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 Muzea Jindřichohradecka – NOVUM

PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
SUCHÉ - ŠTÍPANÉ

Včetně dopravy
Sortiment : 

polena 1m,krácené -25,33,50 cm
Druhy: 

Akát,dub,buk,bříza,olše,
osika,smrk,borovice,modřín

Balení : 
svazky,palety,vaky,volně sypané

Informace a objednávka : 
602 435 206 nebo 384 361 068

Využijte letních slev
Manipulační sklad dřeva 

Kostelní Radouň

Společnost zabývající se komplexními 
službami v ekologii hledá k dlouhodobé 

spolupráci externího ekologa s praxí 
a se znalostí místního regionu.

Kontakt: 736 624 947

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
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 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

    Na základě podané žádosti do programu 
Jihočeského kraje a Směrnice Grantové-
ho programu Budování atletických drah s 
umělým povrchem, byla městu Jindřichův 
Hradec schválena dotace ve výši 5,5 milió-
nů korun na vybudování atletického areálu 
na hřišti Vajgar. Účelem grantu je podpořit 
vybudování moderního sportovního areálu 
s atletickou dráhou s umělým povrchem 
(4x dráha ovál, 6x dráha rovinka) a sko-
kanského sektoru. Podle podmínek granto-
vého programu je příjemce dotace povinen 
dodržet procentuální podíl vlastních fi nanč-
ních prostředků, který je v tomto případě 
stanoven na 3 308 906,- Kč. Realizace pro-
jektu bude dokončena do 15. 11. 2007.

   Již tradičně vyhověla rada města žádosti 
občanského sdružení PROUTEK uspořá-
dat v Jindřichově Hradci další ročník Jiho-
české Akce cihla. V termínu od 30.6. do 
29.7. 2007 bude v parčíku na Dobrovského 
náměstí umístěn zahradní altán s prode-
jem benefi čních cihel. Zakoupením symbo-
lické cihly mohou obyvatelé a návštěvníci 
Jindřichova Hradce přispět na podporu lidí 
s mentálním postižením.   

   Na doporučení fi nančního odboru schvá-
lili radní zavedení platebních terminálů na 
úhrady plateb platebními kartami. Obliba 
bezhotovostních plateb kartami stále ros-
te a město tak vychází vstříc požadavkům 
občanů. Současně tím dojde ke snížení 
objemu pokladní hotovosti na jednotlivých 
přepážkách, sníží se četnost a objem hoto-
vostních operací a zvýší se komfort pro 
plátce. Přenosné terminály GSM bude moci 
používat v terénu i městská policie.

   Rada města pravidelně kontroluje hos-
podaření příspěvkových organizací zřizova-
ných městem. Jedná se především o měst-

skou knihovnu, čtyři mateřské školy a šest 
základních škol. V návaznosti na závěrečný 
účet předkládá fi nanční odbor faktický roz-
bor hospodaření jednotlivých organizací a 
jejich ředitelé na zasedání rady města své 
ekonomické výsledky obhajují. Dosažené 
hospodářské výsledky jsou pak podkladem 
pro hodnocení práce vedoucích přísluš-
ných organizací. Radě města také přísluší 
schválení návrhů rozdělení hospodářských 
výsledků do peněžních fondů. Z před-
ložených dokladů vyplývá, že hospodaření 
všech základních škol, 4. mateřské školy a 
městské knihovny skončilo v roce 2006 se 
ziskem. Se ztrátou skončilo hospodaření tří 
příspěvkových organizací a to 1., 2., a 3. 
mateřské školy. Tyto ztráty budou hrazeny 
z rezervního fondu vytvořeného z přebytků 
hospodaření v minulých letech, případně 
z neinvestičního příspěvku poskytnutého 
škole na provoz v roce 2007.

  Z opakovaných podnětů občanů dojde od 
1. září 2007 k rozšíření linek MHD do míst-
ní části Otín. Rozšíření MHD do Otína si 
vyžádá za čtyři měsíce letošního roku zvý-
šení nákladů o sto tisíc korun. Bude se jed-
nat o deset spojů denně (šest ve směru do 
Otína, čtyři ve směru do Jindřichova Hrad-
ce). Část nákladů připadne na vybudování 
zastávek a instalaci označníků. Umístění 
zastávek a stanovení jízdních řádů vychá-
zelo z maximální možnosti respektování 
požadavků občanů a podrobnosti budou 
veřejnosti sděleny v průběhu prázdnin. 
Zkušební provoz byl záměrně zvolen od 
nového školního roku, protože prázdnino-
vý provoz nemá přesnou vypovídací hod-
notu pro následné vyhodnocení.   

Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec

se koná 30. 5. 2007  
v 16,00 hodin v sále Střelnice

 VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1. 3. - 31. 3. 2007

přestupky proti majetku:
... Hypernova
O tom, že naše město není lákavé pou-
ze pro turisty, ale i pro různé nekalé živly 
svědčí i záchyt ze 7.3.2007, kdy detekční 
rám upozornil na muže se ženou (23 a 25 
let), kteří měli v kalhotách zastrkány par-
fémy v celkové hodnotě 5781,-Kč. Strážní-
ci po vyřízení všech náležitostí přestupek 
předají příslušnému správnímu orgánu.
14.3.2007 aby svému příteli udělala radost, 
rozhodla se 39-ti letá žena, že mu daruje 
dvě vody po holení. Věc ale viděla tak, že 
když dárek nezaplatí, udělá radost i sobě. 
Proto pánskou kosmetiku v ceně 558,-Kč  
ukryla v kapsách bundy a pokusila se ji 
pronést přes pokladnu. Detekční rám však 
neoklamala.
19.3.2007 jak snadno přijít k penězům 
„vyšpekuloval“ 21-ti letý muž. V prostoru 
prodejny vzal prázdnou přepravku od piva 
a rovnou ji šel do skladu odevzdat za zálo-
hu 100,-Kč. Svou činností byl natolik zau-
jat, že si ani nevšiml skladníka, který jej po 
celou dobu pozoroval.

...Kaufl and 
5.3.2007 přímo v provozovně si 66-ti letá 
žena bez uzardění otevřela balíček sušenek 
za 8,90 Kč, několik jich ochutnala a otevře-
ný balíček vrátila zpět do regálu. Sušen-
ky jí pravděpodobně zachutnaly, neboť si 
do nákupního košíku vložila balíček nový, 
nepoškozený. Po chvilce si ještě do kap-
sy bundy dala kosmetiku za 149,-Kč. U 
pokladny zaplatila pouze zboží z nákupní-
ho košíku.
13.3.2007 ještě před pokladnou si z nákup-
ního košíku do batohu přendala zboží v 
ceně 86,70 Kč (cukrovinky, svíčky) 17-ti 
letá dívka. 
11.3.2007 jízdní kolo odstavené v kolosta-
vu u Hypernovy se pokusil v 0.40 hodin 
odcizit 21-ti letý muž. Poté, co mu zaměst-
nanec ostrahy pohrozil Policií vzal do zaje-
čích. Strážníci jej díky dokonalému popisu 

zanedlouho dostihli a pokus krádeže vyře-
šili v blokovém řízení.
16.3.2007 svou jistě nemalou sílu vyzkou-
šel na pánském WC  v Nonstopu na Nábřeží 
L. Stehny třicetiletý muž. Pustil se zde do 
křížku s plastovým držákem na papírové 
utěrky. Ten po chvilce podlehl a rozlomil 
se na několik částí, které skončily na zemi. 
Dle sdělení svědků muž na WC odcházel 
rozezlen po rozhovoru s přítelkyní. Přivo-
laní strážníci jeho činnost kvalifi kovali jako 
přestupek proti majetku.
23.3.2007 pro trestný čin „řízení moto-
rového vozidla bez řidičského oprávnění“ 
předávali strážníci Policii ČR 29-ti letého 
muže, kterého přistihli při řízení „astry“ 
své přítelkyně. Během provádění nezbyt-
ných úkonů muž hlídce sdělil, že „motoro-
vé vozidlo bez řidičáku řídí již 10 let“. Dále 
strážníci na přestupkovou komisi odboru 
dopravy MěÚ J. Hradec předávali i jeho pří-
telkyni, která mu vozidlo zapůjčila s vědo-
mím, že nevlastní řidičské oprávnění, čímž 
se dopustila přestupku. 
Alkohol za volantem.
Ve dnech 24. a 27.3.2007 předávali stráž-
níci Policii ČR dva nezodpovědné řidiče (20 
a 42 let), kteří v ulicích města řídili svá 
vozidla pod vlivem alkoholu.
23.3.2007 na odbor správních agend, 
oddělení přestupků strážníci předávali 
muže (31 let), který v afektu ve dnech 20. 
a 23.3.2007 poškodil telefonní přístroje 
určené pro veřejnost. Jeden byl umístěný 
v podloubí na náměstí Míru a druhý v tele-
fonní budce na Masarykově náměstí.
25.3.2007 odboru životního prostředí bylo 
strážníky oznámeno jednání 23-ti letého 
muže, který v Nežárecké ulici na ohni opa-
loval izolaci z měděných kabelů. Aby oheň 
měl „správný žár“, přikládal ještě plastové 
části motorových vozidel a domovní odpad. 
Muž se svým jednáním dopustil přestupku 
na úseku životního prostředí.

