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 Muzea Jindřichohradecka – NOVUM

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

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



Jindřichohradecký zpravodaj                                                 7/2007

- 2 - 

Jindřichohradecký zpravodaj                                                 7/2007

- 3 - 

 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

        Kynologie získává na popularitě i 
v našem městě. Svědčí o tom i aktivity 
Základní kynologické organizace v Jindři-
chově Hradci – Radouňce. V měsíci srpnu 
proběhne v areálu jejich cvičiště trénin-
kové soustředění před mistrovstvím ČR, 
v září pak již 8. ročník závodu tříčlenných 
družstev kynologů. Rozsah těchto akcí 
však vyžaduje stavební úpravy cvičiště, 
aby byl bezpečně oddělen prostor diváků 
od cvičících psů. Rada města rozhodla, že 
na tyto úpravy přispěje Základní kynologic-
ké organizaci částkou 10 tisíc korun. 

  Na základě doporučení komise pro hod-
nocení veřejných zakázek rozhodla rada 
města, že v době letních prázdnin dojde k 
rekonstrukci zastřešení pavilonu 2. mateř-
ské školy v ulici Jáchymově. Střechu ze 
sbíjených vazníků provede fi rma Střechy 
JH s.r.o. Jindřichův Hradec za cenu 1 286 
000,- Kč. Ve stejné době se dočká sídliště 
Hvězdárna obnovy části chodníků a parko-
vacích ploch. Nejvíce poškozené povrchy 
zde opraví fi rma Jindřichohradecké mon-
táže s.r.o. Jindřichův Hradec ve výši 906 
tisíc korun. Na září a říjen je připravena 
oprava podstavce sloupu Nejsvětější tro-
jice na náměstí Míru. Dojde k rozebrání, 
zpevnění a opětovnému sestavení kamen-
ných stupňů a dlažby kolem sloupu, k 
osazení kamenných sloupků a k instalaci 
kovových řetězů. Tím bude tento význam-
ný prvek náměstí uveden do původního 
stavu. Rekonstrukci provede fi rma Beneš 
s.r.o. Jindřichův Hradec a dílo bude stát 
400 tisíc korun. 

   Družstvo žen TJ Házená J. Hradec 
postoupilo z I. ligy do společné česko 
– slovenské soutěže, ve které hraje šest 
nejlepších družstev České republiky a šest 
nejlepších družstev Slovenské republiky. 
V souvislosti s tímto úspěchem se vede-
ní oddílu TJ Házená obrátilo na město s 

žádostí o poskytnutí mimořádné dotace na 
pokrytí nákladů souvisejících s účastí v této 
nejvyšší házenkářské soutěži. V žádosti je 
uvedeno, že nejmenší možné náklady na 
účast v INTERLIZE představují částku 2 
milióny korun. Zastupitelstvo města zvážilo 
možnosti letošního rozpočtu a 27 hlasy 
rozhodlo o poskytnutí mimořádné dotace 
pro letošní rok ve výši 600 tisíc korun. Zís-
kání dalších prostředků je již výzvou smě-
rem k dalším potenciálním sponzorům z 
řad významných fi rem a podnikatelských 
subjektů. 

  Na desátém zasedání schválilo zastupi-
telstvo města závěrečný účet města za 
rok 2006. Z podrobné rekapitulace hospo-
daření města plyne, že Jindřichův Hradec 
s veřejnými prostředky opět hospodařil 
svědomitě a účelně. Schválený rozpočet 
pro rok 2006 byl postaven jako schodkový 
se saldem 20 626 000,- korun. Skutečný 
schodek za rok 2006 byl po uzavření závě-
rečného účtu 1 995 000,- Kč. Na pozitivním 
vývoji hospodaření se největší měrou podí-
lejí dotace, které se vedení města podařilo 
získat z fondů EU, ze státního rozpočtu, 
příslušných ministerstev a od krajského 
úřadu.   

   Prostory kaple sv. Maří Magdaleny získají 
nový systém vytápění. Dosavadní vytápění 
podlahou je pomalé a v konečném důsled-
ku nákladné. Rada města proto rozhodla 
doplnit stávající systém instalací nástěn-
ných infrapanelů, které budou osazeny na 
stěnách prostoru pro diváky i pro umělce. 
Vzhled a barva panelů budou přizpůsobeny 
interiéru kaple. Změna systému vytápění 
bude stát 368 tisíc korun. Instalace panelů 
proběhne v rámci celkové údržby kaple a 
bude dokončena do 20. října 2007.    

Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Plán prázdninových jednání 
Rady města Jindřichův Hradec

 11. a 25. 7. 2007
8., 15., 29. 8. 2007

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1.5. - 31.5. 2007

přestupky proti majetku:
...Masné krámy na náměstí Míru
11.5.2007 láhev Metaxy a tyčinku 3 BIT si 
v batohu bez zaplacení odnesl z prodejny 
17-ti letý mladík.  Řídil se heslem „kdo ute-
če vyhraje“, ale měl smůlu, neboť proda-
vačky v něm poznaly bývalého praktikanta, 
který byl kdysi v prodejně na praxi.
...BILLA
11.5.2007 vakuově balený salám nasoukal 
za kalhoty 55-ti letý bezdomovec. Směšné 
pohyby, které při tomto úkonu vykonával 
zaujaly prodavačku, která informovala 
nadřízenou a společnými silami pachatele 
předaly strážníkům městské policie.
...Kaufl and
2.5.2007 jak si lacino pořídit fi lmy na DVD 
nosičích vykoumala 57-ti letá žena. U 
regálu s tiskovinami si vybrala ty časopisy, 
u kterých byla v příloze „dývka“. Roztrhla 
plastové obaly časopisů, DVD-čka vyndala 
a opatrně vložila do kabelky. Aby si chvil-
ky ztrávené u televizoru ještě zpříjemnila, 
přidala do kabelky 1 balení rozpustné kávy. 
Její počínání se zaujetím pozoroval detek-
tiv, který jí za pokladnou i s odcizeným  
zbožím za 727,- Kč předal strážníkům.

25.5.2007 najíst do prodejny se přišel 56-ti 
letý muž. V průběhu nákupu si v oddělení 
ovoce vzal jednu meruňku, kterou zkon-
zumoval a pecku bezostyšně odhodil mezi 
palety. Následně v oddělní pečiva v klidu 
snědl ještě dva rohlíky. Po celou dobu jej 
pozoroval zaměstnanec ochranky, který jej 
za pokladnou předal strážníkům.
...Penny-Market
29.5.2007 láhev rumu a balíček hovězího  
v celkové ceně 194,- Kč nechtěl zaplatit 
54-ti letý muž. Zboží si proto vložil do taš-
ky a „vtipně“ přikryl reklamním letákem. 
Ani tímto „protřelým trikem“ bdělý perso-
nál neoklamal.
24.5.2007 před dívkou z party se chtěli 
vytáhnout dva pubescenti (14 let) a roz-
hodli se otestovat svoji jistě „nemalou“ sílu.  

Protože však ve 13,50 hodin ve Vídeňské 
ulici nenašli sobě rovného soupeře, „těž-
ce to nandali“ dvěma okapovým svodům. 
Nyní čelí obvinění z přestupku proti majet-
ku a čeká je náhrada škody a nějaká za 
ucho od rodičů.
19.5.2007 v odpoledních hodinách zasta-
vila hlídka MP dvojici mladíků jedoucích na 
malém motocyklu po cyklostezce vedoucí 
od letiště do Jakubské ulice. Řidič (15 let) 
byl strážníky tak překvapen, že mu dalo 
velkou práci stroj vůbec zastavit. Během 
několika málo minut mu bylo sděleno, 
že se dopustil trestného činu, neboť řídil 
motorové vozidlo, aniž by kdy vlastnil 
řidičský průkaz a proto byl předán hlídce 
obvodního oddělení Policie ČR. Přestup-
ku se dopustil i spolujezdec (17 let), kte-
rý takovéto osobě řízení svěřil, přestože 
věděl, že nevlastní ŘP.
30.5.2007 předávali strážníci Policii ČR 
25-ti letého řidiče Fordu Sierra, který řídil 
i přes pravomocně mu vyslovený zákaz, 
čímž se dopustil trestného činu.
Alkohol za volantem !!!
20.5.2007 v časných ranních hodinách 
zjistili strážníci v Denisově ulici v protismě-
ru jedoucí Suzuki. Řidič při spatření hlídky 
raději sám zastavil a vypnul motor vozidla.  
Následně „nadýchal“ 1,36 promile a při-
znal se, že mu byl pravomocně vysloven 
zákaz řízení. Podtrženo, sečteno, dopustil 
se hned dvou trestných činů, proto byl na 
místě předán hlídce Policie ČR.
30.5.2007 ve 23,10 hodin zaznamenali 
strážníci Renaulta, kterému byla Zborovská 
ulice malá. Řidič si to s vozidlem šněroval 
od okraje ke okraji, občas přes chodník. 
Takové vozidlko předjet bylo zhola nemož-
né, proto strážníci počkali, až řidič zasta-
ví.  Po prokázání totožnosti řidič uvedl, že 
„trošíčku popil“, měl jenom nějaké to pivko 
a sem tam kořaličku. Více již za okamžik 
vysvětloval přivolané hlídce Policie ČR.

