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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

Inzerujte v Jindřichohradeckém 
zpravodaji   Ceník inzerce: 

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

   Zastupitelstvo města Jindřichův Hra-
dec se na svém zasedání dne 27. 6. 2007 
usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se ve smyslu zákona č. 274/2001 
Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu stanovuje úhrada vodného a 
stočného ve dvousložkové formě. V praxi to 
znamená, že výše vodného a stočného se 
bude skládat ze složky pohyblivé a složky 
pevné. Pohyblivá složka bude odvozena 
od skutečně odebraného množství vody 
za kalkulované období, pevná složka bude 
vyjadřovat podíl odběratele na nákladech 
spojených s provozem a údržbou vodohos-
podářského majetku. Velikost tohoto podí-
lu bude odvozena od kapacity vodoměru 
připojeného odběrného místa.
   Na svém jedenáctém zasedání schvá-
lili zastupitelé vyhodnocení výtvarné sou-
těže na ztvárnění fontány na Masarykově 
náměstí v Jindřichově Hradci. Umístění 
uměleckého díla v klidové části náměstí 
vychází z původního projektu, z výsledku 
veřejné ankety mezi občany, z hodnocení 
odborné komise  a z doporučení rady měs-
ta. Výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem 
10 autorů a jako nejvhodnější k realizaci 
byl vybrán návrh akademického sochaře 
Františka Häckela. S tímto umělcem budou 
také zahájena jednání o konkrétní podobě 
smlouvy, o ceně díla a způsobu realiza-
ce. Výsledek jednání se také promítne do 
sestavování rozpočtu města pro příští rok.
   Budova Obchodní akademie Tomáše Gar-
rigua Masaryka v Husově ulici je v majetku 
města. Její technický stav vyžaduje opra-
vy a údržbu zásadnějšího charakteru na 
jejichž fi nancování by bylo možno požádat 
o dotaci z Regionálního operačního pro-
gramu pro NUTS II Jihozápad. Jedná se o 
program na podporu rozvoje infrastruktury 
základního, středního a vyššího odborného 
školství se zaměřením na snížení energe-
tických nároků budovy. Jednou z podmínek 

podání žádosti je provedení energetického 
auditu budovy. Rada města proto rozhodla 
o zadání veřejné zakázky vedoucí k získání 
tohoto dokumentu a současně jmenovala 
komisi pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek.   
   V současné době probíhají rozsáhlé 
záchranné práce na rozpadajícím se his-
torickém zdivu fortifi kačního systému v 
městském parkánu ve směru od Nábřeží 
Ladislava Stehny směrem k zadnímu traktu 
kulturního domu Střelnice. Po dokončení 
těchto sanačních prací zde vznikne cenný a 
poměrně rozsáhlý prostor bez konkrétního 
využití. Rada města proto rozhodla vypsat 
výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace, která by citlivě a racionálně 
řešila zhodnocení této lokality. S realizací 
vybraného návrhu by měl počítat rozpočet 
města v příštím roce a nově upravené plo-
chy by tak doplnily letos rekonstruované 
terasy pod kostelem sv. Jana Křtitele.     
   V průběhu podzimních měsíců dojde 
ke stavebním úpravám v objektu 4. MŠ 
v Röschově ulici. Z bývalého bytu školní-
ka zde vznikne nová učebna s potřebným 
zázemím. Budou zde vyměněna okna, dve-
ře, podlahy a obklady stěn. Dojde k obnově 
vnitřních instalací včetně ústředního tope-
ní, které bude napojeno na kotelnu MŠ.
   Na základě doporučení komise pro hod-
nocení nabídek veřejných zakázek pověřila 
rada města fi rmu P atelier JH s.r.o. Jindři-
chův Hradec zpracováním návrhu na využi-
tí objektu staré radnice č.p. 88/I na nám. 
Míru. V současné době není tato historická 
budova plně využita a její rekonstrukce 
zasluhuje mimořádně citlivý přístup.

Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Plán prázdninových jednání 
Rady města Jindřichův Hradec

8., 15., 29. 8. 2007 

Zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec se koná 29. 8. 2007  

v 16,00 hodin v sále Střelnice

  VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1.6. - 30.6. 2007

přestupky proti majetku:
        

...Kaufl and
11.6.2007 vcel-
ku originál-
ně se snažila 
nak radeného 
zboží zbavit 
46-ti letá žena. 

Když si všimla, že za pokladnou na ní 
čeká zaměstnankyně bezpečnostní služby,  
nechala košík se zbožím stát u pokladny a 
urychleně se vzdálila na nedaleké WC, kde 
nezaplacené zboží vhodila do odpadkové-
ho koše. Jednalo se o bižuterii a drogerii za 
celkem 368,- Kč. Smůlu měla v tom, že při 
krádeži zboží byla sledována detektivem.

...Hypernova
14.6.2007 detekční rám upozornil na 
pachatele (17 let), který svůj lup pronášel 
přes pokladnu v batůžku na zádech. Jed-
nalo se o několik piv a značkové žiletky, to 
vše v ceně 439,-Kč.

18.6.2007 v podvečerních hodinách 
zaznamenala operátorka kamerového sys-
tému na Masarykově náměstí hádku muže 
a ženy, kterou muž ukončil tím, že nadzvi-
hl litěnou lavičku a následně jí odhodil na 
kamennou dlažbu, čímž došlo k poškození 
lavičky. Strážníci muže poučili, že naplnil 
skutkovou podstatu přestupku proti majet-
ku a přestupek  bude  předán přestupkové 
komisi.

13.6.2007 na základě vícero oznámení 
vyjížděla autohlídka městské policie na 
sídliště Vajgar, kde v časných ranních hodi-
nách docházelo k rozbíjení oken jednoho 
z přízemních bytů.  Strážníci aktéry něko-
likrát slovně vyzvali, aby zanechali proti-
právního jednání. Následně byli napadeni 
slovně a posléze i fyzicky. Pomocí hmatů 

a chvatů sebeobrany útočníky zneškod-
nili a na místě předali hlídce Policie ČR 
pro podezření z trestného činu „útoku na 
veřejného činitele“.

22.6.2007 v dopoledních hodinách byl na 
linku 156 oznámen útěk pacienta z okres-
ní nemocnice. Díky přesnému popisu jej 
operátorka kamerového systému nalezla 
na Masarykově náměstí, kde jej strážníci 
naložili do služebního vozidla a převezli 
zpět do nemocnice.