str. Gabriel Rudolf
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC

Městská knihovna a doplňkové 
ekologické programy 

• Doprovodné programy pro veřej-
nost se v letošním roce zaměřují rovněž 
jako v předchozích letech na přednášky 
a besedy, které vedou k zamyšlení nad 
ekologií a udržitelným rozvojem, nad tím, 
jak svým chováním ovlivňuje každý z nás 
životní prostředí. Velmi zajímavou besedu 
nabídlo především mladým maminkám 
ve spolupráci s MěK občanské sdružení 
Vespolek. Beseda navázala na světovou 
akci Týden opravdových plen (Real Nappy 
Week) – Česká republika se do této kam-
paně zapojila v letošním roce poprvé. Dle 
spoluorganizátorky akce p. Lucie Černické, 
se jednalo o příjemné setkání dvanácti 
maminek i s ratolestmi, které měly zájem 
poznat blíže současné látkové pleny, jejich 
výhody, které jsou výstižně zachyceny jed-
noduše takto:  „Bavlněné pleny jsou šetrné 
k dítěti i k životnímu prostředí“. Maminky 
byly poučeny, že používání současných 
látkových plen není časově zdaleka tak 
náročné, jak se traduje. Pleny není nutno 
ani žehlit ani vyvářet a rodinný rozpočet 
není zatížen více než když se používají ple-
ny jednorázové. Hlavní výhodou je beze-
sporu působení látkových plen na zdraví 
dítěte. Jelikož látkové pleny mají tvar kal-
hotek, tak působí příznivě na vývoj kyčlí, je 
snížen výskyt opruzenin, vyrážek, tělíčko 
dětí v oblasti přikládání látkových plenek 
má přirozenou teplotu. Dalším významným 
efektem používání plen je jejich šetrné 
působení na životní prostředí. Při používá-
ní jednorázových plen se za jedno přeba-
lovací období vyprodukují 2 tuny odpadu, 
tento odpad se buďto pálí, čímž se ovzduší 
znehodnotí o škodliviny nebo se skládkuje 
a rozklad v tomto případě může trvat až 
400 let. Nezanedbatelná je rovněž ener-
getická a materiálová náročnost na výrobu 
jednorázových plen. 

Je potěšitelné, že některé maminky, kte-
ré se účastnily besedy, již látkové pleny 
používají a přišly si pro další informace o 
novinkách v této oblasti. Pokud by mamin-
ky měly zájem o podrobné informace o lát-
kových plenách, tak si v knihovně mohou 
vypůjčit  brožuru „Pleny pod lupou“ dopl-
něnou tematickým DVD.

• V měsíci květnu bychom vás rádi 
pozvali do knihovny na další dvě akce s 
ekologickou tématikou. První z nich je 
výstava, na níž se podílí především institut 
aplikované ekologie DAPHNE, dále KRASEC 
(krajská síť environmentálních center), 
městská knihovna. Projekt je fi nancován z 
fondu EU. Pokud vás zajímá, jak moc je 
naše krajina pozměněna lidským hospoda-
řením, jak vypadá „kulturní“ krajina, zda 
člověk působí v krajině jen negativně, zda 
krajinu lze dlouhodobě využívat a přitom ji 
zachovat zdravou, pak se přijďte podívat 
na výstavu Stopy lidského hospodaření v 
krajině do městské knihovny. Výstava bude 
umístěna na chodbách knihovny od 2. do 
25. května 2007. Výstavu doporučujeme 
ke shlédnutí žákům základních i středních 
škol jako doplněk výuky ekologie. Dále si 
můžete v městské knihovně vyslechnout 
dne 17. 5. 2007 v 18:00 hodin zajímavou 
přednášku s názvem Domy kryté zemí, 
kterou organizuje ekocentrum Florianus.

Ing. Jiřina Kadlecová, 
ředitelka Městské knihovny J. Hradec

Zachyceno kamerou ...
Benefi ční koncert pro Rosku
Agentura O. K. a město Jindřichův Hra-
dec uspořádaly v kapli sv. Maří Magdaleny  
velikonoční benefi ční koncert pro Rosku. 
Za dobu existence sdružení to byla již dru-
há akce tohoto druhu.
Koncert zahájilo dětské rytmické uskupení 
Hacunamatata pod vedením Romana Jac-
ka Urbana. Prostory kaple byly v tu dobu 
už zcela zaplněny.
Občanské sdružení Roska je pacientská 
organizace, jejímiž členy jsou především 
lidé se zdravotním postižením. Jedná se 
hlavně o nemocné roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní, případně o jejich příbuzné a 
blízké, kteří se o ně starají. Členy ROSKY 
jsou například i lidé s progresivní svalo-
vou dystrofi í a dětskou mozkovou obrnou. 
Sdružení vzniklo v listopadu 2003.
„Myslím, že za ty tři a půl roku jsme toho 
dokázali docela dost, daří se nám každo-
ročně jezdit na dva rekondiční osmidenní 
pobyty, chodíme pravidelně cvičit, plavat 
a scházíme se v Mesadě, kde pořádáme 
schůzky a besedy.“ vysvětlila Dana Chme-
líková, místopředsedkyně Rosky.
Koncert měl především upozornit na exis-
tenci a činnost občanského sdružení. To je 
podle slov jeho členů jakousi velkou rodi-
nou, ve které si všichni pomáhají. Největ-
ším úspěchem je podle Dany Chmelíkové 
fakt, že se vzájemně našli.
V druhé řadě měl koncert samozřejmě 
vydělat peníze. Ten minulý přinesl na dob-
rovolném vstupném 4000 korun. V úte-
rý po koncertě obsahovala kasička 6100 
korun. Peníze poslouží na část úhrady 
rekondičních pobytů, které Roska pro své 
členy pořádá. Lidé nemocní roztroušenou 
sklerózou totiž tyto rekondice nutně potře-
bují ke zpomalování vývoje nemoci.
Na benefi čním koncertu vystoupil klavíris-
ta Aleš Paich s trumpetistkou Sarou Kuče-
rovou a svou žákyní Janou Konrádovou. 
Svým zpěvem koncert ozdobila vokalistka 

Martina Kučerová. Zlatým hřebem večera 
se pak stal Petr Přibyl, který je stálicí bene-
fi čních koncertů.

Cena Křesadlo pro Kontakt bB
Otavsko - Blanická nadace každoročně udí-
lí cenu „Křesadlo“ jako ocenění dobrovol-
nické a veřejně prospěšné činnosti. Letos 
jednu z těchto cen získali i dobrovolníci z 
Jindřichova Hradce.
Cílem akce „Křesadlo“ je především 
vyzdvihnout veřejně prospěšnou činnost 
konkrétních lidí a prostřednictvím jejich 
příběhu propagovat myšlenku dobrovol-
nictví. Pět individuálních dobrovolníků 
se může každoročně touto cenou pyšnit. 
Letos navíc byla přidána ještě kategorie  
„Dobrá parta“, protože řada organizací 
nechtěla nominovat pouze jednu osobu. 
Této nové kategorie využil i Roman Pišný 
- klient kontaktu bB a dobrovolníky tohoto 
sdružení přihlásil.
„Když vidím, jakým způsobem se všichni 
dobrovolníci tím zabývají a jsou k dispozi-
ci čtyři dny v týdnu, tak si určitě nějakou 
cenu nebo ocenění zaslouží. Pokud je mož-
nost tímto způsobem, tak jsem ho zvolil.“ 
řekl Roman Pišný, klient Kontaktu bB.
Studenti z řad jindřichohradeckého střední 
zdravotnické školy ve svém volném čase 
pomáhají při výuce a rehabilitaci tělesně 
postižených dětí.
„Jejich práce hodnotím velice kladně, pro-
tože bez nich by to nešlo. V současné době 
máme asi 11 dobrovolníků“ pochválil Ivan 
Jůna, vedoucí střediska Kontakt bB.
Dobrovolníci z řad kontaktu bB cenu Kře-
sadlo ofi ciálně přijali ve středu 11. dubna 
z rukou starosty města Jindřichova Hradce 
Karla Matouška.

Pánský krejčí na Střelnici
Hru Pánský krejčí je při troše dobré vůle 
možné vnímat jako volné pokračování 
Dámy od Maxima, kterou Jablonský hrál 
nedávno. Obě hry pochází z autorské dílny 
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francouzského autora Georgie Feaydeau. 
Dámského krejčího napsal v době své 
vojenské služby. Je autorem úspěšných 
komedií Taková ženská na krku, Ten kdo 
utře nos nebo Od svatby k rozvodu.
Divadelní společnost Jablonský se snaží 
především pobavit nejenom sebe (což je u 
amatérského divadla dost podstatné), ale 
především své diváky. Tomu také odpovídá 
výběr repertoáru.
„Dámský krejčí je typická situační kome-
die, kde se lidi honí dveřmi, dochází k 
různým zápletkám a nedorozuměním, kte-
rá se vrství. To je příležitost pro herce a 
doufejme, že i vděčné sousto pro diváka.“ 
přiblížil hru Jiří Langer, režisér.
Pánský krejčí je o záletném a prolhaném 
doktorovi. Jeho lži ho zavedou až do role 
dámského krejčího a zamotané klubko 
lží jej vede dál. Jak už to ale v takových 
komediích bývá, nakonec to s ním dopad-
ne dobře.
„Nakonec mu všichni „na oko“ uvěří, aby 
měli klid a on se z toho dámského krejčího 
vylže a tu svoji ženu zase zpátky dostane.“ 

dokreslil děj Pavel Körner, lékař Ménier.
Inscenace překvapí další rovinou - a to 
hudební. Představení je protkáno písnička-
mi s dobovými texty, které v pauzách mezi 
dějstvími stylizují pařížskou ulici na přelo-
mu století.
„My máme štěstí, že s námi spolupracu-
je Libor Soukup, který tuto muziku napsal 
na slova francouzských básníků. Myslím si, 
že ty melodie jsou pěkné, dost se zpívají, 
dost se pamatují. Myslím si, že ty písnič-
ky do toho patří. Pravda je, že to hudební 
komedie nebyla, ale v podstatě do fran-
couzských komedií se hudba hodí.“ dodal 
Václav Staněk, „domácí Dubios“.
Václav Staněk je člověk, kterého vskutku 
není třeba představovat. Divadlu se věnuje 
léta a rolí má za sebou hezkou řádku.
V repríze bude na Střelnici Pánský krejčí 
k vidění 10. května. Potom se herci pustí 
do přípravy prázdninové jindřichohradecké 
činohry na zámku, která je vždy jejich spo-
lečným dílem společně s herci plzeňského 
divadla.