str. Gabriel Rudolf



Jindřichohradecký zpravodaj                                                 7/2007

- 4 - 

Jindřichohradecký zpravodaj                                                 7/2007

- 5 - 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC

     Městská knihovna 
     o prázdninách

     Přejeme všem návštěvníkům knihovny 
příjemné léto a rádi bychom k prázdnino-
vé letní atmosféře  přispěli  nabídkou dvou 
následujících výstav: 
•  12. června byla zahájena Výstava 
výtvarných prací žáků  Mateřské, základní 
a praktické školy v J. Hradci. Žáci si výsta-
vu otevřeli zajímavým hudebním a literár-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly  
slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 1. června 2007                          

24. 4. František Baránek, Radouňka 12. 5. Milada Vlčková, Otín
26. 4. Marie Plachá, Jarošov n Než. 13. 5. Jaroslava Čuchnová, J. Hradec
27. 4. Jan Švíka, Horní Pěna 14. 5. František Nagy, Novosedly n Než.
29. 4. Dagmar Seberová, J. Hradec 16. 5. Berta Pastorková, J. Hradec
  2. 5. Jan Frühauf, J. Hradec 20. 5. Jiří Punda, Roseč
  2. 5. Libuše Kukačková, Starý Bozděchov 22. 5. Marie Čermáková, Lodhéřov
  3. 5. Jan Chlebec, J. Hradec 23. 5. Jiří Röschl, J. Hradec
  7. 5. Luboš Vocú, Kolence 23. 5. Květuše Lipoldová, Stříbřec
  9. 5. Ludmila Nováková, J. Hradec 23. 5. Marie Hajnová, Hamr
11. 5. Jaroslav Dolenský, Plasná   7. 6. Miroslav Šmíd, J. Hradec

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,
kteří nás opustili v měsíci dubnu, květnu a červnu 2007

Stejskalová Denisa Šesták Adam Lukšová Jessica Mikulíková Michaela
Nováková Barbora Holická Justýna Řepová Veronika Matoušek David
Šetelík Vilém Slabá Eliška Kubů Jan Vondrášek Petr
Kučera Jan Voves Tomáš Hrádková Kateřina Straková Vanessa
Loskotová Karolína Balzerová Lucie Legátová Adéla Hanta Matěj

Kadlec Lukáš

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC 
Odbor správy majetku města

Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném 
znění
             o z n a m u j e

občanům, že má v majetku byty, které nabízí k prodeji:
• byt č.   1 v čp. 785/II na sídlišti U Nádraží o velikosti 67 m2 – 4+1 
• byt č. 12 v čp. 572/II  v  ulici Schwaigrova o velikosti 43 m2 – 1+1 

Bližší informace o ceně, podmínkách prodeje a možnosti prohlídky bytu mohou zájem-
ci 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

MIHOS spol. s r.o., Správa krematoria a pohřebiště Jindřichův Hradec
Ve společenské kronice jsou uveřejněna pouze ta jména občanů, u kterých je doložen písem-
ný souhlas rodiny a obřad se konal u organizace MIHOS spol. s r.o., Správa krematoria a 
pohřebiště J. Hradec. Pokud byl obřad uskutečněn jinde a chcete uveřejnit jméno vašeho 
blízkého ve společenské kronice, dodejte písemný souhlas na oddělení kultury MěÚ J. Hradec 
Klášterská 135/II. Velice rádi Vám vyhovíme.

Prázdninová výp j ní doba
Centrální pracovišt  M stské knihovny J.Hradec 

    
Dosp lé
Internet

D tské Hudební

úterý 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 

tvrtek 9:00 - 18:00 zav eno zav eno

pátek 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 

Prázdninová výp j ní doba
pobo ka Vajgar M stské knihovny J.Hradec

pond lí dosp lé 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00 

st eda d tské 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00 

pátek dosp lé 9:30 - 11:00 12:00 - 17:00 

ním programem. Termín výstavy byl pro-
dloužen do konce srpna.
•     Do konce září budou v knihovně vysta-
veny fotografi e paní Ivany Gantnerové.
Vystavený soubor fotografi í nese název 
Krajiny zapomnění. Jak ze samotného díla, 
tak z průvodního slova autorky,  je patrné, 
že má ráda staré, již zapomenuté věci, z 
nichž čiší klid a smíření s osudem.  Přijďte 
se během prázdnin pozastavit a zamyslet 
nad příjemnými fotografi emi a obrázky.

Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec
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Tradice a budoucnost Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

Cesty za poznáním

   Nedílnou součástí výuky studentů jindři-
chohradeckého gymnázia je řada odbor-
ných exkurzí a poznávacích zájezdů. Nové 
poznatky z nejrůznějších oblastí, rozšíření 
povědomí o významných a zajímavých 
místech u nás i v zahraničí a v neposlední 
řadě zdokonalení jazykových kompetencí – 
to vše s sebou přináší cesty za poznáním. 
Stačí jen pozorně naslouchat a dívat se 
kolem sebe a výsledkem mohou být zku-
šenosti a zážitky, které významně doplňují 
znalosti získané ve školních lavicích. 
   Stále více studentů využívá také mož-
nost absolvovat určitou dobu svého studia 
na zahraničních středních školách. Jejich 
nejčastějším cílem jsou Spojené státy 
americké, ale pobývají také v Austrálii či 
exotické Brazílii. I když není jednoduché 
opustit kamarády, domov, známé prostředí 
a vydat se na cestu do neznáma, určitě se 
to vyplatí. Všichni vám potvrdí, že si nejen 
podstatně zdokonalili své znalosti cizího 
jazyka, ale hlavně se naučili postarat se 
sami o sebe. 

   Iveta Rohová (studentka 7. A, GVN)            
napsala o svém studijním pobytu ve Spo-
jených státech následující: 

   „Zhruba před dvěma a půl lety jsem 
začala poprvé uvažovat o ročním poby-
tu na střední škole ve Spojených státech 
amerických. Mám ráda cestování, poznává-
ní nových míst, lidí a kultur a toužila jsem 
vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je žít 
půl roku či rok v úplně cizí zemi, sama, bez 
pomoci rodiny, kterou většina z nás v tomto 
věku bere jako všudypřítomnou samozřej-
most. Rozhodování nebylo lehké, ale vřelé 
doporučení z řad mých přátel, kteří již měli 

středkovaný agenturou CIEF. Následující 
den jsme strávili v centru města, kde jsme 
mohli obdivovat významné dominanty jako 
Sochu Svobody, Manhattan, pozůstatek 
po World Trade Center, Empire State Buil-
ding a mnohé další. Museli jsme stihnout 
„všechno“, protože už následující den jsme 
se doslova rozlétli do svých hostitelských 
rodin do různých koutů Spojených států. 
Já jsem před sebou měla cestu přes Hous-
ton do Boise, hlavního města státu Idaho, 
kde mě na letišti očekávala má náhradní 
rodina s obrovským transparentem s nápi-
sem „Iveta“. 

   Se všemi členy své hostitelské rodiny 
jsem si od začátku perfektně rozuměla 
a stala jsem se velmi rychle skutečnou 
součástí jejich rodiny. Uchvátila mě jejich 
neskutečná vstřícnost, přátelskost, otevře-
nost, nezištnost a ochota pomoci. Starat se 
o studenta ze zahraničí je přitom ryze dob-
rovolnou a neziskovou činností, o kterou 
je v USA nepředstavitelný zájem. O tom 
svědčí i fakt, že jsem se v prvních dnech 
stala jakousi atrakcí a rodina mě musela 
všem představit a se všemi mě seznámit. 
Zvykla jsem si na to, že v Americe není nic 
neobvyklého vyprávět všem svým souse-
dům i vzdáleným známým detailně veškeré 
události od té doby, co se viděli naposled, 
klidně jim „vlézt“ v botách do ložnice, 
povečeřet s celou jejich rodinou nebo si k 
nim jít na počítači napsat úkol do školy. 
Američané jednoduše nemají problém. 