14.6.2007 pro trestný čin „řízení moto-
rového vozidla bez řidičského oprávnění“ 
předávali strážníci Policii ČR řidiče (16 let), 
který se s legálně vypůjčenou „škodovkou“ 
proháněl po trase J. Hradec (předměstí) - 
Políkno a zpět. Vozidlo měl vypůjčené od 
kamaráda (15 let), který se bude zodpo-
vídat z přestupku proto, že předal vozidlo 
osobě, která nevlastní příslušný řidičský 
průkaz.

25.6.2007 asi hodinu po půlnoci na zákla-
dě včasného oznámení zadrželi strážníci 
dvojici pachatelů (oba 20 let). Tito odcizili 
několik kusů europalet ze Stavilandu na 
Otíně. Způsobená škoda činila ca 4500,-
Kč. Protože při krádeži museli překonat 
překážku v podobě plotu, byli oba muži, 
pro podezření z trestného činu krádeže, na 
místě předáni hlídce Policie ČR.

Alkohol za volantem:
Za spáchání trestného činu „ohrožení pod 
vlivem návykové látky“ předávali strážníci 
v měsíci červnu Policii ČR celkem čtyři řidi-
če (věk 21, 21, 22, 20 let), kteří řídili svá 
a vypůjčená vozidla v ulicích Jindřichova 
Hradce a způsobem jízdy ohrožovali život 
a zdraví ostatních účastníků silničního pro-
vozu.

str. Gabriel Rudolf
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly  
 slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 29. června 2007                       

28. 5. Jiří Sláma, J. Hradec   8. 6. Jaroslav Kocar, Hospříz
30. 5. Ladislav Vondrášek, Kard. Řečice 13. 6. Lumír Souček, Ratiboř
  1. 6. Josef Plocha, Nová Bystřice 15. 6. Pavel Novák, J. Hradec
  1. 6. Ladislav Pěknic, Číměř 16. 6. Lidmila Landkamerová, J. Hradec
  5. 6. Václav Maťha, Horní Pěna 19. 6. Věra Indrová, J. Hradec
  6. 6. Marie Hezinová, Studená 22. 6. Erich Lust, J. Hradec

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

Soukup Dominik Vtípilová Tereza Šlechtová Karolína Krška Marek
Kříž Petr Dvořák Samuel Martin Procházka Šimon Léblová Kristýna
Horváthová Vendula Dolejšová Romana Homolková Aneta Bauerová Eliška
Jaroš Jáchym Hrůšová Adéla Šamková Denisa Taliánová Kristýna
Boček Matyáš Bicková Petra Píšová Sára

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Odbor správy majetku města

Město J. 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

Pozvánka na 3. setkání pracovních skupin 
komunitního plánování sociálních služeb 
pro město Jindřichův Hradec

V níže uvedených termínech proběhne třetí setkání pracovních skupin komunitního plá-
nování sociálních služeb v našem městě, těšíme se na Vaši účast.
Pracovní skupina         termín konání                  místo konání
„Lidé se zdravotním postižením“           10.9.2007 od 14.30 hod.      o.s. Mesada 
„Děti a mládež“                                 11.9.2007 od 13.00 hod.     klubovna Junák
„Lidé ohrožení sociálním vyloučením“    11.9.2007 od  15.00 hod.     klubovna Junák
„Senioři“                                            12.9.2007 od 14.30 hod.      o.s. Mesada
Klubovna Junáka je umístěna za novou sportovní halou, přístup je bezbariérový, podcho-
dem sportovní haly za objekt. Občanské sdružení Mesada sídlí v domě s pečovatelskou 
službou v Růžové ulici 30/II., též s bezbariérovým přístupem.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte koordinátorku projektu: 
Ing. Gabriela Hrušková, tel.č. 384 351 315, e-mail: hruskova@jh.cz, nebo manažera 
projektu: Ing. Jan Palaugari, tel.č. 384 351 300, e-mail: palaugari@jh.cz.

Domov důchodců Jindřichův Hradec
Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 322 067, 384 321 687  Fax: 384 321 687 
E-mail: dd.jhradec@tiscali.cz   URL: www.ddjh.cz

Domov důchodců Jindřichův Hradec je jedním ze zařízení Ústa-
vu sociálních služeb Jindřichův Hradec, který je jako příspěv-
ková organizace zřizován Jihočeským krajem. V domově, který 
se nachází v šestipatrové budově v blízkosti závodu Jitka, jsou 
poskytovány pobytové služby seniorům (uživatelům služeb), 
kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a kte-
ří již nemohou pobývat v domácím prostředí nebo užívat jiný 

typ sociální služby např. pečovatelskou službu. Kapacita služby byla v roce 2006 133 míst 
ve dvou a třílůžkových pokojích. V dubnu 2006 byl zahájen provoz oddělení se zvlášt-
ním režimem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou popř. jinými typy demencí v 5. 
patře budovy s kapacitou 20 lůžek. Režim na tomto oddělení je přizpůsoben specifi ckým 
potřebám uživatelů. Kromě poskytování ubytování a stravování je ubytovaným osobám 
v DD J. Hradec zajištěna ošetřovatelská, rehabilitační popř. zdravotní péče podle indivi-
duálních potřeb každého uživatele. Zajištěna je také nabídka 
volnočasových aktivit, senioři se mohou v rámci těchto akti-
vit věnovat výrobě drobných dekorativních předmětů. Tyto 
výrobky byly prodávány v rámci velikonoční a vánoční výsta-
vy uspořádané ve společenské místnosti domova důchodců. 
Obě výstavy se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. 

Ing. Jiří Kubát, vedoucí domova důchodců 
                         

Ústav sociální péče Jindřichův Hradec
Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 397 709 Fax: 384 397 706 E-mail: uspjh@uspjh.cz
Základní informace o ÚSP J. Hradec
1. ÚSP Jindřichův Hradec poskytuje sociální služby pro ženy a muže se zdravotním 
postižením, zejména mentálním a kombinovaným, popř. ve spojení s chronickým dušev-
ním onemocněním, kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči.

Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec
Česká 1175/II. J. Hradec, 377 01
Tel.: 384 397 709 Fax: 384 361 569

 E-mail: uss.jirsa@seznam.cz 
Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec zajišťuje také v 
J. Hradci pečovatelskou službu, která denně rozváží až 250 
obědů a zajišťuje pečovatelskou péči pro cca 305 klientů.