Marcela Kozlová, Blanka Vaňková
Jindřichohradecká televize

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly  
 slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 6. dubna 2007                           

28. 2. Jaromír Kohout, Plavsko   8. 3. Štefan Kalaj, Budíškovice
  3. 3. Marie Snížková, Popelín 10. 3. Emanuela Přibylová, J. Hradec
  4. 3. Miloslav Pokorný, Bednáreček 18. 3. Oldřich Strouhal, Pluhův Žďár
  5. 3. Karel Jilek, J. Hradec 24. 3. Marie Bláhová, J. Hradec
  7. 3. Josef Charvát, J. Hradec 24. 3. Marie Fuková, Polště

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,
kteří nás opustili v březnu 2007

Dvořák Bořek Lukášová Anna Pavlík Vladimír Vrbová Amálie
Běhalová Ema Nováková Lucie Bendová Dorisa Kollmannová Nina
Chválová Eliška Árvai Vojtěch Langer Oliver
Beran Vojtěch Prchlíková Julie Klípa Martin

200 LET OD OBNOVENÍ 
JINDŘICHOHRADECKÉHO GYMNÁZIA

       Vážení absolventi Gymnázia Vítězslava Nováka, milí přátelé,
10. listopadu 1807 bylo zahájeno vyučování ve státním pětiletém gymnáziu v Jindřichově 
Hradci, které tak mohlo po téměř třiceti 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 nejroz-
manitějších 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 v jindřichohradeckém zámku

Sobota – 23.6.2007
Dopoledne 9:00 až 13:00 hod.
–      prohlídka školy
–      setkání absolventů
–      sportovní utkání generací – volejbal smíšených družstev – podle zájmu

Cena pro dobrovolníky putovala i do Jindřichova Hradce
 

Dobrovolníci a dobrovolnické týmy z celého Jihočeského kraje 
obdrželi 28. března 2007 ocenění za rok 2006. V sále Domova 
důchodců Obora v Písku převzalo ocenění pro „Obyčejné lidi, kteří 
dělají neobyčejné věci“ celkem dvanáct individuálních dobrovol-
níků a čtyři týmy. Z Jindřichova Hradce převzal v nové kategorii 
„Dobrá parta“ jednu ze čtyř cen i tým dobrovolníků ze sdružení bB 
kontakt. Cenu dostali za plavání a rehabilitaci s lidmi se zdravot-
ním postižením. I v řadách dobrovolníků, kde se udělovala cena 
Křesadlo, se objevilo známé hradecké jméno. Mezi pěticí, ze všech 
nominovaných, převzal z rukou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. 
Jana Zahradníka ocenění také Mgr. Aleš Adamec. Ocenění dostal 
za dobrovolnictví pro děti a mládež v Junáku. 

Martin Holub, člen Junáka, který pana Adamce nominoval, sdělil následující: Aleš Ada-
mec je příklad člověka, pro kterého se stala dobrovolnická práce jeho osobním posláním. 
Postoj otevřené služby společnosti je u něj nepřehlédnutelný při jakékoliv činnosti, ať se 
jedná o dobrovolnickou práci v Junáku, jiných neziskových organizacích a nebo třeba na 
pracovišti či v každodenní pomoci druhým lidem.           

TZ Inkano a Junák, J. Hradec
Více info: Martin Holub, 603346448 / Aleš Adamec, 775624986
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Tradice a budoucnost 
Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

Doc. MUDr. Jaroslav Šetka, CSc.

 K významným absolventům jindřichohra-
deckého gymnázia, kteří svůj život zasvětili oboru 
medicíny, patří Jaroslav Šetka. Narodil se v Jindři-
chově Hradci 20. srpna 1925 v rodině právníka a 
stal se jedním z uznávaných představitelů gastroen-
terologie sedmdesátých a osmdesátých let minulého 
století. Na gymnáziu maturoval v roce 1944, jako 
lékař působil na II. interní klinice, kde se věnoval 
především chorobám jícnu a onemocnění tlustého 
střeva. V roce 1985 přešel na Fakultní kliniku v Kli-
mentské ulici v Praze, kde založil gastroenterologické 
oddělení. Spolu s ing. Jiřím Branou sestrojil detekč-
ní přístroj na střevní záněty „Diaca“ a představil ho 
odborné veřejnosti v USA a ve Francii. Byl zapsán do 
knihy význačných osobností „Kdo byl kdo“. 
 V retrospektivním pohledu a hodnocení byl 
však dr. Šetka především mimořádným člověkem. 
V období normalizace sedmdesátých let si udržel 
naprosto čistý štít. Bylo to bohužel v době, kdy mohl 
po odborné stránce i díky své jazykové vybavenosti 
(mluvil aktivně čtyřmi jazyky) vystupovat na mezi-
národních fórech, ale jako nestraník v komunistic-
kém režimu nesměl na většinu zahraničních kongre-
sů vycestovat.
 I v penzi byl neustále aktivní, docházel na odborné semináře a nezištně pomá-
hal při přípravě publikací. Byl spoluautorem návrhu Etického kodexu práv pacientů, který 
byl prohlášen za platný v únoru 1992, angažoval se při vytváření Centrální etické komise 
Ministerstva zdravotnictví ČR a byl jejím předsedou. V roce 1998 přednesl slavnostní 
projev u příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze.
 I my jsme měli tu čest uvítat dr. Šetku mezi námi na gymnáziu a vyslechnout 
jeho zajímavou přednášku na jaře 1995 v jubilejním roce oslav 400. výročí založení jin-
dřichohradeckého gymnázia. Při hlavním zářijovém srazu v témže roce pronesl děkovný 
projev jménem shromážděných absolventů. V následujícíh letech se rád účastnil nejrůz-
nějších slavnostních akcí prořádaných školou. Nezbývá než mu popřát hodně zdraví do 
dalších let!

                              Mgr. Dominika Hašková, učitelka GVN 
(sestaveno podle článků MUDr. M. Lukáše 

a MUDr. M. Kmenta) 

MUDr. J. Šetka se svou 
manželkou Olgou.

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 - Střelnice 
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, poslední upřesnění naleznete v červnovém čísle 
Jindřichohradeckého zpravodaje.

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“
          prezentace a prodej publikace - sál Střelnice.

     Na školním webu www.gvn.cz  byla spuštěna rubrika k výročí. Tam máte také na adre-
se 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 zabezpe-
čení 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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Jubilejní setkání tří sborů
     Před deseti lety vznikla krásná tradice 
každoročního setkávání pěveckých sborů z 
Buštěhradu, Kamenice nad Lipou a Jindři-
chova Hradce. Kromě toho, že sbory mají 
možnost porovnat si svůj repertoár a způ-
sob provedení jednotlivých písní a skladeb, 
je pro zpěváky přínosné i setkání lidské a 
v neposlední řadě je zajímavé i poznávání 
města hostitelského sboru.
     Zejména v Buštěhradu u Kladna je vždy 
připraven velmi zajímavý program, mimo 
jiné to byla prohlídka Muzea Oty Pavla, 
prohlídka města, návštěva památníku v 
Lidicích, kde jsme také spoluúčinkovali na 
slavnostním kladení věnců v den výročí 
vypálení této obce.
     V letošním roce je hostitelem v našem 
krásném městě PS Smetana a já bych vás 
tímto velmi ráda pozvala na koncert, který 
se koná v sobotu 2. června od 16 hodin 
v kapli sv. Maří Magdaleny, kde se 
představí již zmiňované tři sbory. 
Jistě není třeba představovat PS Smetana, 
ale ráda bych vás seznámila s historií a čin-
ností našich hostů.
     Pěvecký sbor Lípa byl založen v roce 
1869, od r. 1983 je jeho sbormistrem 
pan Václav Marel. Má kolem 35 členů, je 
sborem smíšeným. Za svou dlouholetou 
bohatou činnost byl vyznamenán čestným 
uznáním I. stupně Unie českých pěveckých 
sborů ČR. V roce 2004 slavil 135. výročí 
od vzniku.
   Sbor vystupoval na mnoha koncertech 

v místě a okolí a v dalších městech Čech. 
Také měl družební styky s pěveckým 
sborem z města Kamenz v bývalém NDR 
(1987-1995) a též zpíval v městě Rohrbach 
v Horním Rakousku.
Smíšený pěvecký sbor je provozován 
městem Buštěhradem. Z rozpočtu města 
je hrazeno i koncertní ošacení. Již v 50. 
letech existoval ve městě mládežnický sbor 

a na jeho činnost v r. 1977, u příležitos-
ti 480. výročí města Buštěhradu, navázal 
nynější sbor pod vedením pana Jiljí Terin-
gera. Členů sboru bylo na počátku 20 a 
do roku 2000 se sbor rozrostl na nynějších 
50 členů. 
  Sbor má ve svém repertoáru skladby svě-
tových i domácích autorů, duchovní sklad-
by, úpravy národních písní a nevyhýbá se 
ani skladbám soudobých autorů.
   Sbor uskutečňuje průměrně deset vystou-
pení za rok - od samostatných celovečer-
ních koncertů až po vystoupení k různým 
příležitostem v Buštěhradě a okolí a též 
na zájezdech v republice. Sbor pravidelně 
účinkuje o Vánocích na půlnoční mši.
            Za PS Smetana Ludmila Plachá

Středa  2. 5. 2007 
     Městská knihovna Jindřichův Hradec a Daphne ČR zvou na putovní výstavu 

           fotografi í Stopy lidského hospodaření v krajině. 
           Výstava bude umístěna na chodbách městské knihovny a potrvá do 25.5.2007.