   O tom jsem se ostatně přesvědčila i ve 
škole, kam jsem každý den dojížděla au-
tem se svou šestnáctiletou hostitelskou 
sestrou. Studenti zdraví všechny učite-
le zásadně pozdravem „Hi!“. Jíst, pít či 
poslouchat MP3 přehrávač při hodinách 
není ničím zvláštním. Stejně jako dělat si 
hlavu ze školy není na místě – ústní zkou-
šení neexistuje, písemné testy jsou ve for-
mě výběru jedné správné ze čtyř možných 
odpovědí, jsou vždy hlášené předem, čas-
to je povoleno používat poznámky a pokud 

rok na škole v zahraničí za sebou, bohatá 
nabídka agen-
tur zprostřed-
kovávaj íc ích 
tyto pobyty 
a podpora ze 
strany rodičů 
i vedení školy 
mé rozmýš-
lení značně 
zjednodušily a 
urychlily. Byla 
to jedinečná 
příležitost spl-
nit si svůj sen, 
a proto jsem 
začala s vyři-
zováním nut-
ných formalit. 

   Netrvalo dlouho a byl tu 15. srpen 2005, 
den mého odletu do USA. Teprve v letadle 
na cestě z Prahy do New York City jsem 
si uvědomila, že na víc než deset měsíců 
opouštím svou rodnou zem, rodinu, ško-
lu, své přátele. Čekal mě téměř rok plný 
nových zkušeností, zážitků a dobrodružství, 
o němž jsem v danou chvíli věděla jen to, 
že jej strávím v rodině Dunnových v měs-
tečku Caldwell na jihozápadě státu Idaho. 
   Po příletu do New Yorku si naše skupin-
ka českých a slovenských studentů musela 
vystát asi dvouhodinovou frontu u přepážky 
imigrační policie, kde nás div nesvlékli 
donaha, a poté jsme odjeli autobusem do 
hotelu. Projížďkou setmělým velkoměstem 
jsme se dostali do New Jersey, kde jsme 
byli ubytováni v luxusním hotelu a kde jsem 
se také setkala se studenty z celého světa, 
kteří se rozhodli pro pobyt v USA, zpro-

se náhodou stane, že student z některé-
ho předmětu získá „F“, ročník neopakuje, 
nýbrž se jen v příštím školním roce zapíše 
na daný předmět znovu. Oproti tomu by-
chom zde ve školním řádu našli pravidla 
mnohem přísnější než u nás. Kupodivu 
jen málokterý ze studentů se je snaží obe-
jít či dokonce porušit. Jednoduše řečeno 
v Americe platí, že co je dáno ústavou, 
zákonem, řádem či Desaterem se neporu-
šuje. Toto přesvědčení nejspíše pramení i 
z toho, že velmi vysoké procento obyvatel 
představují ortodoxní věřící. Přesto bych 
uvedla příklad jedné výjimky, pro Spojené 
státy neskutečně typické - velké množství 
lidí, a to zejména mládeže, řídí motorové 
vozidlo bez řidičského oprávnění. 
   Mezi životem u 
nás a v USA by-
chom našli řadu 
kon t ra s t n í c h 
rozdílů. Žádný 
z nich ale není 
tak radikální, 
abychom si na 
něj nedokázali 
zvyknout a při-
způsobit se  mu. 
Já bych toho 
mohla být důka-
zem. Přestože 
mi některé věci 
zpočátku připa-
daly legrační, 
jiné zvláštní až 
nepochopitelné, 
rok v USA jsem si  opravdu užila a ostatním 
mohu obdobnou zkušenost vřele doporu-
čit. Nejenže se tento pobyt kladně projevil 
na mé schopnosti konverzovat anglicky, ale 
obohatil mě také o řadu zajímavých zkuše-
ností, nových poznatků, náhledů a pohledů 
na svět i na život jako takový.“
                                                           

PhDr. Jana Burianová, učitelka GVN
Iveta Rohová, studentka 7. A GVN

    

National Arches Park, 
Utah

 I.Rohová při slavnost-
ním zakončení studia 
Vallivue High School  

v Caldwell, Idaho, USA
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Komunitní plánování sociálních 
služeb v Jindřichově Hradci 
příležitost říci svůj názor
     Od ledna 2007 byl v J. Hradci nastar-
tován proces zpracování plánu sociálních 
služeb metodou komunitního plánování. 
Podstatným výstupem tohoto procesu 
je společná dohoda zástupců zadavatelů 
(města, obce), poskytovatelů (organiza-
ce poskytující sociální služby) a uživatelů 
(např. lidé s handicapem) o prioritách v 
sociální oblasti. Tato dohoda o vizi sociál-
ních služeb pro vybrané území v sobě bude 
obsahovat akční plány k řešení identifi ko-
vaných nedostatků v sociálních službách - 
plán rozvoje sociálních služeb (též označo-
vaný jako komunitní plán). V našem městě 
by měl vzniknout v červnu roku 2008.
     Komunitní plánování není jenom cestou 
k vytvoření komunitního plánu, samotný 
proces je často podstatnější než výsledek. 
V průběhu procesu vznikají nová partner-
ství, je možno využít synergického efektu 
ze spolupráce a rychlejšího přenosu infor-
mací. Efektem procesu je také zvýšení 
informovanosti uživatelů a celé veřejnosti 
o sociálních službách. Komunitní plánování 
sociálních služeb v Jindřichově Hradci se 
odehrává v pracovních skupinách, z nichž 
každá je zaměřena na skupinu uživatelů 
sociálních služeb. Pracuje tedy skupina 
zabývající se seniory (v nichž sami senioři 
jsou aktivními účastníky), skupina pro lidi 
se zdravotním postižením, skupina pro děti 
a mládež a skupina pro lidi ohrožené soci-
álním vyloučením.
     Fakulta managementu VŠE jako spo-
lupracující instituce se na tomto procesu a 
zejména jeho analytické části podílí, stu-
denti i odborníci z fakulty v současné době 
předložili pracovním skupinám podklady 
pro jejich práci. Cílem aktivit fakulty bylo 
zjistit názory jindřichohradecké veřejnosti 
na sociální služby ve městě. Ráda bych se 
s Vámi podělila o některé z výsledků, kte-
rých bylo dosaženo. 
Někteří z Vás možná v průběhu března 

seniory, poradenství, azylový dům pro 
matky s dětmi. Naopak nejsou informování 
o možnosti krizové pomoci, o sociální reha-
bilitaci, neví, zda je ve městě tísňová péče 
nebo předčitatelská služba. Osloveným 
lidem chybí v Jindřichově Hradci dům na 
půli cesty, služby osobní asistence, azylový 
dům pro muže. Nespokojenost je zejména 
s bariérovostí města, chybí hospicová péče 
pro umírající lidi. Mezi návrhy na změnu 
se objevil požadavek větší informovanosti 
o sociálních službách, propagace poskyto-
vatelů, otevřít se novým možnostem jako 
je zřízení denního stacionáře, více rozvíjet 
terénní služby. 
     Mezi klienty seniory převažuje ze 
2/3 spokojenost s poskytovanými služba-
mi, významně více je s nabídkou sociálních 
služeb ve městě spokojených klientů v 
domech s pečovatelskou službou. Důvo-
dem jejich spokojenosti je například pěkné 
bydlení, blízkost centra a parkoviště (u kli-
entů v Růžové ulici), ochotné pečovatelky, 
hezké prostředí. V domově důchodců Otín 
jsou lidé především spokojeni s jednáním 
personálu, nespokojenost vyjadřují s jíd-
lem. Klienti projevili malý zájem o změny 
v oblasti sociálních služeb. Ti, kteří zájem 
projevili, se shodli na potřebných změ-
nách ve prospěch vozíčkářů, asistence a 
volnočasové nabídky. Celou závěrečnou 
zprávu z anket lze přečíst na www.jh.cz 
odkaz Městský úřad - odbor sociálních věcí 
- komunitní plánování sociálních služeb.
Další podklady pro komunitní plán vytvo-
řili studenti kurzu Komunitní plánování. 
Někteří z nich se sami zúčastnili jednání 
pracovních skupin a zejména pro oblast 
rodin s dětmi posbírali a vyhodnotili řadu 
zajímavých dat. Týmy studentů oslovily 
anketou s mládeží 3 základní a 2 střední  
školy, cílem bylo zjistit, zda děti a mládež 
mají dostatek volnočasových aktivit jako 
alternativu a prevenci negativních sociál-
ních jevů mezi mládeží (šikana, vandalství, 
drogy, apod), zda jsou informováni o mož-
nostech řešení obtížných situací. Pro tyto 
účely studenti použili techniku dotazníku a 

potkali studenty, kteří se ptali na názory 
týkající se sociálních služeb. 
Blíže jsme se věnovali zjišťování těchto 
dat:

1. informovanost o nabídce sociálníc služeb 
a jejich poskytovatelích v J. Hradci (co je 
kým nabízeno).
2. názory na nabídku sociálních služeb a 
jejich poskytovatele v J. Hradci (spokoje-
nost a nespokojenost, jejich faktory).
3. návrhy na změny nabídky sociálních 
služeb a jejich poskytovatele v J. Hradci 
(které sociální služby chybí či jsou nad-
bytečné, kteří poskytovatelé chybí či jsou 
nadbyteční).
4. zájem o účast při poskytování sociálních 
služeb v J. Hradci (podmínky účasti, pro 
které cílové skupiny poskytované sociální 
služby).
 Studenti kurzu Lokální ankety 
pod vedením Mgr. Elišky Novotné, vedoucí 
katedry managementu veřejného sektoru, 
získali odpovědi v anketě s věřejnos-
tí od 100 respondentů v ulicích města a 
od 53 respondentů přítomných na prvním 
veřejném setkání ke komunitnímu pláno-
vání (1.3.2007). Dále provedli metodou 
polostandardizovaného rozhovoru anke-
tu s klienty seniory (50 respondentů z 
domova důchodců Otín a 50 responden-
tů ze všech jindřichohradeckých domů s 
pečovatelskou službou). Z výstupů obou 
anket jsme získali první podklady pro ana-
lytickou fázi komunitního plánu.
      Mezi veřejností se ukázalo, že lidé 
mají dobrou povědomost o tom, že v JH 
máme pečovatelskou službu, domov pro 

rozhovory s učiteli. 
Na středních školách odpovídalo 79 mla-
dých lidí, z toho 51 studentů Gymnázia 
Vítězslava Nováka  a 28 studentů Obchod-
ní akademie. Z oslovených mladých lidí se 
62% neúčastní žádné volnočasové aktivity 
ve městě. Jako důvod uvádí: nedostatek 
času, nezájem, dojíždění. O sociálních 
službách studenti příliš informováni nejsou, 
nezajímají se o ně. Pokud by měli problém 
většina by se obrátila na své nejbližší okolí, 
na svou rodinu, či přátele. Jako zdroj infor-
mací o sociálních službách by respondenti 
preferovali internet, nejméně preferovaný-
mi zdroji byly místní organizace a rozhlas.
     Poslední otázka se týkala toho, zda mají 
respondenti vlastní zkušenosti s drogami, 
domácím násilím, vandalismem a šikanou, 
či zda se s těmito jevy setkali ve svém okolí 
a zda by věděli, kam se případně obrátit. 
Z výsledků vyplývá, že studenti středních 
škol se s těmito jevy často setkávají ve 
svém okolí, někteří mají i osobní zkuše-
nosti. Co se týče drog, studenti ve většině 
případů přesně vědí, kam se obrátit.

     Náměty studentů pro komunitní plán na 
základě zjištěných dat: provést průzkum 
terénu na sídlištích z hlediska možností 
nových volnočasových aktivit a rozvoj těch-
to aktivit v příměstských částech, rozšířit 
kulturní nabídku, uspokojit zvýšený zájem 
o výuku tanců mimo základní taneční lek-
ce, zlepšit informovanost o sociálních 
službách a komunitním plánování, pokra-
čovat v protidrogové prevenci tak, jak 
probíhala dosud, neboť v dotaznících se 
ukázalo, že tato prevence je velmi účinná.

     Analýza potřeb dětí ve věkové skupině 
do 15ti let ukázala na vzorku 250 dětí a 
po rozhovorech s učiteli, že v Jindřichově 
Hradci je dostatek programu v kroužcích, 
na sportovištích. Problémem může být 
fi nanční náročnost těchto mimoškolních 
aktivit. Studenti upozornili také na pro-
blém dostupnosti kroužků pro děti z okolí 
Jindřichova Hradce. Jako slabou stránku 
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situace této cílové skupiny vidí skuteč-
nost, že sportoviště ve školních areálech 
jsou odpoledne uzavřená, tedy neefektivní 
využití těchto areálů. Problémem je také 
malá informovanost rodičů i dětí o mož-
nostech vyžití dětí v mimoškolní době.
Náměty studentů pro oblast služeb pro 
děti do 15ti let: 

Vybudování centra služeb pro 
rodiny s dětmi - řízení komplexní 
péče o rodinu a děti (uvedené zařízení 
by mělo mít trvalý charakter a navazo-
vat na činnost sociálně právní ochrany 
dětí).
Vybudování dětského krizové-
ho centra - jde o zařízení pro krát-
kodobý pobyt dětí a mládeže, které 
z důvodu selhání rodiny potřebují 
přechodný azyl. Dětské krizové cent-
rum vykonává krátkodobou náhradní 
rodinnou péči pro děti a mládež, kte-
ré jsou aktuálně ohrožené sociálními 
podmínkami ve vlastní rodině (např. 
zneužíváním, týráním, zanedbáváním, 
apod.).
Vybudování skateparku – lokace 

•

•

•

Slavnostní vyhodnocení FotoAkademie 2006 
10. 4. 2007, Zrcadlový sál MŠMT

    FotoAkademie 2006 - nejrozsáhlejší soubor vzdě-
lávání v digitální fotografi i pro studenty středních a 
žáky základních škol ČR, který pořádá Gymnázium Oty 
Pavla v Praze 5 a internetový časopis pro fotografy 
FotoAparát.cz ve spolupráci s generálním partnerem 
společností Panasonic.
„Fotografi e je zázrak, protože nám dovoluje zkrotit a zastavit 
čas a ukázat neuchopitelné: pohyb, lásku, smutek, bolest i 
krásu. Probouzí k životu naše vzpomínky na to, co máme rádi. 
Kéž jsou vaše fotografi e nacpané emocemi a radostí jako vaše 
hlavy po prvním rande...“   Motto fotografky Sáry Saud-
kové pro 2. ročník FotoAkademie

Vyvrcholením projektu v oblasti vzdělávání v digitální 
fotografi i, do kterého se zapojilo 177 středních a základ-
ních škol České republiky (92 středních škol, 85 základ-
ních škol), je slavnostní předávání cen vítězům dne 
10. dubna 2007 ve velkém Zrcadlovém sále MŠMT za přítomnosti ministryně 
Mgr. Dany Kuchtové, fotografky Sáry Saudkové, malířky Emmy Srncové, foto-
grafa Rudolfa Junga, pánů Hugo a Jiřího Pavla a ostatních čestných hostů, odbor-
né komise a zástupců sponzorů. 
 V listopadu a prosinci proběhla první etapa FotoAkademie 2006, fotografi cká sou-
těž na téma Ota Pavel - sportovní redaktor pro střední škola a „Fotografi e - 
malování světlem“ pro základní školy. Účast ve 2. ročníku opět ukázala velký zájem 
ze strany studentů i škol - do soutěže probíhající prostřednictvím Internetu studenti i žáci 
zaslali 2266 fotografi í! 
Fotografi e studentů byly hodnoceny v pěti kategoriích. Každá kategorie má vítěze 
zvolené jednak fotografi ckou veřejností internetového časopisu pro fotografy www.foto-
aparat.cz a jednak odbornou komisí v čele s fotografkou Sárou Saudkovou. Vítězné 
fotografi e najdete www.fotoakademie.cz. 
 Součástí 2. ročníku FotoAkademie se staly fotografi cké workshopy. V průběhu 
školního roku 2006/2007 proběhly na třiceti školách po celé ČR workshopy s výu-
kou základů fotografi e, práce ve fotoateliéru a představením moderní digitální techniky. 
Doplňkem byla beseda s Hugo Pavlem, bratrem spisovatele Oty Pavla.
Závěrečnou akcí prvního ročníku FotoAkademie bude Letní škola digitální foto-
grafi e pro studenty. Proběhne ve dnech 19. - 27. srpna 2007 v Janských Lázních na 
horských chatách Vendlovka - Zrcadlovka.

Velký zájem o FotoAkademii 2006 ze strany škol a studentů ujistil o nutnosti uspo-
řádat další 3. ročník. Téma pro 3. ročník zní: „Fotograf a horolezec Vilém Heckel“.
Za pořadatele                                  RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla
  RNDr. Helena Macenauerová, ředitelka FotoAparátu.cz

     Z Jindřichova Hradce se soutěže zúčastnil a na prvním a druhém místě 
se umístil student Petr Komárek z Gymnázia V. Novaka v Jindřichově Hradci. 

Pro příští školní rok se připravuje již třetí ročník této stále populárnější soutěže, opět za 
účasti předních českých fotografi ckých odborníků a známých osobností.

