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 Muzea Jindřichohradecka – NOVUM

Inzetujte v Jindřichohradeckém 
zpravodaji
Ceník inzece: 

černobílá reklama 8,- Kč /1cm2 - na 1 měsíc
jednobarevná reklama 10,- Kč/1cm2 - na 1 měsíc
vícebarevná reklama 12,- Kč/1cm2 – na 1 měsíc

V KARDAŠOVĚ ŘEČICI
na hlavní třídě, 

v 1.patře nákupního střediska, 
Vás zveme 

do prodejny použitého 
a nového nábytku za super ceny.
 Sedací soupravy již od 3500,- 
možnost prodeje na splátky.
 Otevřeno po-pá 8-17hod. 

so 8-12:00hod.

Co vám

banka nikdy

nenabídne?

Slu�bu

Hypoteèního

makléøe!

Potøebujete hypotéku?

zdenek.neumann@golemfinance.cz

www.golemfinance.cz

Váš Hypoteèní makléø:

Zdenìk Neumann

Tel.: 603 233 128

Slu�ba zdarma

Ke ka�dé
hypotéce
2 vstupenky
na muzikál
Golem

Pojištìní a finanèní poradenství

Garanci nejvýhodnìjší hypotéky

Nadstandardní a individuální

slu�by ZDARMA
Akce platí do 31. 12. 2007
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 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

     S pokračující výstavbou rodinných domů 
v lokalitě Hvězdárna – Jižní svah II vznikne 
v dohledné době potřeba označení nově 
vzniklých ulic. K tomuto účelu má zastupi-
telstvo ustavenu odbornou skupinu, která 
návrhy na pojmenování nově vznikajících 
ulic v našem městě předkládá orgánům 
města k diskusi a následnému schválení. Z 
praktických důvodů by ulice v nových adre-
sách měly mít názvy krátké, srozumitelné 
a v dané lokalitě i s logickou návazností. 
Z tohoto úhlu pohledu zastupitelé schválili 
názvy vznikajících ulic Kalabisova, Michno-
va a Bermanova. Nově vznikající zástavba 
tak navazuje na již dříve schválené ulice 
Naxerova, Křižíkova, Palackého a Landfra-
sova. 
  Také v letošním roce se město Jindřichův 
Hradec přihlásilo do Programu regene-
race městských památkových rezervací a 
památkových zón. Díky tomu, že město 
má schválený regulační plán a že péči o 
památky liž řadu let realizuje podle dlou-
hodobých záměrů, dostal Jindřichův Hra-
dec 2 375 000,- korun, což je jedna z 
největších dotací v republice. Z přibližně 
padesáti registrovaných památkově chrá-
něných objektů ve vlastnictví města, církví 
a soukromých vlastníků vybrala odborná 
pracovní skupina osm objektů, mezi kte-
ré se tato částka rozdělí. Z toho jsou čtyři 
objekty ve vlastnictví soukromém, po dvou 
ve vlastnictví města a církví. Mezi největ-
ší akce tohoto typu patří zejména obnova 
hradební zdi v parkánech z Nábřeží Ladi-
slava Stehny, která si se spoluúčastí měs-
ta jen v letošním roce vyžádá 2 milióny 
korun.   
  S účinností od 1. ledna 2007 vstoupil v 
platnost nový zákon o územním plánování 
a stavebním řádu. Na základě jeho usta-
novení bylo radou města konstatováno, 
že územní plán je jedním z nejdůležitěj-
ších rozvojových dokumentů města. Pod-

le nového stavebního zákona projednává 
návrhy a spolupracuje s pořizovatelem 
nového územního plánu určený člen zastu-
pitelstva.  V tomto duchu také rada města 
doporučila zastupitelstvu zřídit výbor pro 
územní plán, který by měl sedm členů a 
byl by vytvořen výhradně členy zastupi-
telstva. Předsedou tohoto výboru byl jme-
nován Alfred Němec a členy výboru jsou 
Ing. Maryška, Ing. Gantner, Ing. Havlíček, 
Ing. Kuchyňka, MUDr. Vlasák a pan Kör-
ner. V minulosti se zpracovávaly podněty 
ke změnám územního plánu jedenkrát 
za půl roku. Nyní je bude nově ustavený 
výbor projednávat průběžně a po odbor-
ném posouzení je bude předkládat radě a 
zastupitelstvu ke schválení.
    Na svém devátém zasedání schválili 
zastupitelé studii Systém nakládání s odpa-
dy ve městě Jindřichův Hradec. Tuto studii 
si město nechalo zpracovat s ohledem na 
schválení koncepčního materiálu, který by 
navrhnul systémové řešení v oblasti odpa-
dového hospodářství. Současně tato stu-
die umožní zpracování žádosti o poskytnutí 
prostředků z Operačního programu Život-
ního prostředí včetně spolufi nancování ze 
Státního fondu životního prostředí ČR.
   Ulice Rezkova, která prochází čtvrtí Zbu-
zany je komunikací první třídy a je ve vlast-
nictví kraje. V letošním roce bude Ředitel-
ství silnic a dálnic pokračovat v obnově 
jejího povrchu směrem ke křižovatkám u 
nádraží a u Stavcentu. V souvislosti s touto 
akcí nechá město na své náklady vybudo-
vat přechod pro chodce s dopravním ost-
růvkem a s úpravou chodníků u křižovat-
ky s ulicí Družstevní. Tato úprava vychází 
z podnětu dopravní komise a přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti v dopravně exponova-
ném úseku.

Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec

se koná 27. 6. 2007  
v 16,00 hodin v sále Střelnice

M ě s t o   J i n d ř i c h ův  H r a d e c 
 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa
 ředitele/-ky a výkon funkce jednatele/-ky pro obě obchodní společnosti

               Relax Vajgar, spol. s r.o., Jidřichův Hradec
            a Regionsport služby, spol. s r.o. Jindřichův Hradec

     Základní požadavky:
- ukončené VŠ vzdělání (příp. SŠ), obor ekonomie výhodou
- praxe alespoň 5 let, (v provozu sportovních zařízení vítána)
- bezúhonnost (čistý výpis z Rejstříku trestů)
- zkušenosti s vedením pracovního týmu, fl exibilita, PC, ŘP
- zpracovaní koncepce provozu a rozvoje sportovních zařízení
        v majetku města a řízení nově vzniklé obchodní společnosti

Podmínky výběrového řízení, podrobnější požadavky a způsob a termín podání 
přihlášky do výběrového řízení naleznete na úřední desce Městského úřadu 
Jindřichův Hradec a webových stránkách města Jindřichův Hradec: www.jh.cz.

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1. 4. - 30. 4. 2007

přestupky proti majetku:

... Hypernova
20.4.2007 láhev Metaxy za 389,-Kč a sví-
tilna včetně baterií za 549,-Kč se vešly za 
kalhoty 23-ti letému muži. Za pokladnou 
jej odhalil detekční rám. Jako důvod krá-
deže strážníkům uvedl, že chtěl jít s kum-
pány na oheň a neměl peníze. Jedno staré 
přísloví říká, že „ráno je moudřejší večera“. 
Proto druhého dne navštívil jinou prodej-
nu, kde se pokusil odcizit láhev destilátu za 
140,-Kč a jedno balení šunky za 120,-Kč. 
Obojí opět nacpal do kalhot a opět byl při-
stižen. Tentokrát nešel na oheň, ale chtěl s 
kamarády popíjet a bavit se.

...BILLA
17.4.2007 poněkud zvláštní chutě dostal 
jeden z místních „bezdomovců“ (52 let). 
Při projíždění prodejních prostorů zjistil, 
že by se mu hodila zahradní sada náčiní 
za 249,-Kč, proto jí strčil za bundu. Dále 
usoudil, že by k pivům, která měl ulože-
na v nákupním vozíku bodlo ještě něco 
pikantního, tak za bundu uklidil ještě uze-
nou chobotnici za 53,-Kč. Pochopitelně byl 
přistižen a předán strážníkům. Tímto zřej-
mě utrpělo jeho ego, proto o den později 
se v téže prodejně pokusil odcizit naprosto 
stejným způsobem lahvinku tuzemáčku za 
bratru 100,-Kč. Ani nyní nebyl úspěšný a 
opět skončil v rukách zákona.
O tom, že vzrůstá životní úroveň svěd-
čí i to, že hladovému nestačí k nasycení 
kousek chleba, ale jde do prodejny, kde si 
ukradne 2 šišky uheráku za 160,-Kč, jako 
to 20.4.2007 učinil 54-ti letý muž.
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Alkohol za volantem !!!
2.4.2007 trestného činu se dopustil 20-
ti letý muž, neboť řídil motorové vozidlo, 
aniž by kdy vlastnil řidičský průkaz. Při 
kontrolní dechové zkoušce bylo navíc zjiš-
těno, že si nějaké to pivko před jízdou dal. 
Přestupku se taktéž dopustil spolujezdec a 
zároveň provozovatel vozidla, neboť jízdu 
kamarádovi umožnil, aniž by se přesvědčil, 
že dotyčný vlastní doklady opravňující jej k 
řízení motorového vozidla.

3.4.2007  v 01.05 hod. strážníci při pro-
jíždění náměstí Míru zaznamenali osobní 
vozidlo BMW, které vyjelo z Rybniční ulice 
a pokračovalo přes náměstí Míru do Kos-
telní ulice. Strážníci se za ním vydali a v 
Kostení ulici řidič BMW zničehonic šlápl na 
plyn, nepřiměřenou rychlostí se řítil noč-
ním městem. 
Strážníci pokračovali v jízdě v přibližném 
směru ujíždějícího vozidla a viděli jej až na 
křižovatce ulic El. Krásnohorské a Rezkovy, 
kde značnou rychlostí vjelo do slepé čás-
ti ulice El. Krásnohorské, tam přeskočilo 
obrubník a hromadu písku a svou jízdu 
ukončilo v poli. Vozidlo řídil podnapilý řidič, 
kterému byl navíc před časem vysloven 
zákaz řízení.  

11.4.2007 další podnapilý řidič se svou 
škodovkou „dojel“ na Hvězdárně, kde 
strážníkům přiznal, že před jízdou měl asi 
3 piva. Po kontrolní dechové zkoušce byl 
předán hlídce Policie ČR.