Čtvrtek 3. 5. 2007 - 16,00 - vernisáž výstavy
           Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu
           „Tina Bauer-Pezellen - obrazy a kresby“ během května bude vydána 
           publikace k příležitosti 110. výročí narození malířky
           výstava potrvá do 22. července 2007                                        kaple sv. Víta
Čtvrtek 3. 5. 2007 - 17,00 
           přednáška Techniky mentální práce – práce s myšlenkou v hladinách alfa.    
           Seznámíte se s technikami relaxace, zlepšení zdravotního stavu,  
           mezilidských vztahů, zvýšení vitality. Místo konání: Feng Shui obchůdek, 
           Tovární 691, JH, vstupné 50.-Kč. Nutno přihlásit se předem na: 776-711574
Čtvrtek 3. 5. 2007 - 17,00
           Sdružení META Vás zve na
           LOUTNOVÝ SEMINÁŘ A KONCERT s panem Rudolfem Měřínským
           Povídání o staré hudbě, nástrojích a ukázka nejrůznějších druhů 
           renesančních a barokních louten. Sponzor: obchod U DVOU LVŮ
           Vstupné volné                                               budova gymnázia na schodišti
Pátek   4. 5. 2007 - 13,00  MAJÁLES (SHZ J. Hradec)
                              20,00  MAJÁLPLES (Jitka) předprodej vstupenek 
                                                                      Informační středisko města JH., GVN
Pátek   4. 5. 2007 - 21,00
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na 
            Lampiónový průvod s ohňostrojem
           Sraz ve 21,00 hodin u Obchodní akademie T.G.M. 
           Trasa průvodu: Klášterská ul., nám. T.G.Masaryka, Jarošovská ul., 
           Kmentova ul., Klášterská ul., nám. T.G. Masaryka, Panská ul., nám. Míru,
           Rybniční ul., Nábřeží L. Stehny
Sobota 5. 5. 2007 - 19,30 
           Kruh přátel hudby při městě J. Hradec Vás zve na 
            KONCERT
            Lucie Novotná (fl étna), Jan Mach (klarinet), Miloslava Machová (klavír)                       
           Předprodej vstupenek od 21. 4. 2007 v pokladně KD Střelnice
           Vstupné: 60,- Kč pro/ členy KPH 40,- Kč                 kaple sv. Maří Magdaleny
Úterý    8. 5. 2007 
           Město J. Hradec, Základní organizace bojovníků za svobodu v J. Hradci, 
           153. záchranný prapor J. Hradec a Klub historie letectví J. Hradec Vás zvou na
           Oslavy 62. výročí ukončení druhé světové války     Bližší na plakátech.

Čtvrtek 10. 5. 2007 - 9,00 
           Zařízení pro další vzdělávání a Středisko služeb školám v J.Hradci pořádá
           „JIHOČESKÝ ZVONEK  2007“ 
           okresní kolo pěvecké soutěže v dětském sólovém a komorním zpěvu žáků ZŠ
           a víceletých gymnázií Jindřichohradecka.      v sále ZUŠ V. Nováka v J. Hradci 

KULTURNÍ KALENDÁŘ

    NOVĚ  OTEVŘENO!
Kavárna KAMEL - ul. Kostelní 20, J. Hradec, v objektu Národního muzea fotografi e 

                                       (vedle vchodu do kaple sv. Maří Magdaleny)
- značková káva Pellini caffé
- 16 druhů vynikajících horkých čokolád
- alko a nealko nápoje, kvalitní vína z vinařství Valihrach
- italské zmrzlinové dezerty, zákusky, poháry, koktejly
- příznivé ceny
- bezbariérový přístup

    Možnost pořádání svatebních hostin, rodinných a společenských oslav, 
    fi remních akcí, školení apod. v zajímavých prostorách.
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Čtvrtek 10. 5. 2007 - 19,00  
            DS Jablonský uvádí reprízu komedie se zpěvy a tanci 
            Georges Feydeau: DÁMSKÝ KREJČÍ
            Vstupné 70,- 65,- 60,- Kč     sál Střelnice

Sobota  12. 5. 2007 - 17,00
            Galerie Inspirace Vás zve na vernisáž prodejní výstavy
             TEXTILNÍ MINIATURY A SKLO PETRY KOLÍNOVÉ 
            Vstup volný, do 8.6. 2007                           Langrův dům, nám. Míru 138/I.

Neděle  13. 5. 2007 - 16,00
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí pohádku
            ZLOBIVÝ  BROUČEK   
            Divadlo A.Dvořáka Příbram
            Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.  
            Vstupné: 40, 35 a 30 Kč                                                          sál Střelnice

Pondělí 14. 5. 2007 - 17,00
            ČKA a Městská knihovna v J. Hradci pořádají besedu na téma
            EUTHANAZIE  MUDr. L. Munzarová                        poslechový sál knihovny

Pondělí 14. 5. 2007 - 17,30 vernisáž
            Galerie Špejchar Vás zve na výstavu módní tvorby
            DÁŠA  ŘEŘICHOVÁ - BUTIQUE DASHA                           Galerie Špejchar

Pondělí 14. 5. 2007 od 19,00
            Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás srdečně zve na přednášku
            PhDr. Fr. Fürbacha nazvanou „Jindřichův Hradec před 100 lety - 1907“
                                                                 konferenční sál muzea ve Štítného ulici
Čtvrtek  17. 5. 2007 - 17,45
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OSČČK 
            Vás zvou na besedu Klubu aktivního stáří na téma
             Problémy ve stáří z hlediska neurologa   MUDr. I. Váchová

            internát SZdš J. Hradec - Vajgar
Čtvrtek  17. 5. 2007 - 18,00 
            Městská knihovna a EC Florianus zvou na přednášku 
            DOMY KRYTÉ ZEMÍ                                                poslechový sál knihovny

Čtvrtek  17. 5. 2007 - 19,37
            DADA KLUB KASPER uvádí
            PALEČEK - JANÍK   Další z pravidelných pořadů Hudební sklepy.
            Vstupné: 100 Kč                                       DADA KLUB KASPER - Kostelní ul.

Pátek    18. 5. 2007
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
             DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
            V rámci Mezinárodního dne muzeí je muzeum přístupné ZDARMA

Pátek    18. 5. 2007
             Aeroklub Čech a Moravy - Letiště J. Hradec Vás zve na výstavu 
            pořádanou u příležitosti 70. let létání na Jindřichohradecku
             výstava potrvá do 3. 6. 2007                   konferenční sál ve Štítného ulici

Pátek    18. 5. 2007 - 19,00
            Město Jindřichův Hradec Vás zve na koncert skupiny
            TŘI SESTRY   
             Hosté: Doctor P.P. a De Bill Heads   
            Předprodej vstupenek: Informeční středisko města JH., pokladna KD Střelnice, 
            Penzion Na 15 poledníku, další info: www.vajgarsummer.cz 
            Vstupné: v předprodeji 225,- Kč / na místě 260,- Kč                 sportovní hala

Sobota  19. 5. 2007 zahájení závodu od 9 hodin prezentace závodníků od 8.30 
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
             BĚŽ NA VĚŽ  sportovně-zábavná soutěž o nejrychlejšího běžce do 153 schodů
            městské vyhlídkové věže o putovní pohár ředitele muzea - X. ročník
            soutěží se v kategoriích - dívky do 15 let, chlapci do 15 let, mládež do 25 let
                                                dospělí nad 25 let „senioři“ nad 35 let
            pro všechny účastníky je připraven dárek, vítězové jednotlivých kategorií 
            obdrží pohár, absolutní vítěz si odnese putovní pohár ředitele muzea
            je připraven kulturní program - sraz u městské vyhlídkové věže

Sobota 19. 5. 2007 - 13,00
           Město J. Hradec Vás zve na jarní jízdu na kolech + zahájení turistické sezóny
           PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL 
           Kde: městský park pod gymnáziem (začátek a konec)
           Trasa: Jindřichův Hradec, Děbolín, Buk, Jindřichův Hradec 
           Hlavní ceny: jízdní kolo, cyklistický dres a další drobné odměny
           Mediální partner: radio Faktor