•

•

•

•

•

R e k o r d n í 
výtěžek 
Sluníčkového 
dne!
     Rok 2007 byl pro 
nadační fond Rozum a 
Cit opravdu úspěšný - 
díky veřejné sbírce Slu-

níčkový den se podařilo vybrat  rekordních 
1 607 209 Kč! 
Sbírka se konala 26.4.2007 celkem v 70ti 
městech po celé České republice - zapojilo 
se do ní přes 1 400 středoškolských stu-
dentů a 3 skautské oddíly, kteří prodávali 
keramická nebo magnetická sluníčka v uli-
cích. Dále nám pomohly vybírat mateřské 
a základní školy, které nabídly sluníčka 
svým studentům.

umožňující dětem trávení volného 
času, možnost čerpat peníze z gran-
tových schémat organizací bojujících 
proti drogám.
Zpřístupnění místních sportovišť, 
zejména ve školních areálech, i v 
odpoledních hodinách široké veřej-
nosti.
Zajištění dotací nebo jiných příspěvků 
na volnočasové aktivity, především 
pro sociálně slabší.

 Poznatky těchto anket a šetření 
nelze vztáhnout na celou jindřichohradec-
kou veřejnost ani na celé cílové skupiny 
seniorů a mládeže. Výsledky budou pod-
kladem pro další diskuse a hledání mož-
ných řešení v pracovních skupinách. Pokud 
vás zaujal proces KPSS a máte chuť říci 
svůj názor, máte příležitost se zapojit do 
pracovních skupin (v září se skupiny sejdou 
již potřetí), případně posílat připomínky 
poštou nebo e-mailem koordinátorce Ing. 
Gabriele Hruškové. Kontakt: hruskova@
jh.cz, 384351315.

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D., 
katedra managementu veřejného sektoru 

FM VŠE 

•

•

Chceme tímto moc poděkovat všem, kte-
ří se sbírky ve Vašem městě zúčastnili, 
pomohli ji koordinovat nebo si zakoupili 
sluníčko. V  Jindřichově Hradci se zapojila 
tato škola: O.P. s.r.o., velký dík tedy patří 
především nadšeným studentům a stu-
dentkám, kteří dokázali vybrat skvělých  
3167  Kč.
Výtěžek podpoří činnost pěstounských 
rodin a pomůže opuštěným dětem z dět-
ských domovů získat nejen nový opravdo-
vý domov ale především rodinu. Mezi nej-
častější projekty, které podporujeme patří: 
nákup zdravotních pomůcek pro přijaté 
děti, zajištění asistence či fi nanční pomoc 
při rekonstrukci nebo rozšiřování obydlí. 
Více se dozvíte na www.rozumacit.cz.

Michala Sedláčková
„Nadační fond Rozum a Cit“
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(ze seznamu vítězů – střední školy) 
U řeky - Hodnocení veřejnosti

1. Simona Vlčková - Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
2. Petr Komárek - Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

3. Jan Watzek - Stř. rybářská škola a VOŠ, Vodňany, Zátiší 480
Okem turisty - Hodnocení veřejností

1. Petr Komárek - Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333
2. Simona Vlčková - Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

3. Jan Erben - Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 
Ing. Mgr. Petr Lemoch

TÝDEN RŮŽE
Čtrnáctý ročník stále oblíbenějšího jindřichohradeckého festivalu

Folková růže bude od soboty 7. do úterý 17. července obohacen o celou řadou      
doprovodných programů, které nabídnou návštěvníkům a obyvatelům Jindřichova    

Hradce a okolí pestrou kytici nejrůznějších žánrů.

7.7.2007   sobota 14 00 hrad Roštejn, 
                 Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice, JEN TAK TAK  
7.7.2007   sobota  17 30 Telč - nádvoří zámku           
                 Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice, JEN TAK TAK  
8.7.2007   neděle 13 00 Jindřichův Hradec - I. nádvoří zámku
                 Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice - promenádní koncert  
8.7.2007   neděle 17 00 Kamenice nad Lipou - Zahradní slavnost na zámku
                 Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice, MOŠNY, JEN TAK TAK  
                 BALLARE - skupina historického tance
                 Pořadem provází kejklíř Vítek se svými kreacemi + ohňová show 
11.7.2007 středa   18 00  Jindřichův Hradec - Zámecký mlýn
                 MEXICO - země slunce a muziky
                 JEN TAK TAK uvádí pořad s promítáním a písničkami            
12.7.2007 čtvrtek  Folková růže 2006 - Den první  
                 JARRET, ACOUSTIC IMPACT, ŽALMAN a spol., JEN TAK TAK a další
                 19 30 Vernisáž výstavy kreslířů časopisu Sorry
13.7.2007 pátek     Folková růže 2006 - Den druhý
                  VLADIMÍR MIŠÍK - RADIM HLADÍK - JAN HRUBÝ
                  ASONANCE, ŽAMBOŠI, ŠANTRÉ, MARIEN a další
14.7.2007  sobota   Folková růže - Den třetí
                  VLASTA REDL, TRABAND, COP, JABLKOŇ, 
                  JUMPING DRUMS a další
15.7.2007  neděle 17 00 Žirovnice - pohoda na zámku
                  IYASA, CIMBAL CLASSIC, STRÁNÍCI, JEN TAK TAK
                  YUPHONES – žonglérská skupina za Vsetína 
                  TEATRO NOIRE - divadlo obřích loutek Martina Šíla
16.7.2007  pondělí 20 00 Jindřichův Hradec - Afrika tančí na zámku
                  IYASA, YUPHONES, kejklíř Vítek a TEATRO NOIRE 
17.7.2007  úterý    18 00  Jindřichův Hradec - Hůrky - Úzkokolejka
                  Výlet parním vláčkem Českou Kanadou
                  IYASA,YUPHONES a JEN TAK TAK

www.jentaktak.cz

Jindřichohradecká činohra  uvádí
6. a 7. července 2007 ve 21:30 

na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci
hudební komedii    NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Přestože autoři hudební komedie Na tý louce zelený Tobis, Špilar, Mírovský a Rohan 
dnes asi nikomu nic neřeknou stejně jako autor hudby Járy Beneš, myslím, že tuto 
hudební komedii z 20. let minulého století každý důvěrně zná. Písničky „Já bych chtěl 
mít Tvé foto“, „Venoušku, Venoušku…“ nebo ústřední píseň hry „Na tý louce zelený roste 
babyka…“ zná určitě alespoň povědomě každý. Slavná bývala i televizní inscenace s 
Jaroslavem Štercem v hlavní roli hajného Štětivce. Ale to je spíše informace pro ty dříve 
narozené. V letošním roce jsme se rozhodli plnit sny. Zahrát si roli hajného Štětivce je 
životní sen Václava Staňka a tak jsme se rozhodli, že mu tento životní sen v letošním roce 
splníme. Šli jsme do toho s vědomím, že po inscenacích z české klasiky a po loňském 
Večeru tříkrálovém Williama Shakespeara se na nás možná někteří lidé budou dívat skrz 
prsty, co jsme to letos vybrali. Ale Na tý louce zelený je opravdu skvěle napsaná komedie 
s nádhernými písničkami. A po velkých tématech si Jindřichohradecká činohra potřebuje 
trochu odpočinout a také zjistit, jestli dokáže bavit, dělat si legraci ze sebe i z jiných. A 
tak Vám na nádvoří Jindřichohradeckého zámku zahrají členové Divadelní společnosti 
Jablonský se svými hosty z nichž bych chtěl vyzvednout členy Divadla J.K.Tyla v Plzni 
Andreu Černou a Miloslava Krejsu, dále tetičky a strýčky z Baráčnické obce a mnoho 
dalších. Další podrobnosti včetně přesného obsazení najdete na webových stránkách

 www.akaska.cz. 

ZUŠ V. Nováka patřila 10. května zpěvu.
Konalo se zde okresní kolo soutěže v dětském komorním zpěvu „Jihočeský zvonek“.    
V tomto kole soutěžilo 55 pěveckých talentů ze 13 škol Jindřichohradecka ve 4 katego-
riích. Postup do krajského kola a možnost hájit naše barvy v Českých Budějovicích si 
vyzpívali Tereza Chovítová ze ZŠ Jarošovská J. Hradec, Kristýna Fílová ze ZŠ Janderova 
J. Hradec a trio ve složení Alice Marková, Tereza Körnerová a Petra Blažková z gymnázia 
V. Nováka.

Blahopřejeme
Město Jindřichův Hradec

 

Prázdninová výtvarná dílna  (5.7. do 26.8.)
otevřeno bude každý den od 10:00 do 17:00

všichni návštěvníci si boudou moci vyzkoušet různé výtvarné techniky - malování 
keramiky, skla, textilu a hedvábí, točení na hrnčířském kruhu, ubrouskovou techniku. 