-------------------------------------------
7.4.2007 pomocí bezpečnostní kamery 
umístěné na náměstí Míru byl zjištěn 28-
ti letý muž, který v časných ranních hodi-
nách kopnutím poškodil odpadkový koš, 
umístěný u lampy veřejného osvětlení v 
Panské ulici. Svůj čin obhajoval tím, že se 
nepohodl s přítelkyní a tak si vztek vybil 
na koši. 

str. Gabriel Rudolf

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC

• V současné době si návštěvní-
ci knihovny mohou prohlédnout zajíma-
vé dobové fotografi e a dokumenty, které 
zachycují stavbu železné výpustě rybníka 
Vajgar v r. 1894. Na aktuální dění okolo 
rybníka Vajgar pohotově zareagoval Stát-
ní oblastní archiv Třeboň - pracoviště v 
Jindřichově Hradci a poskytl fotografi e k 
nahlédnutí veřejnosti.
• Stejně jako v loňském roce je pro 
děti (a nejenom pro ně) připraveno více 
než týdenní promítání pásem krátkých ani-
movaných fi lmů v rámci akce Inspirace s 
AniFestem.
Promítání začne v poslechovém sále měst-
ské knihovny symbolicky 1. června – v 
den, kdy všechny děti slaví svůj svátek a 
pokračovat bude až do 11. 6. 2007 vždy v 
otevírací době knihovny. Celá akce nava-
zuje na loňský první ročník, který vznikl 
především z iniciativy Informačního centra 
Města Jindřichův Hradec: Letos se můžete 

těšit na pásma s názvy:
- Smích je celoobličejová křeč…nesmí nám 
však na tváři zamrznout, protože potom je 
to škleb
- Animované příběhy a příhody aneb Krát-
ké fi lmy plné dějů a zápletek
- Hledání a nalézání a hledání (Důvodem k 
hledání nemusí být jen nalezení, vždyť i to 
hledání je přeci tak zábavné)
- Animované fi lmy – nejen pro děti aneb 
fi lmy jsou hra a fantazie
- Podivné světy, světy fantazie…který jiný 
fi lm než animovaný má právo se odebrat  
do světa za zrcadlem (či jinam)

Těšíme se na malé i dospělé návštěvníky, v 
roce 2006 se na animované fi lmy přišlo do 
knihovny podívat téměř 900 diváků. Bližší 
informace najdete na www.knih-jh.cz      

Ing. Jiřina Kadlecová, 
ředitelka Městské knihovny J. Hradec

... Lidl
1.4.2007 bez košíku se procházel nákup-
ním prostorem prodejny 49-ti letý zjevně 
podnapilý muž. U regálu s alkoholem se 
zastavil a po chvilce přemýšlení vzal láhev 
vodky za 75,-Kč a „obratně“ jí zastrčil 
do kapsy kabátu. Za pokladnou již čekal 
detektiv, který ho následně předal hlídce 
městské policie.

...Kaufl and
13.4.2007 přispět svou troškou do mlýna, 
nebo vlastně na mejdan chtěl 17-ti letý 
mladík. Obsah jeho prasátka však stačil 
pouze na jedny bramborové lupínky, pro-
to vodku, energy drinky a oříšky celkem 
za cca 430,-Kč ještě před pokladnou „ukli-
dil“ do tašky, kterou měl pro tento případ 
zavěšenou přes rameno. 
26.4.2007 4 láhve vodky a jeden radio CD 
MP3 přehrávač v celkové ceně 3.695,-Kč 
odcizil 34-ti letý muž. Jako důvod krádeže 
uvedl, že zboží hodlal prodat a peníze chtěl 
použít na cestu do Českých Budějovic a 
„nějaký fet“.

...JH-Markt
2.4.2007 anglickou slaninu za 18,30 Kč si 
nechala nakrájet 46-ti letá žena. U poklad-
ny jí v košíku slanina chyběla. Pokladní 
zjistila, že co není v košíku je v tašce a na 
místo přivolala strážníky.

...Penny-Market
7.4.2007 byl personálem provozovny zjiš-
těn 44-ti letý muž, který v kapse bundy 
„zapomněl“ balení drůbeží tlačenky za 
29,90 Kč a chystal se opustit prodejnu, 
samozřejmě bez zaplacení. 

------------------------------------------
23.4.2007 podvodu se dopustil 44-letý 
muž v pivnici Měšťan v Panské ulici. Věděl, 
že u sebe nemá fi nanční hotovost a přesto 
si objednal a sám zkonzumoval 13 piv a 
dva panáky, to vše za 283,-Kč. Přestupek 
strážníci řešili blokovým řízením.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly 
 slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 4. května 2007                         

28. 3. Hana Sedláčková, K. Řečice   9. 4. Marie Benelli, J. Hradec
30. 3. Julius Nadberežný, J. Hradec 11. 4. Juliana Krýzová, J. Hradec
31. 3. Václav Komrska, J. Hradec 11. 4. Ing. Vladislav Svoboda, J. Hradec
  1. 4. Jaroslav Šašek, Velký Ratmírov 13. 4. František Vaněček, Jarošov n. Než.
  3. 4. Václav Němeček, J. Hradec 16. 4. Marie Kovářová, Dvoreček
  5. 4. Jaroslav Závodský, Strmilov 20. 4. Jaroslava Hronová, Lodhéřov
  6. 4. Jaroslav Bartůšek, Radouňka 21. 4. Martin Kubín, Okr. Radouň
  8. 4. František Maryška, J. Hradec 23. 4. Karel Zbudil, Třeboň
  9. 4. Růžena Míková, Lodhéřov 23. 4. Jan Přetrdil, J. Hradec

 kteří nás opustili v dubnu 2007

Krafková Anežka Trachta Jiří Kašparcová Kristýna Lukas Zdeněk
Zabloudil Vít Šamalová Alexandra Supek Petr Babouček Aleš
Hartman Nikolas Humhal David Beranová Jolana Kvasnička Daniel
Hladíková Kristýna Rozporka Jan Lavičková Anna Věra
Mačo Richard Sedláková Karolína Klaubaufová Aneta
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         200 LET OD OBNOVENÍ 
JINDŘICHOHRADECKÉHO GYMNÁZIA

       Vážení absolventi Gymnázia Vítězslava Nováka, milí přátelé, 10. listopadu 1807 bylo 
zahájeno vyučování ve státním pětiletém gymnáziu v J.Hradci, které tak mohlo po téměř tři-
ceti letech usilovné snahy rady města i jeho občanů a zejména majitele panství Jana Rudolfa 
Černína navázat na tradici zrušeného jezuitského gymnázia. 
     200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia je výročí zajisté dostatečně významné, 
aby bylo důvodem k odpovídajícím oslavám a setkání absolventů školy, kteří jsou bezesporu 
její chloubou a stali se ve velké většině vynikajícími odborníky v nejrozmanitějších oborech 
lidské činnosti.

Program jsme rozdělili do tří etap v průběhu roku 2007.
Červen 2007  
14.6.2007 vernisáž výstavy  „200 let od obnovení jindřichohradeckého 
                   gymnázia“ Areál Muzea Jindřichohradecka u kostela sv. Jana Křtitele
22. - 24.6. 2007  Setkání absolventů školy

Předběžný program:
Pátek   – 22.6.2007 – možnost účasti na koncertu Concertino Praga na zámku
Sobota – 23.6.2007   Dopoledne   9:00 až 13:00 hod.
            –      prohlídka školy     –      setkání absolventů
            –      sportovní utkání generací – volejbal smíšených družstev – podle zájmu
                                    Odpoledne 13:00 až 16:00 hod.
–      13:00 společná fotografi e před budovou školy - bude zařazena do Almanachu
–      průvod městem na Výstavu „200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia“
        (ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka)
–      15:00 hod slavnostní shromáždění - kostel sv. Jana Křtitele
                                     Večer  19:30 hod.
–     Setkání absolventských tříd (restaurace ani ubytování nezajišťujeme)
–     Sál Střelnice – možnost posezení s hudbou 
       K tanci a poslechu hrají – Atlantic a Old Steam Boat Jazz Band 
Neděle – 24.6.2007 -  Letní koncert - 18:00  hod. v zámeckém rondelu
                                   Trumpet Tune a pěvecký sbor YMCA - Jakoubek

Změna v programu vyhrazena. Vstupné: 130,- Kč
Září 2007
Sportfestival Silva Nortica 2007
Mezinárodní sportovní setkání škol partnerských měst a škol z příhraniční oblasti
Jindřichův Hradec – Zwettl – Krems an der Donau.

Listopad 2007 
16.11.2007  Memoriál Karla Sedláře
Čtvrtý ročník turnaje v basketbalu smíšených družstev základních a středních škol
17.11. 2007  
         „Obrazy z dějin gymnázia jindřichohradeckého
          komponovaný pořad k výročí
          Almanach k 200 letům obnovení jindřichohradeckého gymnázia“

Tradice a budoucnost Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

200 let od obnovení gymnázia 
v Jindřichově Hradci

 Gymnázium v J. Hradci založil Adam II. z Hradce. Na myšlenku založit v J. Hrad-
ci jezuitskou kolej byl přiveden svou chotí Kateřinou, hraběnkou z Montfortu. Jeho pevné 
rozhodnutí uzrálo v listopadu 1592, když se vracel z Krumlova z pohřbu svého strýce 
Viléma z Rožmberka do Hradce a po cestě ho doprovázel Jan Vivarius, regent pražského 
jezuitského konviktu.
 Zakládací listinu pro kolej podepsal Adam II. 20. ledna 1594. Na svátek sv. Pro-
kopa 4. července 1595 byl položen základní kámen koleje. Výuka byla zahájena v srpnu 
1595 - zatím v soukromém domě. 
 Ve své historii mělo gymnázium období rozkvětu i úpadku (epidemie moru, 
požáry města, třicet let války). Velikou pohromou bylo zrušení gymnázia. Dne 3. lis-
topadu 1773 byl zrušen jezuitský řád a tím i kolej v J. Hradci. Po 178 letech mělo být 
gymnázium zrušeno. Zatím se učilo ale dál, protože učitelé doufali, že vláda gymnázium 
nezruší. Vyučování však bylo 1. října 1778 zastaveno.
 Město stále usilovalo o znovuzřízení gymnázia a také Jan Rudolf Černín interve-
noval na zemském sněmu v Praze i u vlády ve Vídni. Ta slíbila obnovit gymnázium ihned 
po válkách. Ty se však protahovaly a tak vláda stále svůj slib neplnila. Situace se zhoršila 
i proto, že obec po požáru města r. 1801 měla starosti s obnovou města. Na znovuzřízení 
gymnázia se ale nezapomnělo. Roku 1805 došlo vyzvání, aby obec podala zprávu, jak by 
gymnázium umístila a čím by přispěla k jeho zřízení a udžování. Tehdy nabídla obec vládě 
jistinu 11 400 zl. jako fond pro platy profesorů, dále nabídla gymnazijní budovu, zařízení 
školy, udržování budovy, dříví na otop a vydržování školníka.
 Kapitál 11 400 zl. mohlo město státu nabídnout, protože mu je daroval jindři-