Neděle 20. 5. 2007 - 19,00
           Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí konverzační komedii 
           Milan Kopecký: DVEŘE, ANEB PANE, VY JSTE  NÁHODA
           Agentura AP-Prosper. Vstupné v doprodeji: 145,140 a 70 Kč  Předplatné sk.B
           Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl a Jana Stryková   Režie: Helena Glancová
                                                                                                        sál Střelnice
Pondělí 21. 5. 2007 - 17,00 vernisáž
           Humanistické centrum Narovinu a Muzeum Jindřichohradecka Vás zve  
           na výstavu fotografi í dětí AFRIKA MNOHA TVÁŘÍ
           (do 3.6.2007)                                       Křížová chodba minoritského kláštera

Středa  23. 5. 2007 - 19,00
           Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí divadelní hru 
           Edmond Rostand CYRANO
           Kašpar divadlo v Celetné              
           Hrají: M.Hofmann, J.Čvančarová, F.Blažek, J.Jankovský a další Režie: J. Špalek
           Vstupné v doprodeji: 145,140,135 a 70 Kč   Předplatné skupiny A
                                                                                                       sál Střelnice
Čtvrtek 24. 5. 2007 
           Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu historických i současných hraček 
          „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!“                        
           Letos je zaměřena na mašinky a lokomotivy a součástí výstavy bude pohyblivé 
           kolejiště - součástí výstavy je herna, kde si děti samy mohou hračky vyzkoušet
                                                                                  výstavní sál „Ve Svatojánské“
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STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
Otevřeno: út - ne: 10,00 - 16,15 trasa A - Adamovo renesanční stavení a hudební 
pavilon Rondel.  V pondělí je zavírací den. 1. a 8.5. je otevřeno (státní svátek) 
so - ne: 10,00 – 16,15 otevřena trasa B – Gotický hrad - otevřena Černá věž

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí 8,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00 
1. května a 8. května je muzeum otevřeno! Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen. 
Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o víkendech 10,00 - 12,30 a 13,00 - 16,00
1. května a 8. května je věž otevřena!

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 
(vernisáž 31.5. v 17 hod.), 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 červen
Zařízení pro další vzdělávání a Středisko služeb školám v J. Hradci 

21. 6. Koncert „Chvála zpěvu“ (Střelnice)
Město Jindřichův Hradec

  2. 6. 2007 - Den města aneb barokní kratochvíle na zámku J. Hradec + udělení 
                    cen města nejlepším žákům a studentům místních škol (SHZ J. Hradec) 
  2. 6. 2007 - Koncert sborů Buštěhradu, Kamenice nad Lipou a Jindřichova Hradce
  9. 6. 2007 - Výlet parním vláčkem Českou Kanadou 
22. 6. 2007 - 39. ročník Jihočeského festivalu Concertino Praga
                   závěrečný koncert (SHZ J. H.) 
28. 6. 2007 - Hurá na prázdniny - akce pro děti a mládež (městský park) 

1.  úterý     17.00  20.00
2.  středa   17.00  20.00

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 73 Kč

  

JAKO  MALÉ  DĚTI   USA-Warner Bros.
Lehce černá komedie o tradičním manželském trojúhelníku, 
v němž „ta třetí“ je populární Kate Winsletová, která rozčeří 
poklidnou hladinu života jedné průměrné americké rodiny.
Dále hrají: Jennifer Connellyová, Patrick Wilson, J. Earle Haley
Režie: Todd Field          Mládeži do 12 let nevhodný
                                  Délka fi lmu: 137 min.

3. čtvrtek  17.30  20.00
4. pátek    17.30  20.00
5. sobota   17.30  20.00
6. neděle   17.30  20.00

Vstupné: 78 Kč
                           

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

8. úterý    15.00  17.30
9. středa     jen   17.30

Český dabing
Vstupné: 63 Kč

PAST  NA  ŽRALOKA  USA-Blue Sky Film
Animovaná pohádka pro malé i velké diváky. Malý rybí kluk Panki 
se s rodiči přestěhuje na nový korálový útes. Jeho život se změní 
v okamžiku, kdy  mu tátu a mámu chytí do rybářské sítě. Naštěs-
tí najde spoustu kamarádů, se kterými vymýšlí jednu lumpárnu 
za druhou.
Režie: Howard E.Baker, John Fox
                                Délka fi lmu: 77 min.

8. úterý    jen 20.00
9. středa  jen  20.00

Titulky  
Vstupné: 73 Kč

DOPISY  Z  IWO  JIMY  USA-Warner Bros.
Válečný fi lm. Clint Eastwood vypráví o nejdrsnější bitvě v Ticho-
moří z pohledu svých bývalých nepřátel. Píše se rok 1945. Přijeli 
na tenhle malý ostrov „bez zpátečního lístku“. Protože jim zbý-
vala jen jediná cesta. Zemřít tu se ctí!
Hrají: Ken Watanabe, Kazunari Ninomija, Rjo Kase aj.
Režie: Clint Eastwood
                                Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka fi lmu: 140 min.

10. čtvrtek   17.30  20.00
11. pátek     17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

HUDBU  SLOŽIL,  SLOVA  NAPSAL USA-Warner Bros.
Romantická komedie o tom, že každý má právo na svůj comeback. 
Muzikant Hugh Grant dostal druhou šanci na úspěch... a první 
šanci na lásku Drew Barrymoreové.
Dále hrají: Haley Bennettová, Brad Garrett, Kristen Johnstono-
vá 
Režie: Marc Lawrence
                                Mládeži do 12 let nevhodný
                                Délka fi lmu: 105 min.

Čtvrtek  24. 5. 2007 - 19,00 
            Státní hrad a zámek v J.Hradci Vás zve na 
            Koncert Amerického pěveckého sboru Castleton a Vermont state college
            Vstupné: 60,- Kč                                                                     Rytířský sál
Neděle  27. 5. 2007 - 17,00
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí zábavný pořad
            SENIOR  KLUB                 Moderátor: Václav Staněk
            K tanci a poslechu hraje MTO V.Kriso   Vstupné: 40 Kč                sál Střelnice
Pondělí  28. 5. 2007 - 20,00
            Město J.Hradec Vás zve na
            ZPÍVÁNÍ  NA  SCHODECH
            Účinkují: Šantre (Praha), Pavučina (Pardubice) a Jen tak tak (J. Hradec)
            Vstupné dobrovolné                                                          budova gymnázia
Čtvrtek  31. 5. 2007 - 19,37
            DADA KLUB KASPER uvádí
            SLÁVEK  KLECANDR - OBOROH Hudební sklepy.
            Vstupné: 100 Kč                                        DADA KLUB KASPER - Kostelní ul.

Kultura a volný čas - Městské akce
Jejich přehled najdete na www.jh.cz
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12. sobota  17.30  20.00
13. neděle  17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč

                        

HANNIBAL – ZROZENÍ V.Británie-ČR-SPI
Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera. V Litvě jednoho chlap-
ce připravila 2.světová válka o oba rodiče a sestru. Uvězněn v 
sovětském sirotčinci se vzpírá proti nelítostnému zacházení a bou-
ří se proti krutým pravidlům... ON však není obyčejným klukem. 
ON je mladý HANNIBAL LECTER.
Hrají: Gaspard Ulliel, Gong Liová, Dominic West, Marek Vašut aj.
Režie: Peter Webber
                             Mládeži do 15 let nepřístupný
                             Délka fi lmu: 120 min.

15. úterý   17.30  20.00
16. středa  17.30  20.00
17. čtvrtek 17.30  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

300: BITVA  U  THERMOPYL USA-Warner Bros.
Mytický obraz bitvy u Thermopyl, kde se spartský král Leonidas 
a jeho 300 věrných bojovníků utká s mnohonásobnou přesilou 
Peršanů.
Hrají: Gerard Butler, Lena Headeyová, D. Wenham, D. West 
Režie: Zack Snyder   Mládeži do 12 let nevhodný
                              Délka fi lmu: 117 min.

18. pátek   17.30
19. sobota 17.30
20. neděle 17.30

Český dabing 
Vstupné: 78 Kč

ARTHUR  A  MINIMOJOVÉ  USA-Francie-Bioscop
Rodinný fi lm. Desetiletý Arthur žije se svojí babičkou v malém 
domku na venkově. Idylické časy skončí v okamžiku, kdy jim hrozí 
zabavení domku. Jedinou šancí je dědečkův poklad, který je údaj-
ně ukryt kdesi na zahradě, v říši Minimojů, malých skřítků...
Hrají: Freddie Highmore, Mia Farrowová
Režie:Luc Besson     Délka fi lmu: 103 min.

18. pátek   jen 20.00
19. sobota jen 20.00
20. neděle jen 20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč                
                                      
                   

VLAJKY  NAŠICH  OTCŮ   USA-Warner Bros.
1/400 vteřiny změnila jejich život. Po stopách těch, kteří vztyčili 
vlajku. Unikátní, paralelní dvouprojekt Clinta Eastwooda přináší po 
snímku Dopisy z Iwo Jimy tento další titul. Snímky natočil stylem 
pohled - protipohled, zvlášť z japonské a zvlášť z americké strany 
zákopů.
Hrají: Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach aj.
Režie: Clint Eastwood
                               Mládeži do 12 let nevhodný
                               Délka fi lmu: 132 min.

22. úterý    17.30  20.00
23. středa   17.30  20.00

Vstupné: 68 Kč                
                                      
                    

PUSINKY  ČR-Hollywood C.E.
Když nepřekročíš hranice, nedostaneš se dál. Iška, Karolína a Ven-
dula v dynamické road-movie režisérky Karin Babinské se rozhod-
nou užít si poslední prázdniny - a pořádně!
Hrají: Sandra Nováková, Marie Doležalová, Petra Nesvačilová, 
Oldřich Hajlich aj.
Režie: Karin Babinská  Délka fi lmu: 95 min.