Ing. Pavel Jirsa, ředitel ÚSS Jindřichův Hradec

Vážení čtenáři,
v tomto a následujících číslech JH zpravodaje Vám přinášíme příspěvky subjektů, které 
nedopatřením nebyly otištěny v ročence města Jindřichův Hradec 2006. 
Všem dotčeným se tímto omlouváme.



Jindřichohradecký zpravodaj                                                 8/2007

- 6 - 

Jindřichohradecký zpravodaj                                                 8/2007

- 7 - 

Tradice a budoucnost Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

   Cesty za poznáním (2. část)

     V tomto příspěvku by se s vámi studenti jindřichohradeckého gymnázia chtěli podělit 
o své zkušenosti a zážitky ze zahraničních cest, ať už se jedná o studijní pobyty či postře-
hy z poznávacích zájezdů. 

Bájná Terra Australis
     Myšlenka vycestovat do cizí země na celý rok za účelem studia mě uchvátila v tom 
samém momentě, kdy mi tuto možnost táta navrhl. Místní Rotary Club tyto výměny 
pořádá v celosvětovém měřítku již od první poloviny 20. století a ročně vycestuje tímto 
způsobem přes třicet tisíc studentů ze všech kontinentů.
     Znalost angličtiny se stává všeobecnou nutností v celém světě, a proto anglicky mlu-
vící země byla pro mě jasná volba. Asi 80 % všech studentů z České republiky odjíždí 
na svůj pobyt do USA. Poměrně rád se vymykám konvencím a jako vyvolenou zemi 
jsem si zvolil tu bájnou Terru Australis, zemi 
neznámou.
     Už samotný let, trvající 32 hodin a vedoucí 
doslova přes půl světa, byl výzvou. Po roz-
loučení na Ruzyňském letišti jsem absolvo-
val přesun přes osm časových pásem až do 
města, které se mělo stát od srpna 2005 do 
července 2006 mým druhým domovem. Nav-
štěvoval jsem Mac Gregorovu státní střední 
školu (Mac Gregor State High School) v hlav-
ním městě státu Queensland, Brisbane.
     Moje rodina byla velmi milá a pomohla mi se zařízením všech nezbytností. Fakta o mé 
škole by se dala shrnout asi takto: přes 2 000 studentů, více než 56 národností a pouze 
5 povinných předmětů.
     V Austrálii jsou vzdálenosti, které si my, Evropané, nedokážeme představit. Vždyť 
jenom naše země by se do tohoto kontinentu vešla zhruba stokrát. Měl jsem to štěstí      
a procestoval jsem řádově tisíce kilometrů a poznal stovky báječných lidí. Mohu vám 
Austrálii jako předmět cestovatelského zájmu vřele doporučit!

                                                             Štěpán Skořepa (3.C, GVN)

Brazílie se pro mě stala druhým domovem
      Bylo to 25. srpna 2004, když jsem v Praze v letištní hale prošla pasovou kontrolou 
a měla před sebou neuvěřitelně dlouhých 11 měsíců svého studijního pobytu v Brazílii. 
Bylo to jako sen, jako pohádka. V Brazílii mě přivítalo slunečné počasí a krásně modré 
nebe. Přesto bylo několik prvních měsíců hodně náročných. S angličtinou jsem v této 
portugalsky mluvící zemi moc nepochodila. Během krátké doby jsem si však našla kama-
rády, kteří mě brávali na koncerty, do kina nebo na různé společenské akce, dělala jsem 
rozhovor do televize a navštívili mě moji rodiče. Chodila jsem do školy stejně jako doma 
a musela se učit.

2. V areálu ÚSP Jindřichův Hradec jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb.,          
o sociálních službách tyto služby: 
        1) pobytové služby (kapacita: 115):  - domov pro osoby se zdravotním postižením
                                                            - domov se zvláštním režimem 
                                                            - týdenní stacionář
        2) ambulantní služba (kapacita: 15): - denní stacionář
3. ÚSP Jindřichův Hradec je jedním ze zařízení Ústavu sociálních služeb Jindřichův Hra-
dec, který je zřizován Jihočeským krajem.

4. V ÚSP mají obyvatelé možnost využívat několik pra-
covních dílen, v jejichž rámci vznikají např. výrobky 
ze dřeva, textilu a keramické výrobky. V ÚSP se koná 
každoročně začátkem prosince prodejní výstava těchto 
výrobků. Výrobky lze zakoupit v ÚSP i během roku.
5. Obyvatelé ÚSP se také např. opakovaně účastní 
akce „Adoptuj panenku a zachráníš život“, pro kterou 
vytvářejí vlastnoručně šité panenky. 

Mgr. Věra Füllsacková, vedoucí ÚSP

Agentura sester je nestátní zdravotnické 
zařízení domácí zdravotní péče, tedy zaříze-
ní komplexní odborné ošetřovatelské péče o 
klienty v jejich domácím prostředí. Na Jindři-
chohradecku působí již od roku 1993 a její 
sídlo je na poliklinice v Jindřichově Hradci. 
Provoz v zajišťování péče je nepřetržitý 24 
hodin denně 7 dní v týdnu a ošetřovatelské 
výkony jsou poskytovány zdravotními sest-
rami na základě žádosti ošetřujícího lékaře. 
Ošetřovatelské výkony jsou určeny klientům 

všech věkových kategorií a jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami, se kterými má 
Agentura sester smluvní vztah. 
Měsíčně je takto doma ošetřeno 100 – 150 klientů, kteří jsou převážně špatně pohybliví. 
Jedná se především o pacienty po mozkových příhodách, s postižením hybnosti, v poo-
perační péči, s chronickými bolestmi, ale také o pacienty s nádorovým onemocněním. 
Naší snahou je ve spolupráci s ošetřujícím lékařem zajistit v domácím prostředí klientům 
odborné ošetření, zachování kvality života, důstojnost a pohodu. 
V Agentuře  sester  je  možné  bezplatné  i krátkodobé zapůjčení kompenzačních pomů-
cek  –  toaletní vozíky, vycházkový vozík, chodítko, ale i antidekubitálních podložek, 
inhalátorů a biolamp.
                                                            Kristína Vokáčová, vedoucí Agentury sester