          prezentace a prodej publikace - sál Střelnice.
     Na školním webu www.gvn.cz  byla spuštěna rubrika k výročí. Tam máte také na adrese 
200let@gvn.cz  možnost rezervování vstupenek na koncerty, míst v sále Střelnice na sobotní 
večer nebo přihlášení na sportovní zápasy. Rezervace bude samozřejmě možná klasickou 
poštou nebo přímo v kanceláři školy. Zástupcům jednotlivých absolventských ročníků zašleme 
pozvánky.
       Zabezpečení oslav výročí představuje pro školu značný objem “práce navíc“, kterou ovšem 
jak žáci, tak zaměstnanci školy rádi udělají. Finanční náklady, které si zabezpečení všech 
aktivit k jubileu vyžádá, nemůžeme bohužel pokrýt z provozních prostředků školy. Obracíme 
se tedy na Vás, absolventy, rodiče žáků, přátele školy, instituce a fi rmy s prosbou o podporu. 
Financování všech pořadů bude realizováno přes Společnost pro rozvoj Gymnázia Vítězslava 
Nováka, o.p.s., č.ú. KB J.Hradec, 12836-251/0100. Uvítáme Váš příspěvek formou darovací 
smlouvy nebo smlouvy o propagaci fi rmy
Nebo jiným způsobem. Všem dárcům nabízíme:

zveřejnění sponzorů v Almanachu gymnázia
prezentace dárců na čestném místě v budově školy 
poděkování formou uvedení jmen či názvu fi rem  na školních webových stránkách
prezentace sponzorů na sportovních a kulturních akcích, které naše škola pořádá

Děkujeme za vstřícnost a Vaši pomoc a těšíme se na setkání s Vámi.
Mgr. Miloslav Vokáč, v.r. – ředitel GVN Jindřichův Hradec

•
•
•
•
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chohradecký rodák P. František Xaver Jandera. Za budovu dala obec I. patro, jež vybudo-
vala se svolením řeznického cechu, nad Masnými krámy. V této budově bylo gymnázium 
až do r. 1862. Vláda nabídku přijala a obnovení gymnázia povolila. Od té doby nepodlé-
halo gymnázium již žádnému církevnímu úřadu a stalo se ústavem světským. Vyučovací 
jazyk byl německý.
 Za radostného zvonění zvonů, za hřímání hmoždířů, za zvuku trub a kotlů, za 
jásavého volání „Vivat!“ slavilo město radostné vzkříšení svého gymnázia 9. listopadu 
1807. 
 Šlechetný dárce fondu pro vydržování gymnázia P. František Xaver Jandera se 
obnovení gymnázia nedočkal. Na oslavu jeho památky napsal ředitel dr. Ant. Decker roku 
1915 jeho životopis, z něhož si připomeneme několik dat.
 F. X. Jandera se narodil 26. 11. 1744 jako druhorozený syn otce Václava Jande-
ry, měšťana a místorychtáře. Matka se jmenovala Marie Anna a jeho starší bratr Matyáš. 
Brzy po jeho narození -za 8 neděl- mu matka zemřela. Bylo jí teprve 28 let. Oba sou-
rozenci, František a Matyáš, vyrůstali v domácnosti otce, zámožného obchodníka, pod 
ochranou tety Markéty Maršíkové, až do 27. června 1755, kdy jim umřel i otec Václav 
Antonín Jandera. Chlapců se ujal jako poručník jejich strýc, probošt P. Šimon Jandera. 
Oba studovali na jindřichohradckém gymnáziu a pak v semináři. Po ukončení studií půso-
bil P. F. X, Jandera nejdříve v J. Hradci a od roku 1783 na faře v Blažejově.  Na penzi 
přišel znovu do J. Hradce, kterému věnoval celé své jmění po rodičích. Z daru bylo obno-
veno gymnázium. Jeho památka byla uctěna tím, že Janderovou ulicí byla pojmenována 
ulice vedoucí od nynější Klášterské ulice k dnešní základní umělecké škole. Při oslavě 
stoletého trvání obnoveného gymnázia r. 1907 byla zasazena pamětní deska na domě, 

kde žil a zemřel (na Kohouškově domě v Klášterské 
ulici - současná octárna). 
  Za prefekta obnoveného gymnázia byl 
ustaven dekretem ze dne 17. října 1807 Řehoř 
Ziegenbauer, dosavadní profesor v Písku. V tehdejší 
školské správě bylo úkolem ředitele gymnázia dozí-
rat nad gymnázii v celém kraji a prefekt gymnázia 
mu byl podřízen. Úřad gymnazijního direktora (ředi-
tele) byl spojen s pravomocí krajského hejtmana. 
Znovuzřízené gymnázium bylo podřízeno hejtman-
ství kraje táborského. Vrchním představeným studií 
gymnaziálních v celém Království českém byl gene-
rální direktor se sídlem v Praze.
 Na celém ústavu bylo zase 5 tříd, z nichž 
první třídy se nazývaly classes gramaticae (I. princi-
pia, II. grammatica, III. syntax) a poslední dvě třídy 
se nazývaly humanitními (IV.  poetica, V. rhetorica). 
Vyučovalo se náboženství, řečtině, zeměpisu, ději-
nám a matematice.

 Nově jmenovaní profesoři převzali dekrety z rukou krajského hejtmana tábor-
ského Josefa Hikkische, jenž se účastnil slavnostního otevření gymnázia 9. listopadu 
1807.
 Po překonání těžkých počátků ústav, především za správy prefekta Ignáce 
Sekouška, vzkvétal k prospěchu nejen žactva, ale i celého Jindřichova Hradce.

Rudolf Prokop

Kohouškův dům - zde žil a zemřel 
F. X. Jandera (Klášterská ulice)

foto: J. Komárek ml.

Prof. RNDr. Stanislav Komárek 
Curriculum vitae aneb životopis

 Stanislav  Komárek se narodil 6. srpna 1958 v Jin-
dřichově Hradci. Gymnázium V. Nováka navštěvoval v letech 
1973-77. Poté absolvoval obor biologie na přírodovědecké 
fakultě  Univerzity Karlovy v Praze, s titulem doktora přírod-
ních věd (RNDr.). Po epizodním pobytu na Parazitologickém 
ústavu AV v Českých Budějovicích v roce 1983 emigroval 
do sousedního Rakouska, kde svůj titul nostrifi koval a začal 
působit v Zoologickém ústavu univerzity ve Vídni, dále ve 
zdejším přírodovědeckém muzeu a jako odborný pracovník 
na rakouském ministerstvu zemědělství.
 Po listopadové revoluci se vrátil zpátky do Čech a 
nastoupil k prof. Zdeňku Neubauerovi na nově založenou 
Katedru fi losofi e a dějin přírodních věd na přírodovědecké 
fakultě UK v Praze. V létech 1996-2001 tuto katedru vedl. 

Kromě toho externě přednášel na Katedře estetiky fi losofi cké fakulty UK, se specializací 
např. na estetiku Adolfa Portmanna.
 V roce 1994 habilitoval docenturou v oboru entomologie, roku 1997 získal dok-
torát fi losofi e a roku 2001 jej prezident republiky jmenoval řádným vysokoškolským pro-
fesorem (tehdy jedním z nejmladších v Čechách) fi losofi e a dějin přírodních věd. Od roku 
2003 má prof. Komárek za své hlavní působiště Katedru obecné antropologie při fakultě 
humanitních studií UK.
 Neomezuje se však toliko na přednášky na domovské katedře, resp. v tuzem-
sku, nýbrž často přednáší na zahraničních stážích – namátkou Holandsko či Rakousko.
Čas prázdnin a dovolené věnuje především své zálibě cestování. Poznal téměř celý svět 
a hojně navštěvuje třeba Turecko, Čínu a Dálný východ všeobecně. 
 Široký intelektuální záběr Komárkův zahrnuje odborné texty, populárně naučné 
spisy i beletrii, včetně poezie. Pravidelně přispívá do literárních Salonů deníku Právo, 
publikuje ve Vesmíru, v Tvaru nebo revue Analogon. Dostává dále pozvání k samostat-
ným besedám do Českého rozhlasu (stanice Leonardo či pořad „Nad věcí“ v rámci Radi-
ožurnálu).
 Populárně vědecká, zejména esejistická, tvorba prof. Komárka byla v červnu 
2006 odměněna nadací Charty 77 Cenou Toma Stopparda, významného anglického dra-
matika českého původu.
 Aktuálně vychází v nakladatelství NC Publishing knižní rozhovor Pavla Taněva 
(redakce Refl ex) „Hřebci nepatří do guláše.“
Výběr z tvorby:
Sbírky básní: Kartografi e /1986/, Kaligrafi e /1994 /, Holografi e /1998/ 
Beletrie /romány/: Opšlstisova nadace /2002/, Černý domeček /2004/
Esejistika: Sto esejů o přírodě a společnosti /1995/, resp. v rozšířené verzi jako Pitevní 
praktikum pro pokročilé /2000/, Hlavou dolů /1999, reedice 2006/, Mír s mloky /2003/ a 
Stoppardovou cenou vyznamenané Leprosárium /2005/.
Z odborných publikací namátkou: Dějiny biologického myšlení /1997/, Lidská přirozenost 
/1998/, Příroda a kultura /2000/, Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy /2000/, Spa-
sení těl: moc, nemoc a psychosomatika /2005/.

                                                                              RNDr. Karel Klaška
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Zachyceno kamerou ...
Sezónu ve městě zahájil 
„Jindřichohradecký pedál“

Letní turistická sezóna v Jindřichově Hradci 
byla ofi ciálně zahájena v sobotu 19. květ-
na. Podruhé se mohli obyvatelé a návštěv-

níci města zapojit do hromadné cyklistické 
vyjížďky s názvem „Přes kopec na Hradec 
aneb jindřichohradecký pedál“. Organi-
zátorům akce neuvěřitelně přálo počasí. 
Doslova vymetená obloha a prakticky bez-
větří přilákaly na start v parku pod gymná-
ziem Vítězslava Nováka desítky lidí. „Mys-
lím, že s účastí můžeme být spokojeni. Lidí 
se zapojuje rok od roku více“ konstatovala 
za pořadatele JUDr. Jana Říhová.