24. čtvrtek  17.30 20.00
25. pátek    17.30 20.00
26. sobota   17.30 20.00
27. neděle   17.30 20.00

Vstupné: 83 Kč

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 Nesvatbové.
Dále hrají: Marek Vašut, Miroslav Etzler, Tomáš Matonoha, Kryštof 
Hádek aj.
Režie: Irena Pavlásková
                                 Mládeži do 15 let nepřístupný
                                 Délka fi lmu: 113 min.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
29. úterý 17.30  20.00

Titulky    
Vstupné: 73 Kč                  

NEJLEPŠÍ  SPORTOVEC  STOLETÍ  Nizozemsko-CinemArt
Absurdně-poetický příběh vesničana, který získal národní proslu-
lost v podivuhodné disciplíně.
Hrají: Jochum Ten Haaf, Ricki Koole, Bastian Ragas aj.
Režie: Mischa Alexander   Délka fi lmu: 97 min.

30. středa   17.30
31. čtvrtek  17.30

Český dabing  
Vstupné: 68 Kč

ROBINSONOVI USA-Falcon
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte Robinsono-
vi! Animovaná disneyovka o dvanáctiletém vynálezci, jehož objev 
„skeneru vzpomínek“ spustí sled dobrodružných událostí.
Režie: Stephen Anderson  Délka fi lmu: 109 min.

30. středa   jen 20.00
31. čtvrtek  jen 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč                
                                      
                       

ATENTÁT  V AMBASSADORU  USA-Blue Sky Film
Senátor Robert F. Kennedy přijíždí do hotelu Ambassador v Los 
Angeles přednést projev v rámci své kandidatury na prezidenta 
USA...  Příběh lidí, kteří byli v bezprostřední blízkosti jednoho z 
největších incidentů 20. století.
Hrají: Anthony Hopkins, Harry Belafonte, Sharon Stoneová, Chris-
tian Slater, Demi Moreová
Režie: Emilio Estevez     Mládeži do 12 let nevhodný
                                   Délka fi lmu: 111 min.

1.6. pátek  17.30  20.00   GOYOVY  PŘÍZRAKY

2.6. sobota 17.30 20.00   
3.6. neděle 17.30 20.00  

KVAČKA

6. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

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

13. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

 ČTYŘLÍSTEK                                                         ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma: 63 min.

20. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

 KAMENNÁ  TETKA                                                ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma: 70 min.

27. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

 KRTKOVA  DOBRODRUŽSTVÍ  IV.                     ČR-Krátký fi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma:  62 min.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  

1.                Goyovy přízraky                           Španělsko-USA - historické drama
2  -  3.         Kvaska                                        ČR - hudební
5  -  6.         Hory mají oči 2                            USA - horor
7  -  8.         Vratné lahve                                ČR - komedie
9  - 10.        Maharal - Tajemství talismanu        ČR - rodinný, dobrodružný
9  - 10.        Krvavá sklizeň                              USA - sci-fi  horor
12.              Mechanický pomeranč                   USA - drama
13 - 15.       Spider-Man 3                                USA - komiksový
16 - 17.       Neznámý svůdce                           USA - thriller
19 - 20.       Rande měsíce                               USA - komedie
21 - 24.       Piráti z Karibiku - Na konci světa     USA - akční, dobrodružný
26.              SherryBaby                                  USA - psychologický
27.              Horší už to nebude                        USA - hořká komedie
28 - 29.       Nikomu to neříkej                          Francie - kriminální drama
30.             Divočáci                                    USA - dobrodružná komedie
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           KŘÍDLA A PADÁKY NAD VAJGAREM – 4. pokračování
           1945  „VZDUCH JE NAŠE MOŘE“
     Je založen Český národní aeroklub, plachtařský odbor Jindřichův Hradec.
     Podle vzpomínek zakládajících členů, mají nesmírnou zásluhu na vybudování odboč-
ky ČNA v Jindřichově Hradci pánové Josef Bednář starší a jeho syn !!! Veškerý čas a to 
někdy i na úkor jejich autodílny se podíleli na organizaci létání a výrobě potřebné tech-
niky pro plachtařský provoz.
Je získáno 110 členů. J.Bednář st. a J.Bednář ml., K.Rychlí, K.Hrůša st., L.Čudlý, B.Pešek, 
F.Erben, F.Fila, B.Glaser, J. Karásek, J.Hájek, J.Englický, V.Rösch, E.Marsa, J.Ruprecht, 
Lad.Krejča a další, které se nepodařilo zjistit. Bylo velké nadšení, ale také potřeba leta-
del.
     Již 20. června 1945 je od Národního výboru Nová Bystřice získán zpět kluzák SG 38 s 
gondolou majetek MLL. Kluzák „Hradečák“ byl za války poškozen a nyní byl uložen v kině 
Vesmír. Převzetí provedl pan Karel Novák, který byl velký fanda letectví. 
V červenci 1945 vyhověl maršál I.S.Koněv žádosti českých plachtařů prostřednictvím 
pověřence MNO, MD a vedoucího Ústředního plachtařského odboru Vladimíra Šilhana o 
darování leteckého materiálu z německých plachtařských škol v Grunau a ze Zákup.
V této době byly přivezeny z Varnsdorfu do J.Hradce dva kluzáky SG 38 a Grunau  Baby 
II. Transportní vůz, různé polotovary, kování, šablony, modelářský materiál a také šasí na 
později vyrobený naviják. Dopravu zajišťoval dopravce ze Stráže n/N. pan Jaroslav Ille. 
Mladí členové odbočky ČNA J. Hradec se podíleli na žních v obci Kunějově. Dále se roz-
víjela spolupráce s veliteli místního vojenského útvaru 29. pluku.
Do opakovacího kurzu pro předválečné plachtaře v Zemské plachtařské škole Raná u 
Loun je v měsíci srpnu vyslán Josef Bednář ml. Zde Josef Bednář ml. splňuje podmínky 
pro získání zkoušky „C“ na kluzáku ŠK 38 s gondolou!! O tomto skvělém výkonu se psalo 
v dobovém leteckém tisku. A později jede do kurzu také na šest neděl Karel Hrůša.
     Dne 22. září 1945 žádá místní odbočka ČNA Velitelství letištní perutě v Českých 
Budějovicích dopisem o přidělení německého letounu. Velitelství let. perutě Č.Budějovice 
obratem odpovídá, že je možné vyslat na letiště zástupce, aby si vybral potřebný letoun 
a zařídil jeho dopravu do J.Hradce. Proč nebyla tato akce dotažena do konce není zná-
mo. 
     Dne 2. října 1945 žádá Velitelství letištní perutě České Budějovice dopisem o zaslání 
podkladů pro rekognoskaci budoucího letiště. 
V říjnu 1945 den před měnovou reformou nabídl koňský řezník a obchodník s koňmi pan 
František Ruprecht „místním vzduchoplavcům“ peníze v částce 198.000.-K (pět vklad-
ních knížek) na nákup „aeroplánu“. Pan Josef Bednář ml, Ladislav Krejča a pan Stárek 
s pomocí ředitele záložny poslali ještě večer telegrafi cky peníze do Zlínských leteckých 
závodů a.s. Zlín. Dne 26.10.1945 je telefonicky objednáváno ve Zlíně motorové letadlo. 
Výrobní závod letadel potvrzuje objednávku na letoun Zlín 181 ve standardním prove-
dení. Obchod se však neuskutečnil. Cena 80.000.-Kč v nové měně přesahovala možnosti 
odbočky ČNA. Proto byla objednávka změněna na dva větroně typu Z 24 Krajánek a 
jeden školní kluzák s gondolou typu Z 23 Honza. 
Létá se na plochách u  Políkna, Čertův Kámen (Lodhéřov), Jindřiš u trati, Číměř - Přídi-
mec nebo také Sahara a na Fedrpuši. Vše je ale svahové létání, které je odvislé na stavu 
vegetace na svazích. Musí být sklizeno!! Hledají se vhodné plochy pro rovinné letiště s 
možností motorového létání.                          
                                                                   Karel Garhofer, bývalý náčelník letiště
(pokračování příště)

Adolf Liebscher – výstava ke 150. výročí narození
    11. března uplynulo 150 let od narození malíře Adolfa Liebschera 
(1857 – 1919), člena tzv. Generace Národního divadla. Jeden z nejpo-
pulárnějších umělců své doby byl žákem Uměleckoprůmyslové školy 
ve Vídni. V Praze se uvedl vytvořením osmi lunet ve spojovací chod-
bě Národního divadla a proslavil se zejména jako dekorativní malíř. 
Mezi jeho práce patří např. výzdoba hlavního sálu Národního domu na 
Vinohradech, průčelí radnice v Kolíně, alegorie Uhlí a železo pro zase-
dací síň radnice v Kladně, či osm nástropních alegorií v hlavním sále 
Spolkového domu ve Vyškově. Spolu s bratrem Karlem Liebscherem 
(1851 – 1906) je autorem dioramatu Boj studentů se Švédy na Karlo-
vě mostě, které vzniklo pro pavilon Klubu českých turistů na Jubilejní 

zemské výstavě roku 1891; dnes je obraz součástí známého petřínského bludiště.
 