Kristína Vokáčová - Agentura sester
U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
tel: 384 376 202, 384 326 979 - záznamník
tel: 731 407 087 
e-mail: agentura.sester@post.cz     http://asester.hyperlink.cz
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Zachyceno kamerou ...
Obecní zahrada u Vajgaru 
má novou tvář

     

Zhruba dva roky trvala úprava Obecní 
zahrady u Vajgaru v Jindřichově Hrad-
ci, kterou iniciovalo Sdružení Mamčiny a 
Sdružení venkovských žen a selek. Před 
několika týdny byl tento prostor ofi ciálně 
zpřístupněn veřejnosti. Nad zrekonstruo-
vanou Obecní zahradou zajásali především 
rodiče s malými dětmi. Kromě odpočin-
kové zóny tu návštěvníci najdou i dětské 
hřiště. „Koncepce byla taková, že by to měl 
být odpočinkový kout pro matky s dětmi 
s tím, že děti budou mít možnost si hrát 
na travnatých plochách i na pískovišti, 
skluzavce nebo houpačkách. Navíc je tu 
k dispozici i plocha pro míčové hry“ uve-
dl projektant hřiště Ing. Karel Štícha. Při 
plánování konečné podoby zahrady musel 
být zohledněn fakt, že se jedná o lokalitu 
v historickém centru města. „Byla tady his-
torická vegetace a také vztahy ke komuni-
kaci a ke krásné vodní ploše Vajgar. To vše 
byly svým způsobem omezující podmínky“ 
dodal Ing. Štícha. 
Celý projekt by nemohly členky sdružení 
Mamčiny zrealizovat bez fi nanční podpory 
hned několika subjektů. Celkem si rekon-
strukce zahrady vyžádala investici ve výši 
1 700 000 Kč.
„Město ve spolupráci s námi a také Spo-
lečenstvím žen a selek získalo grant od 

Nadace VIA ve výši 200 000 Kč na pláno-
vání a přeměnu veřejných prostranství“ 
pochlubila se za sdružení Mamčiny Martina 
Pobudová. Úprava Obecní zahrady by se 
neobešla nejen bez výrazné fi nanční pod-
pory, ale také bez stovek hodin práce dob-
rovolníků. Součástí zahrady bude možná i 
přístaviště s půjčovnou loděk. Břeh rybníka 
Vajgar by v dohledné době měl být bohatší 
o další dětské herní prvky. S jejich umíst-
něním se konkrétně počítá na naučné stez-
ce v prostoru pod plaveckým bazénem.

Terasy pod Kostelem sv. Jana Křtitele 
byly zrekonstruovány

     2 400 000 Kč - to je částka, kterou 
Jindřichův Hradec letos získal z Programu 
regenerace městské památkové rezerva-
ce. Hlavně díky těmto prostředkům, jež 
přibyly do rozpočtu, mohla být dokončena 
rekonstrukce teras pod Kostelem svatého 
Jana Křtitele. Jejich oprava probíhala od 
října loňského do konce května letošního 
roku. V současné době tak celý prostor 
působí ještě trochu syrově. O rekonstrukci 
teras se v J. Hradci mluvilo zhruba osm let. 
Dlouho odkládaný projekt byl realizačně 
završen začátkem června, kdy byly terasy 
zpřístupněny veřejnosti. Záměrem hlav-
ního a vlastně jediného investora akce - 
tedy Města Jindřichův Hradec je, aby se 

      Mnoha lidem se nepoštěstí oslavit své osmnácté narozeniny a Vánoce ve 30 stup-
ňových vedrech v této exotické zemi, kde se ke mně všichni chovali moc hezky. Přesto 
jsem cítila, jak moc jsem sama, jak bych si přála být se svou rodinou a říct jim, jak moc 
je mám ráda. Bylo to jedno z mých velkých vítězství!
       A nakonec přišel den, kdy jsem se musela rozloučit se svým snem, se zemí, která 
je z jedné strany rájem, v němž vládne smích, tanec a z druhé strany země, kde lidé 
trpí hladem, nemocemi a strachem z toho, že je někdo na ulici může okrást nebo zabít. 
To všechno je Brazílie, to všechno jsem si zamilovala. Brazílie se pro mě stala druhým 
domovem. 
                                                                          Veronika Soldánová (4.C, GVN)
                 
                                                                  
     Pravidelně každým rokem se studenti Gymnázia V. Nováka v Jindřichově Hradci 
účastní poznávacího zájezdu do Velké Británie. Mají tak možnost blíže poznat zemi, jejíž 
jazyk se učí po celou dobu svého studia. Jejich cílem bývá nejčastěji Londýn, navštěvují 
však také mnohá další zajímavá místa této ostrovní země. O tom, že jsou studenti velmi 
pozornými cestovali svědčí následující příspěvek.

Anglie mýma očima
     Přestože je Anglie kolébkou parlamentní demokracie i průmyslu, a angličtina je de 
facto hlavním světovým jazykem, je tato ostrovní země až neuvěřitelně tradicionalistická. 

Angličané i v 21. století lpí na 
královně, čaji o páté či ježdě-
ní vlevo, a to přestože se nad 
Londýnem vypínají mrakodrapy 
a do země se lze za půl hodiny 
dostat Eurotunelem. Kontras-
ty najdete ostatně v Anglii na 
každém kroku. Sotva vyjedete z 
Londýna, moderní světové met-
ropole, přivítá vás zelený ang-
lický venkov oživený postavami 
elfů a skřítků; a pak zjistíte, že 
i do té nejzapadlejší samoty se 
dnes lze dostat po silnici a že 
každá farma má zavedený elek-

trický proud. Z dvou set let starých budov na Piccadilly Circus bijí do očí neony reklam 
a některé londýnské avantgardní budovy jsou jen krok přes řeku od Toweru a Tower 
Bridge.
     Při procházce Londýnem byste neměli zapomenout na mapu, jinak vám zbývá jen 
doufat, že dostanete schopného průvodce. Celé ulice jsou tvořeny nekonečnými řadami 
stejných domků ve viktoriánském stylu. Zato centrum Londýna vás uchvátí. S němým 
úžasem budete zírat na Westminsterské opatství, přejdete Tower Bridge nebo budete 
krmit holuby na Trafalgarském náměstí. Ať už máte rádi to či ono, Londýn vás zajisté 
nezklame.