Jindřichohradecký pedál se konal u pří-
ležitosti zahájení letní turistické sezóny 
ve městě. I letos se mají obyvatelé a náv-
štěvníci rozhodně na co těšit. „Od začátku 
června je veřejnosti k dispozici opravená 
Obecní zahrada s dětským hřištěm, jejíž 
součástí bude po napuštění Vajgaru i půj-
čovna loděk“ upřesnil starosta Ing. Karel 
Matoušek. Zpřístupněna je nově také zre-
konstruovaná zahrada s terasami pod kos-
telem svatého Jana Křtitele. Ve společen-
ském kalendáři Jindřichova Hradce byste 
nalistovali i 41. ročník festivalu Concerti-
no Praga nebo slavnostní otevření opra-
veného Rajského dvora Jezuitské koleje. 

„Koncem léta se koná rozloučení dětí s 
prázdninami aneb Město dětem a zájemci 
se mohou těšit i na operní představení na 
třetím nádvoří jindřichohradeckého zám-
ku“ dodala JUDr. Říhová.
Trasa hromadné cyklistické vyjížďky vedla 
z Jindřichova Hradce do Děbolína, Mat-
né, Buku a zpět. Na účastníky akce, kteří 
během cesty absolvovali kontrolní zastáv-
ku v Matné, čekalo na závěr zasloužené 
občerstvení.

Jindrova naučná stezka je kompletní

První část Jindrovy naučné 
stezky, za jejímž vybudová-
ním stojí občanské sdružení 
Hamerský potok, je v podstatě 
městskou záležitostí. Vede totiž 
podél břehu rybníka Vajgar. I 
z toho důvodu na tomto projektu fi nanč-
ně participovalo Město Jindřichův Hradec. 
„Druhá část vede z Jindřichova Hradce do 
Jindřiše, třetí část z Jindřiše do Blažejo-
va a poslední úsek z Blažejova do Malé-
ho Ratmírova“ upřesnila členka sdružení 
Hamerský potok Hana Krejčová. Turisté na 
Jindrově naučné stezce najdou celkem 21 
informačních panelů. „Na každém z panelů 
je také dětská část. Rodiče tak při toulce 
přírodou mohou zapojit i své ratolesti“ 
dodala Hana Krejčová. Akce, v jejímž rám-
ci byl otevřen poslední zhruba tří kilome-
trový úsek naučné stezky z Blažejova do 
Malého Ratmírova, byla zaměřena přede-
vším na nejmenší účastníky. Jejich počet 
předčil i nejtroufalejší odhady pořadatelů. 
„Jednalo se o Jindrův pohádkový les. Děti 
po cestě potkali sedm stanovišť a na nich 
nejrůznější pohádkové bytosti“ zmínila ješ-
tě Hana Krejčová. Kromě budování nauč-
né stezky se občanské sdružení Hamerský 
potok věnuje také pořádání nejrůznějších 
besed a přednášek. 

Akce „Pomoz pomoct!“podruhé v Jin-
dřichově Hradci
Do Jindřichova Hradce se po roce vrátila 
zdravotně osvětová akce s názvem Pomoz 
pomoct! II. ročník se konal u příležitosti 
světového dne Červeného kříže v úterý     
8. května. V areálu Tyršova stadiónu se 
prezentovaly všechny složky integrovaného 
záchranného systému, ale i další instituce 
a organizace. „Máme tady vojáky, hasi-
če, záchrannou službu, státní i městskou 
policii“ upřesnila předsedkyně Oblastní 
skupiny mládeže ČČK v Jindřichově Hrad-
ci PhDr. Jitka Čechová. Organizátoři si pro 
veřejnost i letos nachystali divácky atrak-
tivní simulaci vážné dopravní nehody. Krů-
ček po krůčku pak návštěvníkům ukázali, 
jak se ve vypjaté situaci správně zacho-
vat a především – jak poskytnout první 
pomoc. Právě v této oblasti mají Češi co 
dohánět. „Statistiky ukazují, že veřejnost 
první pomoc příliš poskytovat neumí. Proto 
se snažíme základní informace co nejvíce 
dostat do podvědomí lidí“ posteskla si Jitka 
Čechová. 
O záchraně lidského života rozhodují první 
vteřiny a minuty. Podle statistik se do situ-
ace, kdy je třeba poskytnout první pomoc, 
dostane každý z nás minimálně jedenkrát 
za život. „Bohužel musím souhlasit se svý-
mi kolegy záchranáři. Opravdu se ukazu-
je, že vzdělání obyvatelstva v této oblasti 
je na velmi nízké úrovni. My to vidíme při 
běžných dopravních nehodách a při dalších 
zásazích. Proto jsou tyto a obdobné akce 
pro lidi tak důležité“  apeloval na veřejnost 
velitel 153. záchranného praporu v Jindři-
chově Hradci pplk. Ing. Stanislav Mrvka.
Návštěvníci akce Pomoz pomoct! si mohli 
například při testech vyzkoušet své znalos-
ti ze silničního provozu, nahlédnout směli 
do vozidla zdravotnické záchranné služby 
a připravena pro ně byla i ukázka výcviku 
záchranářských psů. Už loňský první roč-
ník přesvědčil pořadatele, že akce obdob-
ného charakteru veřejnosti chybí. Jsou 
proto rozhodnuti osvětový projekt Pomoz 
pomoct! zase za rok zopakovat. 

Majálesový král je ze Střední zdra-
votnické školy  

Do majálesového klání, které odstartoval 
tradiční průvod městem, se letos zapojilo 
celkem šest jindřichohradeckých škol. Stu-
denti Gymnázia Vítězslava Nováka se oděli 
do sportovního – konkrétně v duchu Tour 
de France. Majálesu se poprvé zúčastnili 
i studenti Reálného gymnázia a soukro-
mé školy podnikání coby Květinové děti. 
Na ryze českou srdeční záležitost vsadily 
studentky ze Střední zdravotnické ško-
ly a soutěž pojaly jako Pivní slavnosti. S 
aktuálním tématem – raketovou základnou 
– vytáhli do boje studenti Střední odborné 
školy, jak vypadá život českých důchodců 
předvedli pro změnu studenti Soukromé 
střední školy služeb, obchodu a provozu 
hotelů a konečně: „v rytmu disko jsme si 
blízko“ řekli si  studenti Obchodní akade-
mie se svým Discopříběhem. Volba krále 
Majálesu i tentokrát proběhla na třetím 
nádvoří jindřichohradeckého zámku. O 
tom, který z adeptů předvedl nejvíce ori-
ginální, nejsrozumitelnější, nejzajímavěj-
ší ….zkrátka po všech stránkách nejlepší 
výkon, rozhodovala pěti členná porota. 
Mimo jiných v ní zasedli starosta Ing. Karel 
Matoušek nebo ředitel Nemocnice Ing. Jan 
Mlčák. Na verdikt sudích nemuseli studenti 
příliš dlouho čekat. Vítězství letos vybojo-
valy Pivní slavnosti Střední zdravotnické 
školy – respektive král Daniel Šrámek alias 
Chlastanec I. „Určitě to vítězství není  jen 
moje zásluha. Podíleli se na tom všichni“ 
neskrýval nadšení nový majálesový král. 
Pomyslné stříbrné medaile se zahoupa-
ly na krku cyklistů z Gymnázia Vítězslava 
Nováka. Na třetím místě skončili studenti 
Střední odborné školy se svojí raketovou 
základnou.  Nepopulární bramborová pozi-
ce patří důchodcům ze Soukromé střední 
školy služeb, obchodu a provozu hotelů. O 
pátou příčku se podělili Obchodní akade-
mie a Reálné gymnázium. 

Marcela Kozlová,
Jindřichohradecká televize
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Národní muzeum fotografi e v Jindřichově Hradci bylo založeno v roce 2002 jako obecně 
prospěšná společnost.

Na rozdíl od většiny běžných muzeí, ve kterých jsou fotografi cké sbírky vnímány jako 
archivní, dokumentární materiál, je záměrem Národního muzea fotografi e vytvořit insti-
tuci, která se bude věnovat výhradně aktivní prezentaci fotografi e.

Jestliže původní archivní, dobová fotografi e se dnes dostává na hranici své fyzicky hmot-
né životnosti, Národní muzeum fotografi e chce tyto technické limity nahradit. Za pomoci 
nově vybudovaného pracoviště, osazeného moderními technologiemi, kterými muzeum 
disponuje, je většina archivních fotografi í digitalizována a znovu zpracována pro výstavní 
a další účely. 

Expozice Ostře sledovaný Hrabal je první výstavou svého 
druhu, která v Národním muzeu fotografi e v Jindřicho-
vě Hradci vznikla. Je více než dokladem o harmonickém 
propojování různých uměleckých oborů s kvalitní foto-
grafi í.

Fotografi cká výstava o jednom z nejvýznamnějších čes-
kých spisovatelů dvacátého století, ceněném i v kontex-
tu světové literatury, Bohumilu Hrabalovi (1914–1997), 
zobrazuje v několika samostatných tematických celcích 
příběh člověka na pozadí dějin, jeho vlastní literární tvor-
by, přátel i událostí všedního dne.

Za pomoci nové techniky byly zpracovány dochované 
fotografi e problematické kvality z ranného dětství Bohu-
mila Hrabala, shromážděny desítky neznámých snímků 
z rozličných časových údobí jeho života i umělecké foto-

grafi e autorů známých jmen. 

Romantický básník Novalis kdysi napsal slova, která lze vztáhnout právě k této výstavě: 
„Vzpomínka je druhá přítomnost“. Národní muzeum fotografi e tuto vzpomínku evokuje 
nejen téměř chronologickým řazením fotografi í ze života spisovatele, ale také souběžným 
multimediálním doprovodným programem. 

Zdánlivě němá podoba fotografi í Bohumila Hrabala tak ožívá mimikou tváře, gestem 
ruky, zvukem hlasu, zabarvením slova, oživeným příběhem, mýtem či legendou. Vše 
se navzájem propojuje v harmonii neobvyklých prostor nově rekonstruované jezuitské 
koleje. 

Nejen fotografi emi, ale i unikátními dokumentárními fi lmovými snímky o svérázné osob-
nosti Bohumila Hrabala, fi lmy na motivy z díla spisovatele, vzpomínkovými besedami 
pamětníků, divadelními představeními a hudebními  vystoupeními   – tím vším se stane 
výstava Ostře sledovaný Hrabal zajímavou a přitažlivou. 
                                                                                          Miloslav Paulík

Národní muzeum fotografi e, o.p.s. Jindřichův Hradec

photo © Hana Hamplová

 M sto Jind ich v Hradec
  Vás zve na 

10.00 Otev ení dobového tržišt  v prostorách zámku

13.00  Zahájení a slavnostní vyhodnocení nejúsp šn jších žák  a student
           místních základních a st edních škol v oblasti vzd lání, um ní a sportu
13.30  Nová Komorní Harmonie - dobová hudba
14.00  Kvartet šermí ské p edstavení
15.00  Burgundské tance Alla Danza
15.15 ajová p ednáška rondel
15.30  Nová Komorní Harmonie
16.00  Kvartet šermí ské p edstavení
17.00  Vojáci jeho výsosti Leopolda I.
17.45  Barokní tance Alla Danza
18.00 ajová p ednáška rondel
19.00  In Flamenus 
20.00  Divadlo Kvartet - Trampoty Petra Voka
20.40  Špan lská inspirace - jezdecké p edstavení a oh ová show 
           v podání eské barokní spole nosti a In Flamenus
cca 21.45  oh ový pr vod
cca 22.15  oh ostroj (park pod gymnáziem)

  V prostorách zámku bude ajovna a dobová kr ma.