   Adolf Liebscher byl činný téměř v každé oblasti malířské tvorby – od výzdoby kostelních 
interiérů (kostel Nanebevzetí P. Marie ve Zlonicích, kostel sv. Jakuba v 
Ratenicích) a návrhů vitrají (kostel sv. Ludmily na Vinohradech, kostel 
Nanebevzetí P. Marie v Poděbradech) až po drobné kresby. Širokému 
publiku byl známý také ze stránek dobových časopisů a jako ilustrátor 
děl Jaroslava Vrchlického či Svatopluka Čecha. Velkou oblibu si získa-
ly i jeho idylické výjevy žánrového a náboženského charakteru, kte-
ré byly často barvotiskově reprodukovány – např. Valašská Madona 
nebo dva obrazy na téma Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. Uplatnil 
se také jako portrétista (vytvořil i podobiznu císaře Františka Josefa I.) 
a jako krajináře jej zaujala zejména krajina v okolí Všenor, Jindřichova 
Hradce a Potštejna. Jeho časté výlety na Moravu daly vzniknout mno-
ha menším žánrovým obrazům a studiím folkloristického rázu. 
        Adolf Liebscher vycházel ve své tvorbě především z vídeňského 
neobaroku a pozdního romantismu; z jeho českých současníků ho 
ovlivnil zvláště Vojtěch Hynais. Svému osobitému stylu zůstal věrný i 
po nástupu secese a symbolismu na přelomu 19. a 20. století. Násle-
dující generací byly jeho práce zavrhovány jako projev konzervativis-
mu, vlastenecké sentimentality a uměleckého rutinérství a během 20. 
století pak upadl téměř v zapomnění.
Dílo tohoto všestranného malíře znovu připomenou výstavy, připravo-
vané k jeho letošnímu výročí Sdružením Liebscher. První se koná ve 
dnech 4. května – 1. července na Novoměstské radnici v Praze. Druhá výstava se usku-
teční od 6. července do 12. srpna na potštejnském zámku ve východních Čechách. Do 
Potštejna malíř s rodinou pravidelně zajížděl na letní pobyty a zde také zemřel.
    Na pražské výstavě, nad kterou převzala záštitu starostka Městské části Praha 2, bude 
vystaveno na 140 obrazů představujících výběr z díla Adolfa Liebschera. Bude rozdělen 
do devíti tématických oblastí (návrhy na výzdobu Národního divadla, České elegie, his-
torická malba, portréty, užitá grafi ka a ilustrace, dekorativní malba (výzdoba budov), 
náboženská tématika, žánrová malba a krajinomalba) a doplněn fotoreprodukcemi roz-
měrných děl, které nelze přemístit. K výstavě bude vydána doprovodná publikace.
www.sdruzeniliebscher.cz

portrétní fotografi e malíře z 90. let 19. století. Adolf Liebscher – výstava ke 150. výročí narození 
Praha královská (návrh), 1897, Olej na plátně, 67 x 38

Jindřichův Hradec - kostel sv. Jana, Olej na kartonu, 33 x 25
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 Okénko šestnácté 
 – tentokrát do rodičovské skupiny.

Motto: „Nikdy nevěš svůj život na jediný hřebík. Hřebík spadne a ty se nebudeš mít čeho 
chytit !“             Anonym
 
 „Děláš příliš mnoho věcí! Kdyby ses soustředila pořádně na jednu věc, dosáhla 
bys výborných výsledků. Takhle jenom tříštíš síly!“ To byla dlouholetá výtka mého tatínka 
na moji adresu. Měl pravdu – on byl velmi schopný a výkonný odborník ve své profesi, 
mnoho publikoval, zabýval se svým oborem a dosáhl výborných výsledků. Zatímco já ve 
svých letech……se radši přidržím úvodního motta a už z toho nemám ani mindrák vůči 
tatínkovi. Protože každá cesta životem je úplně jiná a každý z nás se musí srovnat s tou 
svou. Snad se můžeme vzájemně sdílet a podporovat, pokud najdeme lidi, ke kterým 
máme důvěru. 
Lidé, kteří mají chuť spolu komunikovat a ujít společně kus cesty, se každý měsíc schá-
zejí v rodičovské skupině Občanského sdružení Okna. Povídáme a sdílíme své starosti,  
vedle svých výjimečných problémů řeší každá rodina  tak trochu podobná temná zákoutí. 
Problémy s tchýní. Vztahy mezi dětmi. Dospívání dětí. Vlastní stárnutí. Stárnutí rodičů. 
Odchod dětí z domu. Kam s dítětem, až opustí školu. S tím zdravým je to relativně 
snadné – sice přicházejí různá zklamání, něco nevyjde, ale v zásadě je každé zdravé dítě 
uplatnitelné ve škole, učňáku a později na trhu práce. Co ale s dítětem handicapovaným, 
až opustí školu? Jaký obor? Co po dokončení specifi ckých učebních oborů nebo škol? 
Dlouhé dny beze smyslu? Únava ze 24 hodin společně strávených v již tak dost vyčer-
pané rodině?  Některé okruhy jsou stejné, některé mnohem palčivější a méně řešitelné. 
Hledáme cestu společně, protože jsme na jedné palubě velmi obyčejného lidství. Zamýš-
líme se nad tématy „Sourozenecké konstelace“, „Rodina jako sociální děloha“, „Krize 
středního věku“. A znovu zjišťujeme, jak jsou mechanismy jednání lidí velmi podobné, 
jak pod relativně elegantní fasádou máme každý svá bolestná místa. Jak nás zraňuje, 
pokud prožíváme odmítání ať už dětí nebo nás, jak nás těší pozitivní  přijetí. A hledáme 
cesty, jak být „kompatibilní“ se světem, ve kterém žijeme a který na nás klade stále větší 
nároky. Zkuste si coby maminka těžce handicapovaného dítěte najít práci! Pokud nemáte 
za zády fungující babičky nebo dostatek peněz na hlídání, půjde to těžko. A přitom na 
chvíli odejít z nekonečného řetězce povinností a řešit úplně jiné věci je zcela nutné, jinak 
se člověk zcela vyčerpá. Možná nový sociální zákon situaci někam posune, uvidíme za 
pár let.
  Teď si dopřáváme alespoň drobné radosti pro posílení sebevědomí. Třeba kur-
zy němčiny a angličtiny v prostorách dobrovolnického centra. Zamyšlení a diskusi nad 
odbornými psychologickými tématy. Nebo přímou fi nanční podporu vzdělávacích kur-
zů, které rodičům umožní lépe porozumět svému dítěti a zkvalitnit péči. Nebo podporu 
kurzů, které pomáhají profesnímu nastartování a zrání. Vidím, jak po kurzech některé 
maminky rozkvétají. Vidím maminku, která se léta jevila jako velmi nemluvná a ejhle – s 
elegancí a šarmem moderuje skupinu lidí při veřejné akci. Své pocity sice popisuje jako 
nepříliš pozitivní, ale příště to bude určitě cítit mnohem lépe a časem se jistota dostaví. 
Jde o to jít dál, nezůstat stát. Oprašování jazykových dovedností v kategorii lidí středního 
věku je někdy velmi úsměvné. Současná střední generace neměla příliš mnoho důvodů 
k pilování jazyků. A přitom dnes jsou hranice otevřeny všem! Možná mnohý z nás, který 

v městečku za hranicemi zvládá stále jenom „GRÜSSGOTT“ už se necítí zrovna nejlépe.
  K posílení sebevědomí, odbourání alespoň trochy únavy ze stereotypu, k posí-
lení možnosti uplatnění na trhu práce rodičů, kteří pečují o dítě s handicapem, slouží 
výše jmenované aktivity Občanského sdružení Okna. Přivedl nás k nim život sám. Jejich 
potřeba vyplavala při vzájemném setkávání. Tuto potřebu zachytila a do grantu sepsala 
Jarka Sedláková. Ve spolupráci s FM VŠE aktivity realizujeme díky Globálnímu grantu z 
peněz Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 
A proč ono úvodní motto? Všichni vnímáme, že je dobré mít život zavěšený na více hře-
bíčcích. Protože když jeden hřebík zklame a povolí, je dost jiných, které člověka podrží 
a umožní mu radovat se z maličkostí. Protože velké věci, které mají trvalou hodnotu, se 
skládají z maličkostí, které mohou prozářit obyčejné všední dny.

