 
je úspěšný muž, milující svou ženu a děti. Jannik, jeho bratr žije 
na hranici zákona. Michael je však poslán na vojenskou
misi do Afgánistánu...
Hrají: Connie Nielssenová, Nikolaj Lie Kaas, Ulrich Thomsen aj.
Režie: Susanne Bierová
Mládeži do 15 let nepřístupný   Délka fi lmu: 110 min
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12. úterý    17.00  20.00
13. středa   17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky  
Vstupné: 73 Kč  

TRISTAN  A  ISOLDA     V.Británie.SRN-Bioscop
Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující vášně, bezmezné odda-
nosti a kruté zrady. V rolích legendárních milenců se v historic-
kém výpravném snímku z Anglie 7.století představí James Franco 
a Sophia Mylesová.
Dále hrají: Rufus Sewell, David Patrick, Bronagh Gallagherová 
Režie: Kevi Reynolds
           Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu: 126 min.

14. čtvrtek  17.30  20.00
15. pátek    17.30  20.00

Vstupné: 68 Kč 

ÚČASTNÍCI  ZÁJEZDU  ČR-Falcon
Letní komedie o autobuse plném výletníků a jejjich dovolené u 
Jadranu. Podle bestselleru Michala Viewegha.
Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana Ště-
pánková aj.
Režie: Jiří Vejdělek                  
                                                         Délka fi lmu: 113 min.

16. sobota  17.30  20.00
17. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

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

19. úterý     17.30  20.00
20. středa   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč                
                                      
       

DŮM  U  JEZERA   USA-Warner Bros.
Milostné drama. Osamělá lékařka (Sandra Bullocková), která kdy-
si žila v neobyčejném domě na břehu jezera si začíná vyměňo-
vat milostné dopisy s jeho současným majitelem, frustrovaným 
architektem (Keanu Reeves). Když jednoho dne zjistí, že každý 
píše z jiné doby, rozhodnou se  odkrýt roušku tajemství. Dříve, 
než bude pozdě...
Dále hrají: Shohreh Aghdashloová, Christopher Plummer aj.
Režie: Alejandro Agresti  
             Mládeži do 12 let nevhodný     Délka fi lmu: 100 min.

21. čtvrtek  17.30  20.00
22. pátek    17.30  20.00
Titulky
Vstupné: 68 Kč                
                                      
      

TOMMYHO  PEKLO Norsko-CinemArt
Láska je peklo. Tommy  je pohledný kluk, který má holku. Vlastně 
už nemá, protože trval na tom, že sex bude až po svatbě, což 
přimělo jeho „polovičku“ hledat jinde. Teenagerovská komedie.
Hrají: Eirik Evjen, Anine Eckhoffová, Linn Skaber aj.
Režie: Ove Raymond Gyldenas
             Mládeži do 15 let nepřístupný   Délka fi lmu: 95 min.

23. sobota  17.30  20.00
24. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

PÉČKO  PRO  ZAČÁTEČNÍKY  USA-Intersonic
Komedie. Když vás někdo v šestnácti letech vyhodí z videopůj-
čovny, chvíli se cítíte ponížený. Najednou máte jasno! „Kluci, 
natočíme si vlastní porno!“
Hrají: Erik von Detten, Tony Denman, Amy Smartová aj.
Režie: David M.Evans
            Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 92 min

 - 14 - 
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PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
25. pondělí   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

ČAS,  KTERÝ  ZBÝVÁ Francie-Hollywood C.E.
„Život - nikdy neucítíš jeho chuť, dokud si neuvědomíš jeho 
pomíjivost.“ Příběh mladého módního fotografa, který si vychut-
nává život plnými doušky. Pak přijde den, kdy při práci v ateliéru 
ztratí vědomí... 
Hrají: Melvil Poupaud, Jeanne Moreauová, Daniel Duval aj.
Režie: Francois Ozon
       Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu: 85 min

26. úterý     17.00  20.00
27. středa    17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 63 Kč

BÍLÁ  MASAJKA Německo-Bontonfi lm
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití. Skutečný příběh milost-
ného vztahu Švýcarky Carol a masajského válečníka odehrávající 
se v reáliích africké Keni. Adaptace stejnojmenného bestselleru 
Corinne Hofmannové.
Hrají: Nina Hossová,  Jacky Ido, Katja Flintová aj.
Režie: Hermine Huntgeburthová
          Mládeži do 12 let nevhodný   Délka fi lmu: 126 min.

28. čtvrtek  17.30
29. pátek    17.30

Český dabing    
Vstupné: 68 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 oby-
vatelé jsou samozřejmě automobily, ale ne jen tak ledajaké...
Režie: John Lasseter                       Délka fi lmu: 116 min.