Vojtěch Růžička (4.A, GVN)

(Texty připravila: PhDr. Jana Burianová, učitelka GVN) 
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zrekonstruované terasy staly nejen dal-
ší odpočinkovou zónou v centru, ale aby 
byly také součástí plánovaného vycház-
kového okruhu. „Člověk, který vstoupí do 
zahrad, se potom ocitne před I. základní 
školou ve Štítného ulici. Myslím si, že ten-
to projekt není nijak okázalý, ale doufám, 
že lidé zrekonstruované prostory hojně 
využijí“ vyslovil své přání starosta Ing. 
Karel Matoušek. Celý projekt se podařilo 
dotáhnout do konce především díky pro-
středkům z programu Regenerace městské 
památkové rezervace. J. Hradec letos zís-
kal vůbec nejvyšší dotaci ze všech měst a 
to 2 400 000 Kč. Jen úprava prostor pod 
kostelem si ale vyžádala investici ve výši 
1 850 000. Rekonstrukcí teras zvelebování 
lokality u Kostela sv. Jana Křtitele nekončí. 
Opraveny by měly být zanedlouho napří-
klad i sousední hradby na Parkánech.

Jindřichův Hradec se přenesl 
do barokního období
     Den města v Jindřichově Hradci pojali 
organizátoři tentokrát jako barokní krato-
chvíli. Program byl převážně situován do 
prostor Státního hradu a zámku. Stejně 
jako při minulých ročnících i letos byl Den 
města ofi ciálně zahájen oceňováním úspěš-
ných žáků a studentů jindřichohradeckých 
škol v oblasti umění, sportu a vzdělání. 
„V letošním roce jsem se dobře umístila v 
krajském kole anglické olympiády“ právem 
se  pochlubila oceněná studentka Obchod-
ní akademie Alena Hausteinová. Stejně 
tak měl důvod k radosti student Gymnázia 
Vítězslava Nováka František Růžička. „Já 
jsem olympiády dělal skoro všechny. Dob-
ře jsem se umístil na olympiádě anglické, 
zeměpisné i fyzikální“. Oceňování sedmi 
úspěšných žáků a studentů probíhalo v 
Rytířském sále Státního hradu a zámku a 
to za přítomnosti samotného hraběte Čer-
nína. Den města v Jindřichově Hradci se 
letos oděl do barokního hávu. Organizá-
toři přenesli návštěvníky do období vlády 
císaře Leopolda. „Hrabě Černín z Chudenic 
- vyslanec na Benátském dvoře - přivezl 

na své jindřichohradecké panství něko-
lik zábav a kratochvílí z tohoto krásného 
období“ upřesnil za pořádající agenturu 
Štěpán Muff.
Dobová hudba, šermířská představení, 
burgundské tance nebo pochody vojáků 
jeho Výsosti - takový byl program oslav, 
kterým v letošním roce přálo i počasí. Den 
Města v areálu jindřichohradeckého zámku 
navštívily stovky lidí. Barokní kratochví-
li ukončil večerní ohňostroj v parku pod 
gymnáziem.

Motorkáři rozdávali radost v Pístině  
     Motorkáři a klienti Domova se zdra-
votním postižením – na první pohled vel-
mi zvláštní spojení má už několikaletou 
tradici v obci Pístina na Jindřichohradec-
ku. Do někdejšího Ústavu sociální péče 
přijely nedávno se svými nablýskanými 
stroji udělat radost na dvě desítky motor-
kářů. V Domově pro osoby se zdravotním 
postižením v Pístině žije v současné době 
76 klientek. Myšlenka obohatit jejich celo-
roční aktivity o motorkářskou show se zro-
dila před dvěma lety. Tehdy se u děvčat 
setkala s velmi pozitivní odezvou. „Motor-
káři vždy přivezli holkám nějaké dárky. Je 
to akce, která se nevidí každý den a proto 
se na ni děvčata tolik těší“ zmínil sociální 
pracovník Zdeněk Píša. Letošní motorkář-
skou podívanou v Pístině zorganizovali čle-
nové Motor Cycles Pleše. „Ředitel Domova 
ví, že poblíž Pístiny motorkáři jsou a tak za 
námi přišel s prosbou, abychom za děvčaty 
přijeli“ upřesnila začátek spolupráce člen-
ka Motor Cycles Pleše Romana Sewaldová. 
Akce v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením se vyznačovala bezprostřed-
ností obou zúčastněných stran. „Tady ne-
jde o nic jiného, než o radost dětí. Touhle 
akcí možná přispějeme k lepšímu mínění 
veřejnosti o nás motorkářích“ dodal Michal 
Palatáš. Klientky Domova vyrážejí během 
roku na nejrůznější výlety a nebo i na 
týdenní dovolené. Nedávná akce ale byla  
v mnoha ohledech výjimečnější a tak by 
v Pístině neměla chybět ani v budoucnu. 

Motorkáři nepřijeli do Pístiny s prázdnou. 
Klientkám Domova přivezli spoustu dárků 
a co je ještě důležitější – skvělou náladu a 
nezapomenutelné zážitky.

Největší leporelo světa můžete vidět 
v Jindřichově Hradci
     Chcete vidět největší leporelo na světě? 
Jestliže ano, zajděte se podívat do gale-
rie v zámeckém mlýně. Kromě světového 
rekordu tady uvidíte i velmi netradiční 
putování naší historií. Autorka největšího 
leporela na světě Lucie Seifertová napsala 
před lety knihu Dějiny českého „udatného“ 
národa. Neotřelá sonda do historie vzbudi-
la u veřejnosti takový ohlas, že podle její 
předlohy byly vytvořeny rozměrné panely, 
na nichž je zachycena minulost českého 
národa formou komiksu. 
Zvětšenina knihy, zachycující naši historii 
od lovců mamutů až po současnost, byla 
poprvé vystavena v Národním muzeu v 
Praze. Návštěvníkům je předkládána velmi 
stravitelnou formou, ale přesto je fakto-
grafi cky naprosto v pořádku. „Ta historie 
zde uváděná je faktografi cky správná. Vše 
bylo konzultováno s historiky a odbor-
níky, kteří tam nenašli výraznější chybu. 
Snad jen jednu malinkou a ta byla ihned 
odstraněna“ zmínil za pořádající Jindřicho-
hradeckou kulturní společnost Jiří Langer.                                                                                   
Souběžně s leporelem jsou v zámeckém 
mlýně vystaveny i háčkované fi gurky 
významných osobností českých dějin, 
jejichž autorkou je novobystřická výtvar-
nice Lenka Šátková. Ta se při jejich tvor-
bě nechala inspirovat právě knihou Lucie 
Seifertové. „Lenka vytvořila naopak možná 
nejmenší dějiny na světě – kdo ví. Jsou to 
dějiny háčkované, které vznikly jako kon-
trast vystavenému leporelu“ dodal s úsmě-
vem známý jindřichohradecký galerista.
Anglická verze největšího leporela na světě 
nyní putuje po Spojených státech americ-
kých. Českou mutaci si můžete v jindřicho-
hradeckém zámeckém mlýně prohlédnout 
do konce září.