K dotvoření je připravena široká nabídka polotovarů. (občerstvení zajištěno)

 Letní kino, kinematograf bratří Čadíků
Děbolín   16.7. - 19.7.   program:

po 16.7  Maharal (ČR) - tajemství talismanu - fantastický dobrodružný snímek 
                                    pro celou rodinu 
út  17.7  Pravidla lži (ČR) - napínavé psychologické drama 
st  18.7  Grandhotel (ČR) - melancholická komedie o lásce, nejistotě a touze splnit 
                                         si své sny 
čt  19.7  Kráska v nesnázích (ČR) - milostný příběh mladé ženy řešící dilema lásky
                                                      ke dvěma mužům   (občerstvení zajištěno)
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 V sobotu 21. července 2007 čeká návštěvníky hudebního 
rondelu na Státním hradě a zámku Jindřichově Hradci výjimečný 
hudební zážitek. Pro svoje 100. jubilejní vystoupení si tento krás-
ný prostor vybrali členové smíšeného komorního pěveckého sboru 
CANTIO ANTIQUA (čti: Kancio antikva) z Prahy.
Smíšený komorní sbor CANTIO ANTIQUA (čti: Kancio antikva) se 
na naší hudební scéně pohybuje již osmnáct let. Od svého vzniku 
se zaměřuje na autentické podání až osmihlasých písní z období od 
pozdní gotiky do raného baroka s hlavním důrazem na renesanční 
polyfonní zpěvy.
 Středověká hudba se přísně rozdělovala na hudbu duchovní 
a světskou. Podobně svůj repertoár dělí i Cantio antiqua. Duchovní 

hudbu provádí obvykle v období vánoc a pro koncert v Jindřichově Hradci si členové 
pěveckého sboru připravili písně  tzv. světské, tzn. takové, které obvykle zaznívaly ve 
šlechtických sídlech, měšťanských domech, zahradách či parcích, při dostaveníčkách, ale 
i v hostincích a na tržištích, nebo i v řemeslnických dílnách nebo při práci na polích.
 V programu s názvem „KRÁSNÉ PANÍ A DVORNÍ KAVALÍŘI“ nám smíšený 
komorní sbor CANTIO ANTIQUA předvede galantní písně období vrcholné renesance. I 
když budou skladby zpívány v různých evropských jazycích, jako červená nit se všemi 
potáhne nikdy nekončící téma vztahu mezi ženou a mužem ve všech možných varia-
cích.
 Na koncertě zazní skladby významných evropských renesančních autorů jako 
např. Pierre Attaignant, Clément Janequin, Heinrich Isaac, Toinot Arbeau, Jakob Reg-
nart, Melchior Schaerer, Konrad von Hagen, John Bennet, Orlando di Lasso, Passereau, 
Giovanni Giacomo Gastoldi, Adrian Willaert, Bartolommeo Tromboncino, Antonio Scan-
dello, Thomas Morley, John Dowland, William Byrd, Thomas Weelkes, Philippe Verdelot, 
Giovanni Pierluigi da Palestrina apod.
 Pro zdůraznění atmosféry vystupují členové smíšený komorního sboru CANTIO 
ANTIQUA v dobových kostýmech rané italské renesance.
Sbor Cantio antiqua vydal dvě alba Vetera sed aurea (1996) a Puer nobis nascitur (2006). 
Obě alba si budou moci návštěvníci zakoupit se speciální „výroční“ slevou. 
Název akce: Krásné paní a dvorní kavalíři
Učinkující: Smíšený komorní sbor CANTIO ANTIQUA
Místo vystoupení: Státní hrad a zámek J. Hradec – Rondel
Datum a čas: 21. července 2007 od 18:00 hodin
Vstupné: dospělí 90 Kč, senioři a studenti 60 Kč, rodinné vstupné 
              (2 dospělé osoby a max. 2 děti) 150 Kč
Předprodej: od 30. 6. 2007 v pokladně Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec
Web: http://www.cantioantiqua.eu
        http://www.myspace.com/cantioantiqua                             kontakt: Karel Ctibor

mobil:    602 345 187
e-mail:   cantio.antiqua@atlas.cz

            koncert

            Po jihočeských zámcích
WYCOMBE HIGH SCHOOL CHOIR AND ORCHESTRA
Sbormistryně:    Sheila Cornall
Skladby, které soubor představí: 
anglicko/skotské folkové písně               arr. Michel Neaum
Vivaldi     Gloria
Teleman     Koncert pro violu a orchestr
J. Rutter     For the beauty of the earth
Bruckner     Locus Iste

Neděle   15. 7. 2007 od 19,30 
             Rytířský sál Státního hradu a zámku v J. Hradci
             Vstupné: 130 Kč
 Škola, do které dívky z tohoto souboru dochází je situována severozápadně od 
Londýna a je navštěvována 1450 dívkami ve věku mezi 11 – 18 lety. Hudba hraje v životě 
školy významnou roli. Na škole působí 2 orchestry, 4 sbory, koncertní a jazzový band, 
fl étnové a kytarové soubory stejně jako několik komorních souborů. Mnoho studentů 
jsou členy County Youth Orchestra (Kraj-
ský Mládežnický Orchestr) a National Youth 
Orchestra (Národní Mládežnický Orchestr). 
Soubory vystupují pravidelně na koncertech 
pořádaných školou a na vánoční mši, kte-
rá je navštěvována velkým množstvím lidí, 
čítajících až na 1000 osob. Dívky se v prů-
běhu roku účastní různých festivalů, soutěží 
a často jsou zvány, aby hrály/zpívaly na růz-
ných regionálních akcích.

 Turné do České republiky v tomto 
roce bude již 8. v pořadí zahraničních turné, 
které se konají každý rok v létě. V minulosti měly soubory možnost navštívit rakouský 
Salzburg, polský Krakov nebo např. v minulém roce Bratislavu. Většina jejich koncertů 
byla přijata velmi vřele a studentkám se velmi líbila návštěva těchto historických a kultur-
ních měst. Repertoár souboru Wycombe High School Choir + Orchestra  je zaměřen na 
prezentaci převážně klasické hudby a soubor doufá, že se jim podaří na letošním turné 
úspěšně zkombinovat obě jeho části, tj. pěveckou a orchestrální.
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Pondělí  2. 7. 2007 vernisáž - 17,30
            Galerie Špejchar Vás zve na výstavu fotografi í 
            VLASTA BEČVÁŘ
            Výstava potrvá do konce července. 

Čtvrtek  5. 7. 2007 - 20,00
             Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
            Sváteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE
            Zazní hudba starých mistrů a zajímavosti pro žestě.
            kostel sv. Jana Křtitele                Vstupné: 70,- Kč

Pátek, sobota  6. a 7. 7. 2007 - 21,30
            Město J. Hradec, Antonín Kaška - umělecká agentura, 
            Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek uvádějí hudební komedii
            NA TÝ LOUCE ZELENÝ

 Hrají: Členové Divadelní společnosti Jablonský - Václav Staněk, Pavel Prudil,
 Vlastimil Hanuš, Lenka Harudová, Kateřina Lišková, Ladislava Ratajová, 
 Radka Štěbetáková, Pavel Körner, Hana Liškařová a jejich hosté: Baráčnická
 obec, taneční skupina Ballare, Karolína Bedáňová, Karel Oupor, 
 Miroslav Kumžák a další, členové činohry Divadla J.K.Tyla v Plzni 
 Andrea Černá, Miloslav Krejsa, Josef Nechutný, Antonín Kaška 
 a Martin Chmelař.        
 Režie: Josef Nechutný         Vstupné : 120,- Kč

             Státní hrad a zámek v J. Hradci - III. nádvoří  

Něděle od 8. 7. 2007
            DADA KLUB KASPER J. Hradec pořádá
            výstavu obrazů, grafi ky a oleje - BOHUSLAV DOLEŽAL
             Předprodej vstupenek na kulturní akce a hudební festivaly:
            OKOLO TŘEBONĚ, SÁZAVAFEST, ROCK OPEN AIR

Něděle  8. 7. 2007 - 13,00 
            Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zve na 
            Promenádní konecert 
            Účinkují: Dívčí saxofonový orchestr LUHAČOVICE
             I. nádvoří zámku  Vstupné dobrovolné

Středa  11. 7. 2007 - 18,00 
            Jindřichohradecká kulturní společnost uvádí
            MEXICO - země slunce a muziky (Prolog k festivalu Folková růže 2007)
            Vyprávění skupiny JEN TAK TAK s promítáním a písničkami         
            Zámecký mlýn     Vstupné 80,- Kč

Čtvrtek 12. - 14. 7. 2007                               
            Časopis Folk & country, Město J. Hradec, Státní hrad a zámek J. Hradec,
            Muzeum Jindřichohradecka
             FOLKOVÁ RŮŽE XIV. ročník
            Vstupné: denní 240 Kč/ permanentka 470 Kč/ v předprodeji 190 a 390 Kč
            Bližší na plakátech!
            Státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, kaple sv. Maří Magdaleny         