                                              

                                              

PODĚKOVÁNÍ
 V březnovém Zpravodaji jsme inzerovali 
pozvánku na benefi ční ples „OKÉNKEM K RADOSTI“. 
Ples proběhl k naší veliké, skutečné radosti a doufá-
me, že díky jeho výtěžku, který činil 73 250,- Kč, 
se posuneme opět o krok blíže našemu snu - ote-
vření Komunitního centra Okénko, kde mají prožívat 
zajímavé dny především lidé s handicapem. Naše 
dnešní poděkování patří Městu Jindřichův Hradec 
za bezplatnou zápůjčku sálu, kapelám Strain Glam 
a Old Steamboat, dětem ze sdružení, děvčatům z 
taneční skupiny Hudební školy YAMAHA, členům 
souboru historických tanců CALYCULUS za krásná 
vystoupení, paní Janě Krausové a jejím žačkám za 
úžasné paličkované obrázky do tomboly, dětem ze 
Základní školy praktické za dárky do tomboly, p. uč. 
Jitce Hanušové a jejím žákům za koláže do dražby, 
Adamovi Jůnovi a Honzovi Blažkovi za milé prová-
zení plesem. Místní Charitě, zastoupené p. Ivanou 
Vlasákovou za dárkový šek v hodnotě 15 000,- Kč.  
Jsme si vědomi, že tak velká akce může proběh-
nout jedině díky dobré vůli všech zúčastněných. 
Tato dobrá vůle je nesamozřejmá a velmi vzácná. 
Mimo výše jmenované svou dobrou vůli projevila 
velká řada dalších ochotných lidí. Všem, kteří jakkoli 
přispěli, děkujeme a přejeme vše dobré! Jménem 
členů O.S. OKNA 

Drahomíra Blažková

Předtančení dětí ze sdružení
foto : Tomáš Drnek

Předání dárkového šeku od Charity 
foto : Tomáš Drnek
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SPORT

Vycházka za ptačím zpěvem
Hamerský potok o.s. a Jihočeský ornitologický klub zvou všechny milovníky přírody na 
ranní vycházku spojenou s poslechem ptačího zpěvu. Sobota 12. 5.  sraz  7:00 u lávky 
přes Hamerský potok (červená turistická značka – viz nákres).
Průvodcem bude Ing. Miroslav Stárek, který nás povede po trase Jindrovy naučné stez-
ky směrem na Bobelovku a případně do Městského lesa. Délka trasy bude záviset na 

počasí, na ptácích, ale lze ji upravit 
podle potřeb a možností účastníků. 
Konec se předpokládá mezi 10:00 a 
10:30. 
  Ptáky budeme nejenom poslou-
chat, ale dle možností i pozorovat. 
Proto by bylo vhodné vzít si sebou 
vlastní triedr. Druhy, které zůstanou 
skryty našemu zraku si prohlédneme 
alespoň na obrázcích.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JINDŘICHŮV HRADEC
OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE J. HRADEC
OBLASTNÍ SKUPINA MLÁDEŽE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE J. HRADEC
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM JINDŘICHŮV HRADEC 

Vás srdečně zvou na 10. ročník Běhu Terryho Foxe v úterý 8. května 2007 od 13:00 
(registrace účastníků od 12:30) v areálu Tyršova stadionu v J. Hradci

Zároveň proběhne akce pro děti, mládež i dospělé se zájmem o zdraví i sport
„POMOZ POMOCT!“

Turisté z KČT při Slovanu J. Hradec zvou příznivce turistiky na své následující akce: 
6. 5. 2007 (neděle): pěší akce Pacov - Mladá Vožice 
Odjezd vlakem JHMD v 7,23 do Obrataně, přestup na vlak do Pacova, odtud do Mladé 
Vožice. Zpět autobusem do Tábora v 16,45, příjezd do J. Hradce v 19,13. Asi 20 km.         
Vede J. Líbalová.    Sraz na vlakovém nádraží.  

OOBBLLAASSTTNNÍÍ SSPPOOLLEEKK EESSKKÉÉHHOO EERRVVEENNÉÉHHOO KK ÍÍŽŽEE JJIINNDD IICCHH VV HHRRAADDEECC
OOBBLLAASSTTNNÍÍ SSKKUUPPIINNAA MMLLÁÁDDEEŽŽEE EESSKKÉÉHHOO EERRVVEENNÉÉHHOO KK ÍÍŽŽEE JJIINNDD IICCHH VV HHRRAADDEECC

MM SSTTOO JJIINNDD IICCHH VV HHRRAADDEECC
PPOO ÁÁDDAAJJÍÍ

AAKKCCII PPRROO DD TTII,, MMLLÁÁDDEEŽŽ II DDOOSSPP LLÉÉ SSEE ZZÁÁJJMMEEMM OO ZZDDRRAAVVÍÍ AA ZZDDRRAAVVÝÝ ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ SSTTYYLL
U P ÍLEŽITOSTI SV TOVÉHO DNE  ERVENÉHO K ÍŽE 

V ÚTERÝ 8. 5. 2007 OD  13.00 HODIN 
v areálu Tyršova stadionu v J. Hradci 

POMOZ  POMOCT ! 
      - UKÁZKA SPOLUPRÁCE P I ZÁSAHU U DOPRAVNÍ NEHODY

ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
HASI SKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 
MLÁDEŽE ESKÉHO ERVENÉHO K ÍŽE

- AKCE BUDE KOMENTOVÁNA PROFESIONÁLY ZE SVÉHO OBORU, KTE Í
NÁVŠT VNÍK M P IBLÍŽÍ  - JAK POSTUPOVAT 

                                        - JAK SE SPRÁVN  ZACHOVAT 
                                            - JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC 
                                            - JAK POUZE NEP IHLÍŽET 
                                           - ZKRÁTKA, JAK POMOCI 
PPRROOGGRRAAMM JJEE PP IIPPRRAAVVEENN ZZAA PP IISSPP NNÍÍ TT CCHHTTOO OORRGGAANNIIZZAACCÍÍ ::
OS K J. HRADEC : 
 - ZÁSAH U AUTONEHODY 
 - STANOVIŠT  S UKÁZKAMI PRVNÍ POMOCI, MOŽNOST OŠET IT RAN NÉHO A VYZKOUŠET SI ZNALOSTI 

V SOUT ŽÍCH O ZAJÍMAVÉ CENY 
- UKÁZKY VÝCVIKU ZÁCHRANÁ SKÝCH PS
ZZS V J. HRADCI  
 -     ZÁSAH U AUTONEHODY 

          -       MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
HZS J. HRADEC 

       - UKÁZKA VYPROŠT NÍ OSOB Z HAVAROVANÉHO VOZIDLA 
 -  UKÁZKA HASI SKÉ TECHNIKY 
P R O  J. HRADEC
 - UKÁZKA PRÁCE KRIMINALISTICKÝCH TECHNIK
 -   UKÁZKA VÝZBROJE A VÝSTROJE 
M STSKÁ POLICIE  J. HRADEC 
 - UKÁZKA TECHNIKY 
 -   TESTY ZE SILNI NÍHO PROVOZU  -  PRO D TI I DOSP LÉ 

153. ZÁCHRANNÝ PRAPOR 
       -   UKÁZKA  VOJENSKÉ TECHNIKY

DDM J. HRADEC  
       -    SOUT ŽE PRO D TI

VZP J. HRADEC 
 -  PREZENTACE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 

S O U  A S N   BUDE PROBÍHAT  NA ATLETICKÉ DRÁZE TYRŠOVA STADIONU 
10. RO NÍK B HU TERRYHO FOXE, 

KTERÝ TRADI N  PO ÁDÁ TJ SOKOL  J. HRADEC
Sponzo i : Kasalova pila  s.r.o. , Waldviertel Sparkasse von 1842,  Madeta  a.s.  J. Hradec, Dílna Romany   
                   Hulíkové, RELAX VAJGAR, spol. s r.o., Muzeum Jind ichohradecka, Národní muzeum fotografie,  
                   TESCO  Jind ich v Hradec, spol. s r.o.,  Jednota  SD v Jind ichov  Hradci,  DK OPEN, spol. s r.o.,  
                   STAVCENT, a.s. Jind ich v Hradec,  AR servis spol. s r.o. 

Mediální partne i :              JHTV                              
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Studujte cizí jazyk v zahraničí!
S touto novinkou přichází do Jindřichova 
Hradce Jazyková škola Zachová s. r. o. 
Zahájili jsme spolupráci s úspěšnou českou 
cestovní kanceláří, která se specializuje již 17 
let na studium v zahraničí. Mezi spokojené 
zákazníky patří např. Yvetta Blanarovičová, 
Lucie Vondráčková a Jirka Mádl.

Pro zájemce je připravena nejširší nabídka 
v ČR, studovat můžete angličtinu, němčinu, 
francouzštinu, španělštinu, ruštinu či čínštinu. 
Výběr destinace je také jen na vás, nabízíme 
Anglii, Maltu, Irsko, Kanadu, USA, JAR, Francii, 
Švýcarsko, Austrálii, Nový Zéland, Tobago, Itá-
lii, Rakousko, Německo, Španělsko, Kostariku, 
Ekvádor, Mexiko, Kubu, Rusko, Čínu.  

A co vám studium v zahraničí dá?
Získáte sebedůvěru, naučíte se rychlé reakci, 
zlepšíte si mluvení a poslech, obohatíte svoji 
slovní zásobu, zautomatizujete si gramatiku a 
v neposlední řadě získáte mnoho nových přá-
tel a zážitků. 

Je to tak jednoduché, stačí navštívit Jazyko-
vou školu Zachová s. r. o. (sídlo: 1. patro České 
spořitelny v J. Hradci), kde vám rádi poradíme 
a pomůžeme s výběrem kurzu. K dispozici 
máme nový katalog jazykových kurzů na rok 

2007. Jako poděkování za přízeň poskytujeme
všem našim klientům 2% slevu z ceny vybra-
ného kurzu!

Investujte do své budoucnosti! Neomezujte
svoji dovolenou jen na pobyt na pláži! Zdoko-
nalte se v cizím jazyce, poznejte kulturu nav-
štívené země. Studium v zahraničí rozšíří vaše
obzory a zlepší vyhlídky na profesní růst!

Kontakt a další informace:
Jazyková škola Zachová s. r. o.
Nádražní 187/II
377 01 Jindřichův Hradec

Tel.:  384 323 301
Mobil: 777 300 757, 777 300 772
E-mail: skola@pzachova.czměsíc studia v zahraničí = rok doma