Akce se koná ve spolupráci se Státním hradem a zámkem v Jind ichov  Hradci, um leckou agenturou 
Jaroslav Pelíšek, Agenturou New Style Jana Holcová a za finan ní podpory Jiho eského kraje

D en m sta
aneb barokní kratochvíle na zámku
                Jind ich v Hradec 2. 6. 2007
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Město Jindřichův Hradec 
Vás zve 

2. 6. 2007 v 10,00 hodin
na slavnostní otevření
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
NA „OBECNÍ ZAHRADĚ“
v Jindřichově Hradci
Nábřeží Ladislava Stehny

zábava pro děti, odměny 
občerstvení zajištěno
vystoupí  étnový soubor 

Vajgaráček ZŠ J. Hradec (Vajgar 692)

•
•
•

Město Jindřichův Hradec 
Vás zve 

2. 6. 2007 v 11,00 hodin
na slavnostní otevření
ZREKONSTRUOVANÝCH TERAS
pod kostelem sv. Jana Křtitele
v Jindřichově Hradci
Nábřeží Ladislava Stehny

vystoupí žesťový soubor 
   TRUMPET TUNE

občerstvení zajištěno

•

•

   Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga
 Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudební-
ků Concertino Praga vstoupila v roce 2007 do své páté 
dekády. Začátkem února se uskutečnilo zasedání meziná-
rodní poroty 41. ročníku této prestižní soutěže, do které 
se přesně po čtyřiceti letech vrátil mistr Václav Hudeček 

- jeden z jejích nejvýznamnějších vítězů a českých houslistů vůbec. Tento laureát z let 
1966 a 1967 přijal předsednictví v porotě, ve které spolu s ním usedli hned další dva 
bývalí laureáti soutěže a umělci mezinárodního věhlasu - japonská houslistka Shizuka 
Ishikawa (CP 1969 a 1970) a ruský violoncellista, žijící v Anglii, Leonid Gorokhov (CP 
1982). Dalšími členy poroty byli kytarový mistr Štěpán Rak, maďarský klavírista Jenö 
Jandó a zástupci Evropské vysílací unie (EBU) Veronika Brvar ze Slovinska a Marco Mau-
ceri z Itálie. Porota vyslechla celkem 36 nahrávek ze 14-ti zemí. 
Letošní ročník soutěže byl vypsán pro sólové nástroje klavír, housle, violoncello a klasic-
kou kytaru. Zajímavostí současného ročníku je to, že poslední ze jmenovaných nástrojů 
měl letos v soutěži historickou premiéru. 
 Českou republiku reprezentovalo v mezinárodním klání celkem pět soutěžících. 
Ty vybrala o měsíc dříve z celkem 30-ti nahrávek národní soutěže česká porota ve složení 
Jan Simon - předseda (klavír), Jiří Bárta (violoncello), Bohuslav Pavlas (violoncello), 
Bohuslav Matoušek (housle) a Marek Velemínský (kytara). 
 Je vždy velmi potěšující, když se čeští nadějní umělci v mezinárodní silné kon-
kurenci neztratí. Přesně tak tomu bylo i letos. Petr Špaček získal první cenu v kategorii 
violoncello a Barbora Valečková druhou cenu v kategorii housle. Další ceny si převezmou 
mladí umělci z Chorvatska, Německa a Ruska. Absolutním vítězem soutěže (držitelem 
ceny Heleny Karáskové) se stal ruský klavírista Alexej Syčev.
 Ve všech kategoriích byly, kromě klasické kytary, uděleny první i druhé ceny. 
V kategoriích klavír a klasická kytara bylo navíc uděleno po jednom čestném uznání. 
Laureáti  soutěže (držitelé cen) se veřejnosti představí 17. června 2007 v 19.00 hodin 
v pražském Rudolfi nu, kde vystoupí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod 
vedením šéfdirigenta Vladimíra Válka. 
 Poté je čeká navazující koncertní turné - Jiho-
český festival Concertino Praga, které se bude konat ve 
dnech 18. 6. – 22. 6. 2007. Mladí umělci vystoupí v Čes-
kém Krumlově, Třeboni, Českých Budějovicích a Jindři-
chově Hradci. 
 V Jindřichově Hradci se uskuteční závěrečný 
koncert Jihočeského festivalu Concertino Praga.  22. 
června v 19,00 hodin se laureáti soutěže představí za 
klavírní spolupráce Václava Macha a Miroslava Sekery v  
Rytířském sálu Státního hradu a zámku jindřichohradecké 
veřejnosti.  Koncert bude vysílat Český rozhlas 3 – Vltava 
přímým přenosem.

 Podrobnosti o soutěži naleznete na stránkách www.rozhlas.cz/concertino.

Město Jindřichův Hradec 
Vás srdečně zve na 
VÝLET PARNÍM VLÁČKEM 
ČESKOU KANADOU
9. 6. 2007 odjezd: 9,37 hodin
Nádraží JHMD a.s. J. Hradec
Cílová stanice – ALBEŘ
Krátké zastávky: Blažejov, Malý Ratmírov, 
Střížovice. V cílové stanici hry a soutěže pro děti, 
táborák (vuřty s sebou) 
s možností občerstvení (hostinec U BOBASE)
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Pátek    1. 6. -   7. 6. 2007 
             Město Jindřichův Hradec Vás zve na výstavu       vestibul KD Střelnice 
            PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2004 - 2006
            přehlídka stevebních realizací od roku 2004 do roku 2006

Pátek    1. 6. - 11. 6. 2007                        Městská knihovna
            Městská knihovna a Informační středisko Města J. Hradec připravily nejen 
            pro děti k jejich svátku promítání pásem animovaných fi lmů pod názvem 
           „Inspirace s AniFestem“.

Sobota  2. 6. 2007 - 10,00                         Nábřeží Ladislava Stehny                
            Město J. Hradec Vás zve slavnostní otevření 
            dětského hřiště na „Obecní zahradě“ v J. Hradci 

Sobota  2. 6. 2007 - 11,00                         Nábřeží Ladislava Stehny                
            Město J. Hradec Vás zve slavnostní otevření 
            zrekonstruovaných teras pod kostelem sv. Jana Křtitele v J. Hradci

Sobota  2. 6. 2007 - 13,00                         Státní hrad a zámek v J. Hradci
            Město J. Hradec Vás zve na
             DEN MĚSTA aneb barokní kratochvíle na zámku
            Slavnosti města spojené s předáním cen města nejúspěšnějším žákům 
            a studentům místních škol.        

Sobota  2. 6. 2007 - 16,00                         kaple sv. Maří Magdaleny
            Město J. Hradec Vás zve na koncert
             PS Smetana, PS Buštehrad, PS Kamenice n. Lipou  Vstupné dobrovolné

Pondělí  4. 6. 2007 v 17,30 vernisáž          Galerie Špejchar
            Galerie Špejchar Vás zve na výstavu 
            Barbora Vokáčová - Obrazy mé duše oleje

Úterý    5. 6. 2007 - 17,00                        náměstí Míru v J. Hradci 
            Klub historie letectví v J. Hradci za podpory Města J. Hradec, 
            Muzea Jindřichohradecka a 153. záchranného praporu
            SLAVNOSTNÍ START „EXPEDICE COLTISHALL 2007“  
            Po stopách osudů čs. válečných letců v Anglii     Termín: 5. - 17. června 2007      
            Délka trasy: cca 4.500 km

Trasa expedice: J. Hradec - (Německo, Belgie, Francie) - Boulogne sur Mer, Calais 
- trajekt (Anglie) Dover, Reigate Redstone, Redhill, Gatwick, Watchfi eld, Yates-
bury, Chippenham, Cirencester, Black Bourn, West Bromvich, Wolverhampton, 
Cosford, Donington, Coltishall, Lovestoft, North Weald, Pinner Harrow, Hendon, 
Northwood, Northolt, Uxbridge, Brookwood, Dover - trajekt (Francie) Calais - 
(Belgie, Německo) - J. Hradec 

Úterý    5. 6. 2007 - 17,30                        Dům dětí a mládeže, Růžová 10
            Přednáška Ing. Miroslav Hrabica - autor knih o zdraví
             O partnerských vztazích a jejich vlivu na zdraví
             Naše vztahy s ostatními lidmi - oblast největšího životního učení, radostí i bolů. 
            Co mohu pro zlepšení svého života učinit já sám (sama). Kde nám chyby 
            činěné ve vztazích obvykle „sednou“, který orgán těla a proč onemocní. 
            Pohlazení duše a ukázky léčby.  Bližší info: 724 102 788    Vstupné: 60,- Kč 

KULTURNÍ KALENDÁŘ Úterý    5. 6. 2007 - 18,00                         SHZ v J. Hradci - Rytířský sál
            KONCERT ZUŠ   

Středa   6. 6.  2007 - 17,00                      SHZ v J. Hradci - Rytířský sál
            Koncert ZUŠ    

Středa   6. 6. 2007 - 18,00                         sál Střelnice
            Hudební škola YAMAHA Vás zve na 
            ZÁVĚREČNÝ KONCERT dětí hudební školy YAMAHA    Vstupné dobrovolné   

Čtvrtek  7. 6. 2007 - 17,00                         Langrův dům, nám. Míru 138/I.
            Beseda s léčitelkou Marcelou Průšovou – Paloučkovou, absolventkou Univerzity 
            čínského lékařství, autorkou knihy Cesta k životu              Vstupné 40,- Kč

Čtvrtek  7. 6. 2007 - 17,45                         internát SZdš J. Hradec - Vajgar
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK 
            Vás zvou na besedu Klubu aktivního stáří PhDr. Fr. Fürbacha nazvanou
             ZÁMEK VE STRÁŽI N. NEŽ. A EMA DESTINNOVÁ  