KULTURNÍ KALENDÁŘ Neděle 15. 7. 2007 - 19,30
            Státní hrad a zámek J. Hradec Vás zve na koncert
            PO JIHOČESKÝCH ZÁMCÍCH
            Účinkují : Wycombe High – School, sbor Choir And Orchestra.
            Vstupné : 130,- Kč         Rytířský sál Státního hradu a zámku v J. Hradci

Pondělí 16. 7. 2007 - 20,00                       
           Město J. Hradec pořádá
           AFRIKA TANČÍ NA ZÁMKU
           Inkululeko Yabatsha School of Arts Zimbabwe Africa
           Yuphones - žonglérská skupina ze Vsetína
           Teatro Noire - Divadlo obřích loutek Martina Šíla
           Vstupné: děti do 15-ti let v předprodeji 40,- Kč na místě 50,- Kč 
                         dospělí 80,- Kč na místě 100,- Kč                            
           Předprodej vstupenek od 2. 7. 2007 v pokladně KD Střelnice 
           Státní hrad a zámek v J. Hradci - III. nádvoří  

Úterý   17. 7.  2007 - 19,30       
           Kruh přátel hudby při městě J. Hradec Vás zve na 3. ročník
           JIHOČESKÉHO KOMORNÍHO FESTIVALU
           Účinkují: Petr Nouzovský - violoncello, Jiří Hlaváč - klarinet, Jan Čech - klavír
           Spolupořadatel koncertu Nadace Český hudební fond.
           Záštitu nad festivalem převzali Václav Hudeček, Jiří Hlaváč, Ivo Mathé 
           a Jihočeský kraj.  Vstupné: 60,- Kč pro členy KPH 40,- Kč
           Předprodej vstupenek od 3. 7. 2007 v pokladně KD Střelnice
           kaple sv. Maří Magdaleny

Pátek    20. 7. 2007 - 10,00                       
            Město J. Hradec Vás zve na zábavný den pro děti a dospělé
            LÉTO U VODY
            Aguapark J. Hradec (Bližší na plakátech)

Sobota  21. 7. 2007 - 18.00 
            Státní hrad a zámek Vás zve na 
            KONCERT  CANTIO  ANTIQUA
            Státní hrad a zámek – Rondel    Vstupné: 90,-/60,- Kč, rodinné 150,- Kč 
            Prodej na SHZ J. Hradec

Neděle  22. 7. 2007 - 17,00 
            Galerie Inspirace Vás zve na vernisáž výstavy 
             VLADIMÍR KOMÁREK: VĚCI (grafi cký cyklus)
            Langrův dům, nám. Míru 138/I., výstava potrvá do 30. 8. 2007 Vstup volný

Pátek, sobota  27. a 28. 7. 2007 - 21,00 22,00  23,30
            Antonín Kaška – umělecká agentura a Státní hrad a zámek v J. Hradci pořádají
            NOČNÍ  PROHLÍDKY S BÍLOU PANÍ
            Rezervace: Agentura A. Kašky (www.akaska.cz), tel. 603 248 491
            Státní hrad a zámek v J. Hradci
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Galerie Inspirace v J. Hradci
TOMÁŠ KADLEC – POGROB (POezie, GRafi ka, OBjekty)
Langrův dům, nám. Míru 138/I., do 21.7. 2007      Vstup volný  

Státní hrad a zámek v J. Hradci
DÁMY A JEJICH CETKY (otevřeno od 10,00 - 16,15) Galerie na II. nádvoří         

Muzeum Jindřichohradecka
Výstava „Tina Bauer-Pezellen - Obrazy a kresby“ -  kaple sv. Víta (do 22.7.2007)
Výstava „Alex - grafi k a malíř“ - výstavní místnost „13“ (do 22. 7.2007)
Výstava historických i současných hraček „Kdo si hraje, nezlobí!“
výstavní sál „Ve Svatojánské“ (do 20. 11.2007)
Výstava „200 let obnoveného jindřichohradeckého gymnázia“
konferenční sál ve Štítného ulici (do 30. 12.2007)

•

•

•
•
•

•

Sobota  28. 7. 2007- 21,00 
            Galerie Inspirace pořádá v hostinci Jana Pána ve Vydří u J. Hradce
            (v případě příznivého počasí pod širým nebem)
            9. JAZZOVOU NOC 
            za účasti předních jazzových hudebníků   Vstupné 100,- Kč

Úterý    31. 7. 2007 - 19,30                      
            Město J. Hradec Vás zve na koncert                
            Vzpomínka na A. V. Michnu
            Účinkují: Societas Incognitorum
            Předprodej vstupenek od 17. 7. 2007 v pokladně KD Střelnice
            Vstupné: 60,- Kč        kaple sv. Maří Magdaleny

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

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 
TRASA C - Interiéry 18. a 19. století
Černá věž (10,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00) (otevřena i v pondělí)

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
je otevřeno denně od 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Kostel sv. Jana Křtitele je otevřen denně od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin
Výstavní prostory v bývalém minoritském klášteře jsou otevřeny denně  
od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin
Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00
5. a 6. července jsou:  muzeum, kostel, klášter i věž přístupny!

ZÁMECKÝ MLÝN (v areálu Státního hradu a zámku) 
Otevřeno denně 10.00 - 18.00, vchod bývalým pivovarem nebo z 1. zám. nádvoří. 
Lucie Seifertová :  Dějiny (udatného) českého národa - největší leporelo na světě, 
Háčkované dějiny Lenky Šátkové - postavy české historie v nejmenším provedení, 
(vernisáž 1. 7. v 17 hod., zpívá Pancho), 
Forma a struktura: Šaty z papíru - plastiky z papíru, výstava studentů Katedry textilu 
Univerzity umění a designu Moholy-Nagye v Budapešti (do 29.7.),  výstava prací studentů 
atelierů textilu VŠUP Praha a VŠVU Bratislava, Fauna a fl ora zatopených lomů Jesenicka 
(fotografi e, s OS Lacerta), Klikovská keramika, Eva Galová: Textilní obrazy (od 22.7.), 
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

Pokračování výstav:
Národní muzeum fotografi e v J. Hradci

OSTŘE SLEDOVANÝ HRABAL
Výstava představuje soubor téměř stovky fotografi í (digitální tisky), ilustrujících 
život jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů. 
Fotovýstava ŠUMAVA-BÖHMERWALD

•

•

ř áříPřipravujeme na září
  1. 9. 2007 - Město dětem aneb Robin Hood - rozloučení s prázdninami, 
                   akce pro děti a mládež (městský park) 
  1. 9. 2007 - Operní představení Giuseppe Verdiho „LA TRAVIATA“ (SHZ J. Hradec) 
11. 9. 2007 - Koncert v rámci KPH, Jihočeský komorní festival
                   Petr Nouzovský (violoncello) a hosté (kaple sv. M. M.)
25. 9. 2007 - Koncert v rámci KPH, Lyra da Camera - Jitka Navrátilo - cembalo, 
                   Johana Rosická - soprán, Kateřina Chudobová - fl étna, 
                   Josef Sadílek-trubka, (kaple sv. M. M.) 
28. 9. 2007 - Zpívání na schodech (GVN J. Hradec) 
30. 9. – 3. 10. 2007 - Podzimní mezinárodní divadelní festival pro děti a mládež 
                               SBW (KD Střelnice) 

BYLO NEBYLO ...

V sobotu dne 2. 6. 2007 se uskutečnily 
celodenní slavnosti nazvané „DEN MĚSTA 
aneb barokní kratochvíle na zámku“, kde 
mimo jiné byly předány ceny z rukou sta-
rosty města Ing. Karla Matouška nejúspěš-
nějším žákům a studentům místních škol v 
oblasti umění, vzdělání a sportu. Předání 
cen proběhlo v Rytířském sále Státního hra-
du a zámku v Jindřichůvě Hradci.
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Dne 9. 6. 2007 jste se mohli vydat na výlet parním vláčkem ČESKOU KANADOU. Tuto 
akci pro Vás připravilo město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Jindřichohradeckou úzko-
kolejkou. 

Dne 20. 6. 2007 se konalo slavnostní přije-
tí účastníků 39. ročníku Jihočeského festi-
valu Concertino Praga představiteli města 
ve starobylé radnici v J. Hradci. 
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1. 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 Alen, John Travolta, Martin Lawrence, William H. Macy, 
Marica Tomeiová aj.
Režie: Walt Becker                Délka fi lmu: 100 min.

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

Vstupné: 83 Kč              

ROMING ČR-RUM.-SLOV.- 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 Moiserová aj.
Režie: Jiří Vejdělek                Délka fi lmu: 105 min.