Na jindřichohradecký zámek se po 
roce vrátila činohra

Co řekl Ruzante, Naši furianti, Strakonic-
ký dudák nebo Večer Tříkrálový – to jsou 
názvy jen některých her, uvedených v 
rámci jindřichohradecké zámecké činohry 
v uplynulých devíti letech. Po dílech klasiků 
zvolili letos autoři hudební komedii pánů 
Tobise, Špilara, Mírovského a Rohana s 
názvem „Na tý louce zelený“. Profesionální 
herci z Plzně a jindřichohradečtí ochotníci 
ze souboru Jablonský začali s přípravami v 
dubnu, v týdnu před červencovou premié-
rou pak probíhaly na třetím nádvoří jindři-
chohradeckého zámku intenzivní zkoušky. 
„To se dělaly poslední úpravy, rozdávaly se 
kostýmy a rekvizity. Dodělávala se napří-
klad i choreografi e představení. 
Mysleli jsme si, že tato hra bude pro nás 
odlehčením, ale teď mám pocit, že loň-
ský Shakespeare byl snadnější než udě-
lat pořádnou hudební komedii“ uvedl při 
generálce herec Divadla J.K.Tyla v Plzni 
Antonín Kaška.
Jednu z hlavních rolí hajného Štětivce 
ztvárnil snad nejznámější jindřichohradec-
ký ochotník Václav Staněk, který tak spl-
nil velký sen nejen sobě. „Moje maminka 
byla fanynkou operety a vždycky si přála,     
abych si v operetce zazpíval. Bohužel se 
toho nedožila a proto tohle představení 
věnuji hlavně jí“ podělil se o své dojmy 
Václav Staněk, který má na svém kontě 
zhruba čtyřicítku divadelních rolí. Hudební 
komedie „Na tý louce zelený“ je v pořadí 
devátým společným počinem plzeňských 
profesionálních herců a jindřichohradec-
kých ochotníků. Nad jubilejním desátým 
ročníkem visí v tuto chvíli otazník, důvo-
dem je absence vlastního kvalitního pódia. 
Jeho půjčení znamenalo už letos pro orga-
nizátory znatelné navýšení nákladů.

Marcela Kozlová
Miroslav Dobeš

Jindřichohradecká televize
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Národní muzeum fotografi e, o.p.s. Jindřichův Hradec Ostře sledovaný Hrabal
Fotografi cká výstava o jednom z nejvýznamnějších českých spisovatelů dvacátého stole-
tí, ceněném i v kontextu světové literatury, Bohumilu Hrabalovi (1914–1997), zobrazuje 
v několika samostatných tematických celcích příběh člověka na pozadí dějin, jeho vlastní 
literární tvorby, přátel i událostí všedního dne.
Romantický básník Novalis kdysi napsal slova, která lze vztáhnout právě k této výstavě:
„Vzpomínka je druhá přítomnost“. Autoři výstavy tuto vzpomínku evokují fotografi emi 
ze života spisovatele a souběžným multimediálním doprovodným programem. Zdánlivě 
němá podoba fotografi í Bohumila Hrabala tak ožívá mimikou tváře, gestem ruky, zvukem 
hlasu, zabarvením slova, oživeným příběhem, mýtem či legendou. Vše se navzájem pro-
pojuje v harmonii neobvyklých prostor nově rekonstruované jezuitské koleje.
Nejen tak fotografi emi, ale unikátními dokumentárními fi lmovými snímky o svérázné 
osobnosti Bohumila Hrabala, fi lmy na motivy z díla spisovatele, vzpomínkovými beseda-
mi pamětníků, i hudebními vystoupeními – tím vším se stane výstava Ostře sledovaný 
Hrabal zajímavou a přitažlivou.

Jiří Menzel při natáčení fi lmu 
Obsluhoval jsem anglického krále

Foto: Martin Špelda

Bohumil Hrabal 
v pivnici U Zlatého tygra

Foto: Hana Hamplová 1986

Bohumil Hrabal (vlevo)
s Václavem Nevyhostěným 

a Slávkem Hrabalem 
na dvoře pivovaru
v Nymburku, 1923
Archiv T. Mazala

Fotografi e z vernisáže výstavy Ostře sledovaný Hrabal. Foto: Hana Hamplová a Radek Švec

Pepa Čečil 
s harmonikou fňuknou

György Varga, ředitel maďarského 
kulturního střediska v Praze, 
rozhovor se starostou města 

Jindřichův Hradec 
Ing. Karlem Matouškem

Ministr kultury ČR 
Mgr. Václav Jehlička 

a ředitel NMF PhDr. Miloslav Paulík



Jindřichohradecký zpravodaj                                                 8/2007

- 14 - 

Jindřichohradecký zpravodaj                                                 8/2007

- 15 - 

ABCD

Město Jindřichův Hradec
připravilo pro všechny děti a jejich rodiče v městském parku

veselé rozloučení s prázdninami

MĚSTO DĚTEM
aneb

„ROBIN HOOD“
dne 1. září 2007

Program bude zahájen 
ve 13.00 hod.

v prostorách městského parku.