Čtvrtek  7.  6. 2007  19,00                          sál Střelnice
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí lyrickou komedii
            Marcel Pagnol: MARIUS A FANNY   Divadlo Mladá Boleslav
            Vstupné v doprodeji: 145, 140, 135 a 70 Kč   Předplatné skupiny A.
            Hrají: F.Tomsa, L.Mrkvička j.h., Ž.Filipková j.h., O.Jirák a další 
            Režie: Josef Kettner

Čtvrtek  7. 6. 2007 - 20,37                         DADA KLUB KASPER Kostelní 71
            Promítání fi lmů „A BUDE HŮŘ“

Pátek    8. 6. 2007 od 21,00 - 23,00 
            Muzeum Jindřichohradecka vás zve na 
             MUZEJNÍ NOC v Muzeu Jindřichohradecka 
            v rámci Festivalu muzejních nocí je mimořádně zpřístupněn kostel sv. J. Křtitele 
            program - křest publikace o malířce Tině Bauer-Pezellen 
                         - slavnostní otevření nově zrekonstruované kaple sv. Mikuláše 
                         - malé divadelní představení společnosti Jablonský
                         - varhanní hudba v podání pana Štěpána Štrupla  Vstupné dobrovolné

Sobota  9. 6. 2007 odjezd 9,37
            Město J. Hradec Vás zve na
            VÝLET PARNÍM VLÁČKEM ČESKOU KANADOU       Bližší na plakátech

Pondělí  11. 6. 2007 od 19,00                    konferenční sál muzea ve Štítného ulici
            Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás srdečně zve na přednášku 
            Zdeny Skořepové a Jaroslava Havlíka nazvanou „CESTA DO NEPALU“
           - součástí bude prezentace fotografi í    

Úterý    12. 6. 2007 ve 14,00                    Městská knihovna
            Městská knihovna a Mateřská, základní a praktická škola v J.Hradci zvou na  
            výstavu výtvarných prací žáků, která bude zahájena  
            v poslechovém sále knihovny krátkým programem žáků školy.
            Výstavu si můžete prohlédnout do 30.6.2007.
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Středa   13. 6. 2007 - 18,00                       SHZ v J. Hradci - Rytířský sál
            ZUŠ v J. Hradci Vás zve na 
            ZÁVĚREČNÝ KONCERT Účinkují žáci ZUŠ v J. Hradci.   Vstupné dobrovolné     

Čtvrtek  14. 6.  2007 vernisáž 16,00          konferenční sál muzea ve Štítného ulici
            200 LET OBNOVENÉHO JINDŘICHOHRADECKÉHO GYMNÁZIA
                                                                                                  (do 30. 12. 2007)
Čtvrtek  14. 6. 2007 - 16,00                      křížová chodba minoritského kláštera
             VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ JINDŘICHOHRADECKÉHO GYMNÁZIA

Čtvrtek  14. 6. 2007 - 19,37                       DADA KLUB KASPER Kostelní 71
            FRIDRICH FRITZ
            autentické vyprávění politického vězně z 50 let 
            (zadržen při přechodu hradnice v roce 1952)

Pátek    15. 6. 2007 - 18,00                       sál  Střelnice
            ZUŠ v J. Hradci Vás zve na
            ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO  OBORU
            Vstupné dobrovolné    Učinkují žáci ZUŠ v J. Hradci

Sobota  16. 6. 2007 - 21,00                      SHZ v J. Hradci - Rytířský sál
            LETNÍ KONCERT 
             Účinkuje Jindřichohradecký symfonický orchestr

Neděle  17. 6. 2007 - 17,00                       sál  Střelnice
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad pro střední a starší generaci.
            SENIOR KLUB
            Vstupné: 40 Kč Moderátor: Václav Staněk K tanci a poslechu hraje MTO V.Kriso

Středa   20. 6. 2007 - 19,19          Langrův dům, nám. Míru 138/I. – atrium ve dvoře
            Galerie Inspirace pořádá divadelní představení jednoho herce
             LYŽE Z JASANU (dle Pohádky o Raškovi Oty Pavla).
            Hraje Josef Nechutný, člen Divadla J.K.Tyla v Plzni za doprovodu Ivo Pavelky.
                                                               Vstupné 80,- Kč

Čtvrtek  21. 6. 2007 vernisáž 16,00           muzeum, výstavní místnost „13“            
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu
             ALEX GRAFIK A MALÍŘ
            výtvarná výstava Adolfa Jelínka, který tvořil pod jménem Alex  (do 22. 7. 2007)                

Čtvrtek  21. 6. 2007 - 17,00                       sál Střelnice
            Zařízení vzdělávání a Služeb v J. Hradci ve spolupráci s Městem J. Hradec, 
            v rámci Evropského dne hudby Vás zvou na koncert 
            CHVÁLA ZPĚVU     
             Účinkují dětské pěvecké sbory:

RACEK- ZŠ a MŠ Lomnice n/Lužnicí, sbormistr  Jitka Balcarová, LYRA - ZŠ Větr-
ná, sbormistr Mgr. Jindřiška Bubnová, 3. MŠ J. Hradec - Koťata, sbormistr Hana 
Malá, NOVA DOMUS - ZŠ Štítného, sbormistr Mgr. Ivana Písařová a hudební 
kroužek Centra pobytových a ambulantních sociálních služeb Bobelovka, sbor-
mistři Jana Turková a Radka Štěbetáková.

Pátek    22. 6. 2007 - 19,00                       SHZ v J. Hradci - Rytířský sál
            Město J. Hradec Vás zve na závěrečný koncert 
             CONCERTINO PRAGA  39. ročník Jihočeského festivalu Concertino Praga 
            Vstupné: 60,50 Kč          

Sobota  23. 6. 2007 - 17,00                      Langrův dům, nám. Míru 138/I.
            Galerie Inspirace Vás zve na vernisáž výstavy 
             TOMÁŠ KADLEC – POGROB 
            (POezie, GRafi ka, OBjekty mladého jindřichohradeckého výtvarníka a básníka)
             výstava potrvá do 21.7. 2007   Vstup volný

Pátek    22. 6. 2007 - verináž 15,30           Národní muzeum fotografi e J. Hradec
            Národní muzeum fotografi e v J. Hradci zahájí výstavní sezonu projektem 
            OSTŘE SLEDOVANÝ HRABAL

Výstava se připravuje pod kurátorským vedením fotografky Hany Hamplové a 
představuje soubor téměř stovky fotografi í (digitální tisky), ilustrujících život 
jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Snímky ze života Bohumila 
Hrabala bude možno porovnat s fotografi emi z fi lmů, natočených na náměty 
Hrabalových próz. Podobnost je více než náhodná... Doprovodným programem 
výstavy budou dokumentární fi lmy o Bohumilu Hrabalovi, komponovaný večer s 
panem Tomášem Mazalem, čtení z Hrabalových knih a další.

Sobota  23. 6. 2007 vernisáž v 15,00         Národní muzeum fotografi e J. Hradec
Fotovýstava ŠUMAVA-BÖHMERWALD
Ve výstavních prostorách Národního muzea fotografi e v Jindřichově Hradci se 
uskuteční závěrečná výstava nejlepších fotografi í ze 14. ročníku fotosoutěže 
Šumava-Böhmerwald. Vystavovat budou členové předních fotoklubů Horního 
Rakouska a jižních Čech, konkrétně z Lince, Pettenbachu, Zwettlu, Českých 
Budějovic, Českého Krumlova, Vodňan a Jindřichova Hradce. 

Neděle  24. 6. 2007 - 18,00                      Rondel
             LETNÍ KONCERT
            Účinkují: Trumpet Tune a pěvecký sbor YMCA - Jakoubek    Vstupné: 130,- Kč

Neděle  24. 6. 2007 - 18,30                     kostel sv. Jana Křtitele
            MŠE ŘÍMSKOKATOLICKÁ pořádaná u příležitosti narození sv. Jana Křtitele

Čtvrtek  28. 6. 2007 - 14,00                       městský park
             Město J. Hradec Vás zve na kulturně společenskou akci pro mládež
            HURÁ NA PRÁZDNINY        Bližší na plakátech

Čtvrtek  28. 6. 2007 - 19,00                       sál Střelnice
            KD Střelnice v J.Hradci Vás zve na divadelní představení
            HOSPODA  NA  MÝTINCE      Divadlo Járy  Cimrmana
            Vstupné: 175, 170, 165 a 80 Kč          Mimo předplatné
            Hrají v alternacích: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Petr Brukner, 
            Miloň Čepelka, Jan Hraběta, Robert Bárta, Jan Kašpar, Genadij Rumlena aj.

Pátek    29. 6. 2007 vernisáž 18,00            SHZ v J. Hradci - Galerie na II. nádvoří
            Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zve na výstavu
             DÁMY A JEJICH CETKY (otevřeno od 10,00 - 16,15)
             a souběžně otevřena reinstalace 3. prohlídkové trasy 
             (Trasa C-Interiéry 18. a 19. století) 
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STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
Otevřeno: ÚT - NE   9,00 - 16,15 
TRASA A - Adamovo renesanční stavení a hudební pavilon Rondel
TRASA B - Gotický hrad 
Černá věž (10,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00)

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
Otevřeno denně 8,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00. Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen. 
Městská vyhlídková věž je otevřena denně 10,00 - 12,30 a 13,00 - 16,00
Výstavní prostory v minoritském klášteře při kostelu sv. Jana Křtitele jsou otevřeny den-
ně mimo pondělí 9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00

ZÁMECKÝ MLÝN (v areálu Státního hradu a zámku) 
Otevřeno od 1.6. do 7.10. 2007 denně 10.00 – 18.00  vchod bývalým pivovarem nebo 
z 1. zámeckého nádvoří. 
Forma a struktura: Šaty z papíru – plastiky z papíru, výstava studentů Katedry textilu 
Univerzity umění a designu Moholy-Nagye v Budapešti, výstava prací žáků výtvarného 
odd. ZUŠ V. Nováka (vernisáž 4.6.v 16 hod.), výstava prací studentů textilního oboru VŠ 
UMPRUM Praha a Bratislava (vernisáž 17.6. v 17 hod.), Fauna a fl ora zatopených lomů  
Jesenicka (fotografi e, s OS Lacerta, od 30.6.), Klikovská keramika, prezentace Křižíkovy 
vodní elektrárny a další expozice.
Bližší informace na www.jh-zameckymlyn.cz, hromadné objednávky e-mail: inspirace@
esnet.cz. nebo tel. 605 266 969. Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost.