28. čtvrtek    jen  20.00
29. pátek      jen  20.00

Tituly
Vstupné: 68 Kč

KRAJINA  PŘÍLIVU Kanada-USA-Hollywood C.E.
Znepokojivá fantasy režiséra Terryho Gilliama. Malou Jelize-Rose 
připraví drogy o matku a ona se s otcem (Jeff Bridges), bývalým 
rockerem, vydává na zvláštní cestu do neutěšené krajiny, kde se 
s realitou vyrovnává pomocí fantaskních představ.
Dále hrají: Jodelle Ferlandová, Janet mcTeerová, Brendan Fraser, 
Jennifer Tillyová aj.
Režie: Terry Gilliam
           Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 122 min.

30.    sobota  17.00  20.00
1.10. neděle  17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky   
Vstupné: 73 Kč                
                                      
                                   

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

3.10. úterý    17.30  20.00
4.10. středa  17.30  20.00
5.10. čtvrtek 17.30  20.00
6.10. pátek   17.30  20.00

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

1.                       Superman se vrací                       Austrálie-USA - fantastický, akční
3.   -   6.             Kráska v nesnázích                     ČR - hořká komedie
7.   -   8.             Miami Vice                                 USA - akční thriller
9.                       Marta                                           ČR - válečné drama
10. - 11.            Sky Fighters: Akce v oblacích     Francie - akční, dobrodružný
12. - 15.            Prachy dělaj člověka                    ČR - kriminální komedie
17. - 18.            Rozchod!                                     USA - romantická komedie
19. - 20.            Let´s Dance                                 USA - psychologický, taneční
21. - 22.            Let číslo 93                                  USA - katastrofi cký, historický
23.                    Nebohá paní Pomsta                    Korea - thriller
24. - 25.            Mravenčí polepšovna                  USA - animovaný, rodinná komedie
24. - 25.            Strážce                                         USA - thriller
26. - 27.            Žena ve vodě                               USA - fantastické drama
28. - 29.            Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže      USA - dobrodružný
31.                    Garfi eld 2                                     USA - animovaný, rodinný

2. sobota         MĚSTO  DĚTEM
V rámci veselého rozloučení s prázdninami uvádí městské kino Střelnice 
tyto fi lmy:
13.00 a 16.00 - Vzpoura hraček - pásmo pohádek
14.30 a 17.30 - Krtek fi lmová hvězda - pásmo pohádek
                         Všechna představení zdarma

3. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

PŘÍBĚHY  CVRČKA  A  ŠŤĚŇÁTKA   ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                     Délka pásma: 75 min.

10. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

HRNEČKU, VAŘ!             ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.    Délka pásma: 60 min.

17. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

MIKEŠ  I                            ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.        Délka pásma: 70 min

24. neděle
Vstupné: 10 Kč

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

            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.
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

 - 16 - 



                           SPORT
Chalupa cup  Sobota 16. 9. 2006 - 12 hodin.  
                              VESLAŘSKÁ REGATA   závody dračích lodí - Vajgar

Běh Terryho Foxe Sobota 16. 9. 2006 od 13 hodin. 
Také v letošním roce se uskuteční již devátým rokem Běh Terryho 
Foxe v Jindřichově Hradci. 
Tentokrát na Tyršově stadionu TJ Sokol v centru města.
 Odpoledne bude zpestřeno zajímavým doprovodným programem. 

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 J. Hradec
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Také v okrese Jindřichův Hradec jsou cyklisté vítáni
Letos probíhá v České republice první národní certifi kace Cyklisté vítáni. 
Projekt Cyklisté vítáni, jehož generálním partnerem je Nadace Partnerství, 
je zaměřen na zvýšení kvality služeb nabízených cykloturistům. Domácí i 
zahraniční cykloturisté u nás nacházejí rozvětvenou a obvykle dobře vyzna-
čenou síť cyklotras, často však nabídka služeb neodpovídá evropským stan-

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

Národní certifi kace služeb cestovního ruchu, akreditovaný hodnotitel 0105

Občanské sdružení Hamerský potok Vás při příležitosti "Dne bez aut" zve

do Jindřišského údolí
Po cestě se dozvíte více:
o problémech s čistotou vody v Hamerském
potoce a ve Vajgaru, o hospodaření v údolí,
o květeně v údolí.

kdy: 16. 9. 2006 (sobota)
sraz: v 10:33 v Blažejově na nádraží JHMD

(vlak odjezd z JH v 10:15)
návrat: vlakem z Jindřiše zastávky v 13:32
(vytrvalci mohou s námi pěšky do JH)

přednášející: RNDr. Jan Pokorný, CSc.
Ing. Petr Hesoun

Hudební škola YAMAHA-Bedá ová po ádá
9. zá í 2006

od 9.00 do 15.00 v ulici Svatojánská 144, J. Hradec 

iDEN  OTEV ENÝCH  DVE Í

a zápis za áte ník  do kurz  na  
KEYBOARD, KYTARA ( EL., BAS.), ZOBCOVÁ FLÉTNA,

POPULÁRNÍ ZP V, MODERNÍ TANEC 

Dále nabízíme hudební programy
pro p edškolní d ti ve v ku již od 4 m síc !!!!!

Kontakt: Ingrid Bedá ová, tel. 777 128905, 606 128905 
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