  Historické aktivity realizuje umělecká agentura Jaroslav Pelíšek

Na přípravě
a realizaci 

se spolupodílí:

DDM J. Hradec
Junák J. Hradec

 jindřichohradecká
skupina Jen tak tak

SKOK J. Hradec
TJ Sokol J. Hradec

TJ Slovan, J. Hradec
OS ČČK J. Hradec

AEROKLUB ČR J. Hradec
Automotoklub J. Hradec

Český rybářský svaz J. Hradec
Jazyková škola Zachová J. Hradec

Hasičský záchranný sbor J. Hradec
WALDVIERTLER SPARKASSE von 1842 AG

*13.00 zahájení 
s Robinem Hoodem a jeho 

družinou *13.30 šermířské
představení   *14.15 pohádka *15.00 

lukostřelecký turnaj pro malé i 
velké s Robinem Hoodem 

*15.30 šermířské představení 
*16.00 lukostřelecký turnaj
*16.30 šermířské představení
* hudba * tanec * tábornické 
dovednosti * různé soutěže
* hry a atrakce    * 
příležitost pro malé 

zpěváky u mikrofonu 
* výtvarné hry * 
promítání dětských
 lmů v kině Střelnice  * 
pro všechny účastníky jsou 
připraveny sladké odměny a 
drobné dárky 

* občerstvení zajištěno

V rámci veselého rozloučení
s prázdninami se bude
konat 

DĚTSKÝ
RYBÁŘSKÝ ZÁVOD
Místo konání: 
J.Hradec, řeka Nežárka
levý břeh pod gymnáziem 
v J.Hradci. 
Sraz: 7.00 - 8.00
Závodu se může
zúčastnit každé dítě
do 15-ti let věku.
Předběžná prezentace
na tel. 602 470 551

Bližší na plakátech
„Dětský rybářský závod“
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eský rybá ský svaz 
    místní organizace 
377 01 Jind ich v Hradec, Schwaigerova 1118/II 

Telefon:  384-363152 

.           .
MO RS Jind ich v Hradec po ádá v termínu 1. zá í 2007 

D tský rybá ský závod
jednotlivc  v lovu ryb udicí na plavanou  

v Jind ichov  Hradci na ece Nežárce - t etí ro ník
Místo konání :
Jind ich v Hradec, eka Nežárka, levý b eh pod gymnáziem  v J.Hradci.  
Náhradní úsek :  Jind ich v Hradec, eka Nežárka, pravý b eh „pod bubnem“ 
Program sobota 1. zá í 2007:
07.00 - 08.00  - sraz závodník , prezentace, losování míst  
08.00 - 08.55  - p íprava
08.55    - krmení  
09.00 - 11.00  -  závod
11.00 - 11.30   -  vyhodnocení závod
11.30  -  vyhlášení celkových výsledk , p edání cen 
12.00            - ukon ení závod
Popis úseku:  Pomalu tažná voda, ší ka toku 20 až 30 m, b eh dob e p ístupný,
hloubka 1,00 až 1,70 m, dno p evážn  pís ité, místy št rkovité, p i b ezích s nánosy 
bahna
Výskyt ryb: Plotice, cejn velký, cejnek malý, perlín, tlouš , proudník, 
ostroretka, karas, kapr, lín, ouklej, bolen, štika, okoun, ježdík a další druhy ryb 
cejnového pásma 
Organiza ní pokyny :
1. Závodu se m že zú astnit každé dít  do 15-ti let v ku.
2. Zp sob hodnocení : ryby budou po ukon ení závodu zváženy 
3. Každý ú astník musí mít pro p echování ulovených ryb dostate n  velký vezírek 

s kruhy, aby nedošlo k poškození ryb.
4. Ryby budou po zvážení nepoškozeny vráceny vod .
5. Závodí se dle platného závodního ádu a sout žního ádu pro rok 2007
6. Parkování vozidel na ur ených plochách, zákaz vjížd ní na louky! 
7. P edb žná prezentace na tel. 602 470 551 
T šíme se na další ro ník d tských závod  a na setkání s p áteli rybá i v roce 
2007 -  Petr v zdar !  

                               Společnost TRW – DAS a.s., Dačice 
                               hledá do svého pracovního týmu odborníky na pozici:

OPERÁTOR VÝROBY
Nabízíme:
       -    zázemí moderní nadnárodní společnosti
       -    sociální výhody (penzijní pojištění, dotace stravování, benefi t)
       -    24 dnů dovolené
       -    velmi dobré fi nanční ohodnocení 

                               Pokud máte o výše uvedenou pracovní pozici zájem, zašlete nám váš  
                               strukturovaný životopis na níže uvedenou adresu. 
                               Obratem vás budeme kontaktovat.

Bc. Aleš Čech
TRW-DAS a.s.
Strojírenská 160
380 17  DAČICE III
Tel.: +420 384 456 171    E-mail: ales.cech@trw.com
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Čtvrtek  2. 8. 2007 vernisáž - 16,00
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu obrazů
            ROBERT PIESEN – OBRAZY, KRESBY  
            Muzeum - výstavní místnost „ 13“  Výstava potrvá do 28.10.2007
Pátek, sobota 3. a 4., 10. a 11., 17. a 18., 24. a 25., 31. 8. - 21,00; 22,00; 23,30
             Agentura A. Kaška a Státní hrad a zámek J. Hradec pořádají 
             NOČNÍ PROHLÍDKY S BÍLOU PANÍ
            rezervace: Agentura A. Kašky, tel.: 603/24 84 91 (www.akaska.cz)
Neděle  5. 8. 2007 - 9,00
             SLAVNOST PORCIUNKULE          Klášterní kostel sv. Kateřiny
             Při hlavní zpívané mši svaté zazní v podání Chrámového sboru Adama Michny 
            J. Hradec za doprovodu komorního orchestru a varhan především skladby 
            W. A. Mozarta včetně jeho díla Missa in C, tak zvaná „Orgelsolomesse“. 
            Jindřichohradecká římskokatolická farnost srdečně zve k účasti.