ř čPřipravujeme na červenec

Sobota  30. 6. 2007 - 19,00                        kaple sv. Maří Magdaleny
            Northern State University a South Dakota Arts Council Vás zve na 
             VOKÁLNÍ KONCERT AMERICKÉ A FRANCOUZSKÉ HUDBY
             Stacy Fraser, mezzo-sopran      Marcela Fafl ak, klavir
             vstupné: 30 Kč

Kultura a volný čas - Městské akce   
 Jejich přehled najdete na www.jh.cz

Město Jindřichův Hradec
6. a 7. 7. 2007 - Činohra  9. ročník - muzikál s hudbou Járy Beneše Na tý louce zelený
                        (III. nádvoří SHZ J. Hradec)                  
12. – 14. 7. 2007 - Festival Folková růže (SHZ J. Hradec, kaple sv. M. M., 
                                                           Muzeum Jindřichohradecka) 
16. 7. 2007 - Taneční a hudební vystoupení Inkululeko Yabatscha a hosté 
                   (SHZ J.Hradec) 
17. 7. 2007 - Jihočeský komorní festival, Petr Nouzovský (violoncello) a hosté 
                   (kaple sv. M. M.) 
20. 7. 2007 - Léto u vody - zábavný den pro děti i dospělé (aquapark) 
31. 7. 2007 - Koncert vokálního souboru Societas Incognitorum 
                   Vzpomínka na A. V. Michnu - (kaple sv. M. M.) 

Muzeum Jindřichohradecka 
6. 7. 2007 - Sváteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE kostel sv. J. Křtitele

1.  pátek   17.30 20.00
Titulky
Vstupné:  73 Kč 

GOYOVY  PŘÍZRAKY  Španělsko-USA-Falcon
Historické drama režiséra Miloše Formana není jen portrétem Francis-
ca Goyi, ale i kruté doby roku 1792 kdy ve Španělsku vládla inkvizice, 
a postav, jejichž životy poznamenala.
Hrají: Javier Bardem, Stellan Skarsgärd, Natalie Portmanová
Režie: Miloš Forman     Mládeži do 15 let nepřístupný
                                 Délka fi lmu: 117 min.

2. sobota  17.30  20.00
3. neděle  17.30  20.00

Vstupné: 68 Kč

KVASKA  ČR-Hollywood C.E.
První český fi lm ze zákulisí muzikálu! Filip Tomsa a Lucie Vondráčková 
v hudebním fi lmu Mirjam a Daniela Landových, o kriminálníkovi, hle-
dajícím vysněnou lásku během vzniku divadelního muzikálu.
Dále hrají: Jiří Korn, Rudolf Hrušínský, Daniel Landa aj.
Režie: Mirjam Landa     Mládeži do 12 let nevhodný
                                  Délka fi lmu: 106 min.

5. úterý   17.30  20.00
6. středa 17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

HORY  MAJÍ  OČI  2  USA-Bontonfi lm
Ti šťastnější zemřou rychle. Pokračování úspěšného hororu. 
V poušti se protivníky (oběťmi) tentokrát stane skupina adeptů 
Národní gardy.
Hrají: Daniella Allonso, Michael McMillian, Jessica Stroup aj
Režie: Martin Weisz      Mládeži do 15 let nepřístupný
                                  Délka fi lmu: 90 min.

7. čtvrtek  17.30  20.00
8. pátek    17.30 20.00

Vstupné: 78 Kč           
                                
                                
 

VRATNÉ  LAHVE    ČR-Falcon
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Rodinná komedie 
Zdeňka a Jana Svěráka vypráví o bývalém učiteli Josefu Tkalounovi, 
který sice odešel do důchodu, ale nehodlá se smířit s pozicí důchodce, 
trávícího čas na lavičce v parku.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří 
Macháček, Pavel Landovský, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Miroslav 
Táborský, Nela Boudová aj.
Režie: Jan Svěrák           Délka fi lmu: 95 min.

  9. sobota  17.30
10. neděle  17.30

Vstupné: 63 Kč                
                                
                               

MAHARAL - TAJEMSTVÍ  TALISMANU  ČR-Bontonfi lm
Dobrodružný rodinný fi lm. Barbora Seidlová, Bořivoj Navrátil a Maroš 
Kramár pátrají po pokladu, ukrytém v Praze na začátku 17. století 
rabínem Löwem.
Dále hrají: Matěj Hádek, Miroslav Táborský, Josef Somr, Libuše Havel-
ková aj.
Režie: Pavel Jandourek     Délka fi lmu: 100 min.

 9.  sobota  jen 20.00
10. neděle  jen 20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč   

KRVAVÁ  SKLIZEŇ USA-Warner Bros.
Nikdo nepředpokládal, že se to může stát. Až do teď... Hilary Swanko-
vá v roli křesťanské misionářky, expertky na náboženské fenomény a 
jejich vyvracení. Věda některé věci nedokáže vysvětlit, proto nezbývá 
než proti temným silám, jež sužují malé město v Louisianě použít to, 
co dosud odmítala.
Dále hrají: David Morrissey, Idris Elba, Anna Sophia Robbová aj.
Režie: Stephen Hopkins    Mládeži do 12 let nevhodný
                                      Délka fi lmu: 100 min.



Jindřichohradecký zpravodaj                                                 6/2007

- 22 - 

Jindřichohradecký zpravodaj                                                 6/2007

- 23 - 

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
26.  úterý    17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč     

SHERRYBABY  USA-CinemArt
Drama. Příběh ženy, která se po návratu z vězení pokouší dát do 
pořádku svůj život. Snímek získal na MFF v Karlových Varech 2006 
Křišťálový globus a Cenu za nejlepší ženský herecký výkon.
Hrají: Maggie Gyllenhaalová, Danny Trejo, Brad William Henke aj
Režie: Laurie Collyerová  
                                        Mládeži do 12 let nevhodný
                                        Délka fi lmu: 92 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART KINA
12.  úterý   17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 68 Kč  

MECHANICKÝ  POMERANČ V.Británie-Warner Bros.
Kultovní snímek režiséra Stanleye Kubricka, uvedený v letošní pře-
hlídce fi lmů Projekt 100.
Hrají: Malcom McDowell, Patrick Magee, Michael Bates aj.
Režie: Stanley Kubrick       Mládeži do 12 let nevhodný
                                      Délka fi lmu: 136 min.

13.  středa   17.00  20.00
14.  čtvrtek  17.00  20.00
15.  pátek    17.00  20.00

Pozor na začátek!
Český dabing                   
Vstupné: 78 Kč

SPIDER-MAN  3    USA-Falcon
Ta největší bitva na něj teprve čeká. Tobey Maguire v hlavní roli 
pokračování úspěšné série. Spider-Man bude tentokrát potřebovat 
znovu objevit svůj smysl pro slitování, který z něj dělá to, čím ve 
skutečnosti je: opravdového hrdinu.
Dále hrají: Kirsten Dunstová, James Franco, Topher Grace aj.
Režie: Sam Raimi              
                                      Délka fi lmu: 140 min.

16.  sobota  17.30  20.00
17.  neděle  17.30  20.00
Titulky
Vstupné:73 Kč

NEZNÁMÝ SVŮDCE   USA-Falcon
Jak daleko jste schopni zajít, abyste udrželi tajemství ? Halle Bery-
ová se v thrilleru režiséra Jamese Foleyho pokouší objasnit vraždu 
své přítelkyně  a nechá se proto zaměstnat mužem   
( Bruce Willis ), jehož podezírá.
Dále hrají: Giovanni Ribisi,  Gary Dourdan, Nicki Aycox
Režie: James Foley            
                                       Mládeži do 12 let nevhodný
                                       Délka fi lmu:109 min

19. úterý  17.30  20.00
20. středa 17.30  20.00

Titulky
Vstupné:73 Kč                 
                                      
               
                                      
                            

RANDE MĚSÍCE   USA-Blue Sky Film
Komedie. Zaměstnanci vyhlášeného obchodního domu soutěží 
každý měsíc o titul „Zaměstnanec měsíce“. Zack Bradley, největší 
fl ákač, nikdy o tento titul nestál. Pak ale nastoupí nová pokladní-
sexy blondýna Amy, která má zvláštní úchylku: na rande chodí 
výhradně se „Zaměstnancem měsíce“ 
Hrají: Jessica Simpsonová,Dane Cook,Dax Shepard aj.
Režie:Greg Coolidge           Mládeži do 12 let nevhodný
                                       Délka fi lmu:103 min.

21. čtvrtek  16.30  20.00
22. pátek    16.30  20.00
23. sobota  16.30  20.00
24. neděle  16.30  20.00

Pozor na začátek!
Vstupné:  83 Kč    

PIRÁTI Z KARIBIKU-NA KONCI SVĚTA  USA-Falkon
Pokračování úspěšné pirátské série musí vyřešit ožehavý problém 
- zmrtvýchvstání Jacka Sparrowa a zavést celou společnost až na 
Dálný východ.
Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Yun Fat 
Chow, Martin Klebba
Režie: Gore Verbinski         Délka fi lmu:170 min.                       

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC

1.               Divočáci                                           USA - dobrodružná komedie
3  -  6.        Roming                                            ČR - komedie
7  -  8.        Sunshine                                          V.Británie - sci-fi 
10 - 11.      Zápisky o skandálu                             V.Británie - psychologický
12 - 13.      Obsluhoval jsem anglického krále         ČR - hořká komedie
14 - 15.      Odstřelovač                                       USA - akční thriller
17 - 18.      Tajnosti                                             ČR - tragikomedie
19 - 20.      Prázdiny  pana Beana                         V.Británie - komedie
21 - 22.      Ošklivé kačátko a já                           Francie-SRN - animovaný, rodinný
21 - 22.      Taxi 4                                               Francie - akční komedie
24 - 25.      Smrtonosná past 4.0                          USA - akční thriller
26 - 29.      Shrek Třetí                                        USA - animovaný, rodinný
31.             Vratné lahve                                     ČR - komedie

27.  středa   17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč 

HORŠÍ  UŽ  TO  NEBUDE  USA-SPI
Komedie. Daňový úředník Harold Crick vede stereotypní život. 
Dokud nezjistí, že se stal předmětem románu záhadné spisovatel-
ky, kde jeho příběh končí smrtí...
Hrají: Will Ferrell, Emma Thompsonová, Maggie Gyllenhaalová, 
Dustin Hoffman aj.
Režie: Marc Foster          Mládeži do 12 let nevhodný
                                    Délka fi lmu: 113 min.

28.  čtvrtek    17.00  20.00
29.  pátek      17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 78 Kč                  

NIKOMU  TO  NEŘÍKEJ  Francie-Bioscop
Co všechno se stane, když otevřete jeden anonymní e-mail? 
Margot byla brutálně zavražděna sériovým vrahem. Po osmi letech 
její muž Alex dostává e-mail, ve kterém rozpozná tvář ženy  upro-
střed davu. Kriminální fi lm.
Hrají: Francois Cluzet, Marie-Josée Crozeová, André Dussollier aj.
Režie: Giullaume Canet    
                                     Mládeži do 15 let nepřístupný
                                     Délka fi lmu: 126 min.