7. sobota  17.30  20.00 
8. neděle  17.30  20.00 

Titulky
Vstupné: 63 Kč              

SUNSHINE V.Británie-Bontonfi lm
Slunce umírá. Padesát let v budoucnosti naše Slunce začíná vyha-
sínat a ohrožuje existenci života na Zemi. Ke slunci se vydává kos-
mická loď Icarus 2 s osmičlennou posádkou, která se má pokusit 
Slunce znovu zažehnout.
Hrají: Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh, Rose Byrne aj.
Režie: Danny Boyle
                                           Mládeži do 12 let nevhodný   
                                           Délka fi lmu: 107 min.

10. úterý  17.30  20.00
11. středa 17.30  20.00

Titulky
Vstupné : 63 Kč                      

ZÁPISKY O SKANDÁLU V.Británie-Bontonfi lm
Podlehnout vášni může být nebezpečné. V centru příběhu jsou dvě 
ženy, které se díky svým touhám a nečekané zradě ocitnou ve vel-
mi vyhrocené situaci. Celý příběh je zaznamenán v deníku Barbary 
Covettové (Judi Denchová), despotické a samotářské učitelky na 
chátrající londýnské střední škole, která ve své třídě vládne želez-
nou rukou.
Hrají: Judi Dench, Cate Blanchet, Bill Nighy, Andrew Simpson
Režie: Richard Eyre
Mládeži do 15 let nepřístupný  Délka fi lmu: 92 min.

17. úterý   17.30  20.00
18. středa  17.30  20.00

Vstupné : 63 Kč             
                                    
                  
 

TAJNOSTI  ČR/ SR – Bontonfi lm
Jan Svěrák uvádí nový fi lm Alice Nellis. Julie má všechno. Úspěšné-
ho a pohledného manžela, zdravou a chytrou dospívající dceru, prá-
ci překladatelky, oddaného milence, nový krásný dům. Pod zdánlivě 
spokojeným a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství, která 
nelze skrývat donekonečna. 
Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Marta Issová, Sabina Remundová 
Režie: Alice Nellis               
                                         Délka fi lmu: 95 min.

19. čtvrtek 17.30  20.00
20. pátek   17.30  20.00

Titulky
Vstupné : 68 Kč             
                                    
                 

PRÁZDNINY  PANA  BEANA V.Británie-Bontonfi lm
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Pan Bean se vydává z rodné Bri-
tánie přivést k šílenství tentokrát Francouze. Na Francouzské riviéře 
chtěl původně nachytat trochu bronzu. Pohodová cesta se změní v 
sérii zmatků.
Hrají: Rowan Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden, Willem Dafoe 
Režie: Steve Bendelack        
                                         Délka fi lmu: 90 min.

21. sobota   jen  17.30   
22. neděle   jen  17.30
 
Vstupné: 63 Kč

OŠKLIVÉ  KÁČÁTKO A JÁ F/N/I/VB/D–Hollywood
Rodinná komedie. Představte si svět plný skvělých, slušně vychova-
ných a inteligentních zvířátek… Tak s tím teda rozhodně nepočítej-
te. Toto provedení klasické pohádky Hanse Christiana Andersena, 
od tvůrců fi lmu Asterix a Obelix, určitě všechny mile překvapí.
Režie: Michael Hegner
          Karsten Kiilerich
                                         Délka fi lmu: 90 min.

21. sobota  jen   20.00
22. neděle  jen   20.00
 
Titulky  
Vstupné: 68 Kč              
                               

TAXI  4 Francie-Spi
Na dva válce, na půl plynu a snad i naposled. Gérard Krawczyk pro-
jevuje neobyčejnou výdrž a znovu nám servíruje marseilleské trval-
ky: zručného taxikáře Daniela i pomalejšího policajta Emiliena.
Hrají: Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy aj.
Režie : Gérard  Krawczyk
                                        Mládeži do 12 let nevhodný  
                                        Délka fi lmu: 91 min.

12. čtvrtek 17.30 20.00
13. pátek   17.30 20.00

Vstupné: 78 Kč
                               
                                    
                           

OBSLUHOVAL  JSEM  ANGLICKÉHO  KRÁLE ČR-Bioskop
Hořká komedie podle Bohumila Hrabala. V životních osudech malé-
ho českého číšníka se tu zrcadlí naděje, konfl ikty, drama a prohry, 
kterými prošly české dějiny v minulém století.
Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentshová, Martin Huba, 
Marian Labuda aj.
Režie: Jiří Menzel
                                       Mládeži do 12 let nevhodný     
                                       Délka fi lmu: 120 min.

14. sobota  17.00 20.00
15. neděle  17.00 20.00

Pozor na začátek !
Titulky
Vstupné : 63 Kč              

ODSTŘELOVAČ USA-Bontonfi lm 
Včerejšek byl o cti. Dnešek je o spravedlnosti. Akční thriller o býva-
lém odstřelovači (Mark Wahlberg), který se vrací do služby, aby 
překazil atentát na prezidenta. Situace ale není tak jednoduchá.
Hrají: Mark Wahlberg, Michael Peňa, Danny Glover aj.
Režie: Antonie Fugua
                                        Mládeži do 15 let nepřístupný   
                                        Délka fi lmu: 126 min.
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PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
  1.            Vratné lahve                                                ČR - komedie
  2. -  3.     Bestiář                                                        ČR - hořká komedie
  4. -  5.     Velkej Biják                                                USA - komedie
  7. -  8.     300 – Bitva u Thermopil                               USA - historický
  8. -  9.     Spider –Man 3                                            USA - komiksový
10. - 12.     Piráti z Karibiku – Na konci světa                  USA - akční, dobrodružný
14. - 16.     Simpsonovi ve fi lmu                                    USA -  animovaný sitcom
17. - 19.     Zodiac                                                       USA -  thriller
21. - 22.     Cesta bojovníka                                          USA - dobrodružný
23. - 28.     Harry Potter a Fénixův řád                           USA - dobrodružný,fantasy
25. - 26.     Hostel                                                       USA - horor
27.-  28.      Americká kletba                                         USA -  horor
29. - 30.     Jednotka příliš rychlého nasazení                  USA -  komedie
31. - 2.9.    Number  23                                                USA -  thriller                 

Představení pro děti se v červenci a srpnu nekonají

 31. úterý   17.30    20.00
1.8. středa  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 důchod-
ce, trávicího čas na lavičce v parku.
Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhemová, J.Macháček, P. Landov-
ský, J. Budař, O. Vetchý, M. Táborský, N. Boudová aj.      
Režie: Jan Svěrák                   Délka fi lmu: 95 min.

2.8. čtvrtek  17.30  20.00
3.8. pátek    17.30  20.00

BESTIÁŘ ČR-Bioscop
Po čem touží ženy? A co rozhodně nechtějí muži? Danica Jurčová 
a Karel Roden v milostném labyrintu režisérky Ireny Pavláskové. 
Adaptace knižní předlohy Barbory Nesvadbové.
Dále hrají: Marek Vašut, Miroslav Etzler, Tomáš Matonoha, Kryštof 
Hádek aj.
Režie: Irena Pavlásková         Délka fi lmu: 113 min.

SPORT
Plachtařské mistrovství České republiky juniorů a akademiků 2007 se uskuteční                      
v termínu 8. - 21. 7. 2007. Letiště Jindřichův Hradec. http:// www.juniorky.cz/

24. úterý   17.00    20.00
25. středa  17.00    20.00

Pozor na začátek !
Titulky
Vstupné: 68 Kč  

SMRTONOSNÁ  PAST  4.0 USA- Bontonfi lm
Bruce Willis je John Mcllane a svět ho znovu potřebuje. Amerika je 
při oslavách Dne nezávislosti napadena velmi rafi novaným útoční-
kem. Čtvrté pokračování mimořádně úspěšné série s Bruce Willisem 
jako nekompromisním protivníkem teroristů všeho druhu a všech 
národností. Režie: Len Wiseman
Hrají: Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant, Cliff Curtis aj.
Mládeži do 12 let nevhodný     Délka fi lmu: 127 min. 

26. čtvrtek  17.30   20.00
27. pátek    17.30   20.00
28. sobota  17.30   20.00
29. neděle  17.30   20.00

Vstupné: 68 Kč                  

SHREK  TŘETÍ USA- Bontonfi lm
Konečně máte zelenou. Po smrti Fionina otce, krále Harolda, je nut-
né jmenovat jeho nástupce. A kdo jiný by mohl být právoplatným 
dědicem trůnu, než manžel jeho milované zlobří dcery Fiony? Jenže 
Shrek nechce o kralování ani slyšet – to radši sám nalezne někoho 
vhodnějšího.
Režie: Chris Miller, Haman Hui  Délka fi lmu: 93 min.