30.  sobota  17.30  20.00
1.7. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

DIVOČÁCI  USA-Falcon
I muži mají své ( ujeté ) dny, aneb motorkáři, jak je neznáte. Co 
kdybyste mohli podniknout výlet, který by změnil váš obyčejný 
život v divoké dobrodružství? Komedie.
Hrají: Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence, William H.Macy, 
Marisa Tomeiová aj.
Režie: Walt Becker           
                                     Délka fi lmu: 100 min.

3.7.  úterý     17.30  20.00
4.7.  středa    17.30  20.00
5.7.  čtvrtek   17.30  20.00
6.7.  pátek     17.30  20.00

ROMING ČR-Falcon
Bolek Polívka, Marián Labuda a Vítězslav Holub v nové komedii o 
cestě za nevěstou. Od tvůrců fi lmu Účastníci zájezdu.
Dále hrají: Jean Constantin, Vladimír Javorský, Oldřich Vlach, Cori-
na Moiseová aj.
Režie: Jiří Vejdělek            Délka fi lmu: 105 min.

Představení pro děti se v červenci a srpnu nekonají
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SPORT
TÝDEN CYKLISTIKY

 (jízda po trase Praha–Vídeň), 
                 26. května – 3. června
V sobotu byl v Centrálním parku Prahy 13 zahájen 
již třetí ročník Týdne cyklistiky. Cyklojízda třice-
tičlenného pelotonu po Greenways Praha–Vídeň, 
kterou organizuje Nadace Partnerství, propaguje 
cyklistiku jako šetrný způsob dopravy i jako pre-
venci řady onemocnění. Cyklisté urazí po dálkové 
trase 500 kilometrů a během osmi dnů dojedou až 
do rakouské metropole.

Jindřichův Hradec
29. 5. 2007 - 15,00 - proběhlo přivítání 

na náměstí představiteli města

    Kontakt CZ: Libor Palášek, Nadace Partnerství 
e-mail: libor.palasek@nap.cz, tel.: 515 903 120, 
mobil: 777 627 922 www.nadacepartnerstvi.cz, 

www.prahawien.greenways.info

Šest žadatelů z Jihočeského kraje obdrží celkem 270 tisíc korun na péči o cyklostezky a 
jejich rozvoj. Z grantu Nadace Partnerství se tak podařilo fi nancovat například údržbu 
dálkové trasy Praha–Vídeň, péči o jezdecké stezky na Jindřichohradecku nebo adopci 
stezek na Novohradsku a Vitorazsku. 
Nejlepší z projektů, na které se kvůli velikému zájmu nedostalo, mají ještě možnost zís-
kat podporu ve veřejné burze projektů, kterou Nadace Partnerství připravuje na léto...

kontakt: Zuzana Taušová, program Greenways Nadace Partnerství
tel.: 515 903 122, e-mail: zuzana.tausova@nap.cz

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00  Brno, tel.: 515 903 127, gsm: 776 008 548, 

e-mail: jakub.rejlek@ecn.cz      www.nadacepartnerstvi.cz

    Přehled projektů podpořených z programu Greenways Nadace Partnerství  
    kraj JIHOČESKÝ
-  Greenways Praha Vídeň 2007 rozvoj partnerství, údržba páteřní trasy 
   o.s. Greenways Praha-Vídeň Mgr. Olga Žampová 384 493 522
-  Adopce historickonaučných okruhů na Novohradsku, Vitorazsku a v oblasti Slepičích hor 
   o.s. Novohradská občanská společnost Mgr. Michal Jerolímek 386 362 577
-  Živo(t) na stezce   
   o.s. Přátelé dílny Romany Hulíkové Dana Pelejová danice.pelejova@seznam.cz
-  Greenways selského baroka    
   Veselí nad Lužnicí Ing. Marie Hadravová 381 548 180
-  Dlouhodobá péče o jezdecké stezky Greenways
   o.s. Pro podporu jezdecké turistiky Ing. Martin Musil ca@novadomus.cz
-  Odstranění závad Jindrovy naučné stezky, zlepšení informovanosti turistů 
   o.s. Hamerský potok Jana Dvořáková 384 320 846

Turisté z KČT při Slovanu J. Hradec 
zvou příznivce turistiky na své následující akce: 

  9. 6. 2007 (sobota): cykloakce k nejsevernějšímu bodu Rakouska. 
               Trasa: J. Hradec - Peršlák - N. Bystřice a zpět (případně z N. Bystřice vlakem 
               v 16,08). Asi 60 - 70 km. Vede p. Čech. Sraz v 8,00 u Lišného dvora.

23. 6. 2007 (sobota): Pěšky okolo Světa. Naučná stezka okolo rybníka Svět. 
              Odjezd autobusem v 6,45 do Třeboně, zpět z Třeboně v 15,35 nebo 16,25 
              asi 15 km. Vede Ing. Nunvář. Sraz na autobusovém nádraží.

RC J.Hradec TJ Slovan J.Hradec- odbor SPV spolu s RC J.Hradec
Propozice pro IX. ročník „DNE SPORTU“ 

 16. června 2007  (sobota)  od 10.00 do 16.00 hodin
v prostoru chatového táboru TJ Slovan J.Hradec v Malém Ratmírově 

(11 km od J.Hradce)
občerstvení: v chatovém táboře je v provozu kantýna, lze zakoupit i teplé jídlo
doprava:   
a) vláčkem (úzkokolejkou směr Nová Bystřice)
    tam – odjezd z nádraží ČD J.Hradec v 10,15 hodin (nebo 10.45 s parní lokomotivou)
    zpět – vláčkem z Malého Ratmírova v 16, hodin
b) pěšky – z Masarykova náměstí v J.Hradci po červené turist. značce směr Jindřiš 
                 půvabným Jindřišským údolím – trasa asi 8 km
c) vlastním autem – z J.Hradce směr Brno přes místní část Otín (Dopravní značení na 
Brno nepoužívejte!, je směrováno po opravené vozovce na Jarošov a Otínu se vyhýbá.
proto při příjezdu od Prahy nebo Humpolce sledujte směr Č.Budějovice a ptejte se na Billu.             
Když Vám Billa po projetí kruhovým objezdem  zůstane po pravé ruce ve směru jízdy, pokra-
čujte na následující křižovatce ve tvaru  „T“ (u lesa) vlevo a přijedete do Otína) – po hlavní 
silnici projeďte obcí a asi po 2 km za Otínem odbočte vlevo na směr Blažejov – po hlavní silnici 
projeďte obcí Blažejov a pokračujte po hlavní až přijtedete na „stopku“ u železniční zastávky 
Malý Ratmírov. Přejeďte koleje a pokračujte ve směru jízdy ještě asi 500 m a tam před rybní-
kem odbočte vpravo. Úzká asfaltka vás po 200 m přivede do chat. tábora.
zdrav.dozor: studentky zdrav. školy na stanovišti „první pomoc“ (ukázka i praktický nácvik)
organizace:  Při příchodu obdrží zájemce o akce u zápisu „přihlášku“ s přehledem 
                     stanovišť a za absolvování každé discipliny získá otisk razítka. Pokud splní 
                     stanovený počet získaných razítek, lze ji u předložit u prezence 
                     k závěrečnému slosování o ceny. Slosování probíhá časově tak, aby neujel 
                     vláček pro cestu zpět.
Soutěže:       V prostoru tábora probíhají po celou dobu pod dohledem cvičitelek (min.40   
                     osob tj. 20 stanovišť po 2 osobách) na různých stanovištích akce pro děti i               
                     dospělé – discipliny jsou každoročně aktualizovány, přidávány nově získané a 
                     ubírány méně oblíbené. (Jsou to např:  rovnováha na „hříbku“, střelba 
                     gum.prakem s  míčkem na napjaté plátno, sestřikování plastových lahví, 
                     přelézání štafl í, síťky, jízda na koloběžce, orientační závod, hry – 
                     bocca, ringo, aerobic,  skákání v pytlích, pro předškolní děti překážková dráha  
                     –  sest.JUVE, míče, průlez strachovným tunelem, apod.    

     Akce je každoročně hojně navštěvována. Přeje-li počasí, je to pohodově strá-
vený čas i pro celé rodiny, v Ratmírovském rybníce je možnost koupání 

se skluzavkou.
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BYLO NEBYLO ...

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE JINDŘICHŮV HRADEC, OBLASTNÍ 
SKUPINA MLÁDEŽE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE JINDŘICHŮV HRADEC   
A MĚSTO JIDŘICHŮV HRADEC uspořádaly dne 8. 5. 2007 
u příležitosti světového dne červeného kříže celodenní akci  POMOZ POMOCT !

Na zahájení turistické sezóny uspořádalo 
Město Jindřichův Hradec 
dne 19. 5. 2007 jarní jízdu na kolech  
„PŘES KOPEC NA HRADEC 
aneb JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL II.“ 



Jindřichohradecký zpravodaj                                                 6/2007

- 28 - 

Pro nejmenší žáčky (děti od 3 – 6 let) nabízíme první krůč-
ky angličtiny v kurzu S klokánkem do světa. Jedno dopoledne          
v týdnu je pro děti připravena výuka angličtiny formou her, 
básniček a pohádek, zpestřená výtvarnými hrátkami. 
To vše za přítomnosti klokánka, který je ve výuce velkým pomoc-
níkem a zároveň i dobrým kamarádem. Děti se tak učí cizí jazyk 
naprosto přirozeně a radostně. 

Využíváme skutečnosti, že děti mají v raném věku přirozený 
talent, který jim umožňuje naučit se jazyku. Přistupují k němu 
hravě a bez obav – a to jak k mateřskému jazyku, tak i k jaké-
koliv jiné řeči. 
Nemusíte mít obavy, že bude 
dítě přetěžováno, neboť výu-
ka probíhá hravou formou, 
která je zábavou a nikoliv 
„nudným učením“.

Pro velký zájem otevíráme 
ve školním roce 2007/2008 
dva dopolední kurzy, vždy od 
8.00 – 11.30 hod. Konkrétní 
dny budou upřesněny na kon-
ci letních prázdnin. V kurzu 
se předpokládá účast maxi-
málně 12 dětí pod vedením 
dvou lektorek. 

Bližší informace: 
Tel.: 777 300 757, 777 300 772

E-mail: skola@pzachova.cz

ANGLIČTINA S KLOKÁNKEM 
V JAZYKOVÉ ŠKOLE ZACHOVÁ S. R. O.