Neděle  5. 8. 2007 - 9,00
             VIII. ročník výstavy historických vozidel - I. zámecké nádvoří

Pondělí  6. 8. 2007 vernisáž - 17,30
            Galerie Špejchar Vás zve na výstavu fotografi í 
            JIŘÍ ŘEŘICHA Průřez tvorbou OBRAZY - OLEJE

Pondělí   6. 8. 2007 - 20,30 - koncert lektorů kostel sv. Jana Křtitele  
Středa    8. 8. 2007 - 20,30 - koncert lektorů kostel sv. Jana Křtitele  
Čtvrtek   9. 8. 2007 - 20,30 - koncert lektorů Státní hrad a zámek J. Hradec - Rondel
Sobota 11. 8. 2007 - 20,30 - koncert účastníků kurzů - kostel sv. Jana Křtitele 
                                             (na koncerty v kostele sv. J. Křtitele - vstupné 60 Kč)
            Muzeum Jindřichohradecka a ZUŠ J. Hradec Vás zvou na koncerty
             ORPHEON  SUMMER  ACADEMY Koncerty absolventů a lektorů kurzů

Úterý    7. 8. 2007 - 21,30
            Skolit s.r.o. pořádá  
            Noční koncert při svíčkách-meditace s violou
            MAGICKÁ  VIOLA  PETRA  PŘIBYLA  III
             Účinkuje Petr Přibyl - viola  Na pořadu J. S. Bach.
            kaple sv. Maří Magdaleny               Vstupné: 100,- Kč

Pátek    10. 8. 2007 - 17,30 
            Státní hrad a zámek J. Hradec Vás zve na 
            Vystoupení ruského tanečního a pěveckého souboru  III. zám. nádvoří

Úterý    14. 8. 2007 - 20,00
            Skolit s.r.o. pořádá
            DIALOG  VIOLY  S  KYTAROU 
            Účinkují: Petr Přibyl - viola, Jaroslav Novák, profesor Konzervatoře v Praze - 
            kytara.  Na pořadu J. S. Bach, A. Vivaldi, N. Paganini, W. A. Mozart, španělská 
            a rocková  hudba….                                                  
            Státní hrad a zámek - Rondel             Vstupné 120,-Kč

KULTURNÍ KALENDÁŘNoční koncert při svíčkách - meditace s violou
7. 8. 2007, 21;30 hod

kaple sv. Maří Magdaleny
účinkuje Petr Přibyl - viola

na pořadu J. S. Bach
vstupné - 100,- Kč

Dialog violy s kytarou
14. 8. 2007, 20;00 hod

zámecký rondel
účinkuje Petr Přibyl - viola, Jaroslav Novák, profesor Konzervatoře v Praze - kytara 

na pořadu J. S. Bach, A. Vivaldi, N. Paganini, W. A. Mozart
španělská a rocková hudba ...

vstupné - 120,- Kč

Komorní koncert
21. 8. 2007, 20;00 hod

kostel sv. Jana Křtitele
účinkuje smyčcové kvarteto Apollon, Petr Přibyl - viola

na pořadu F. X. Richter, A. Dvořák
 jazzové a rockové standarty ...

vstupné - 120,- Kč

Orchestrální koncert
28. 8. 2007, 20;00 hod

kostel sv. Jana Křtitele
účinkuje komorní orchestr Virtuosi Pragenses, 

Petr Přibyl - viola, dirigent Robert Jindra
na pořadu W. A. Mozart, Z. Lukáš, L. van Beethoven

vstupné - 130,- Kč

 

předprodej v Informačním středisku města J. Hradec
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Úterý    14. 8. 2007 - 19,19
            Galerie Inspirace pořádá divadelní představení
            Edmond Rostand CYRANO de BERGERAC aneb SÁM PROTI 28
            Slavná klasická komedie zahraná jediným hercem, který sám ztvárňuje 
            všech 28 postav. Hraje: Antonín Kaška, člen činohry Divadla J.K.Tyla v Plzni.
            Langrův dům, nám. Míru 138/I    Atrium ve dvoře  Vstupné: 80,- Kč

Čtvrtek  16. 8. 2007 vernisáž - 16,00
            Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu
             Z HLUBIN  MINULOSTI
             Archeologická výstava z nejnovějších výzkumů v Jindřichově Hradci.
            Muzeum, kaple sv. Víta

Úterý    21. 8. 2007 - 20,00
            Skolit s.r.o. pořádá
            KOMORNÍ  KONCERT
             Účinkuje smyčcové kvarteto Apollon, Petr Přibyl-viola
            Na pořadu F. X. Richter, A. Dvořák, jazzové a rockové standarty…       
            kostel sv. Jana Křtitele                 Vstupné: 120,- Kč

Pátek    24. 8. 2007 - 17,00 
            Státní hrad a zámek J. Hradec Vás zve na 
            Vystoupení ruského tanečního a pěveckého souboru  III. zám. nádvoří

Sobota  25. 8. 2007 
            Klub historie letectví v J. Hradci ve spolupráci s Městem J. Hradec, 
            153. záchranným praporem J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka
            a za podpory Aeroklubu v J. Hradci 
             XIV. setkání čs. válečných letců v J. Hradci
            Program: 

10 hodin - slavnostní zahájení v kapli Maří Magdaleny, 
                 přivítání hostů starostou města Ing. Karlem Matouškem        
11 hodin - návštěva Muzea Jindřichohradecka  
11,45 hodin - pietní akt u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny 
12 hodin - návštěva objektu 153. záchranného praporu v J. Hradci.

Úterý    28. 8. 2007 - 20,00
            Skolit s.r.o. pořádá
            ORCHESTRÁLNÍ  KONCERT
            Účinkuje komorní orchestr Virtuosi Pragenses, Petr Přibyl - viola
                         dirigent Robert Jindra
            Na pořadu W. A. Mozart, Z. Lukáš, L. van Beethoven
            kostel sv. Jana Křtitele                  Vstupné: 130,- Kč

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

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec  tel.: 0420 384 321 279 E-mail: zamek@j-hradec.cz  
Fax: 0420 384 321 391  www.zamekjhradec.cz   
Otevřeno: út - ne  9,00 - 16,15 Pro veřejnost jsou otevřeny 3 prohlídkové okruhy: 
Trasa A - Adamovo renesanční stavení, Trasa B - Gotický hrad a Trasa C - Interiéry 18. 

  1. 9. - MĚSTO DĚTEM ANEB ROBIN HOOD - rozloučení s prázdninami (městský park) 
  1. 9. - Operní představení Giuseppe Verdi „LA TRAVIATA“ (SHZ J. Hradec)
11. 9. - Koncert v rámci KPH, JIHOČESKÝ KOMORNÍ FESTIVAL
            Petr Nouzovský (violoncello) a hosté (kaple sv. M. M.)
13. 9. - 19,00 - MARATON Divadlo Bez zábradlí  Předpl. sk A (KD Střelnice)
16. 9. - 17,00 - SENIOR KLUB (KD Střelnice)
17., (18.) 9. - MOJE TETA, TVOJE TETA - divadelní hra Předpl. sk. B (KD Střelnice)
23. 9. - Divadelní pohádka pro děti (KD Střelnice)
25. 9. - Koncert v rámci KPH, LYRA DA CAMERA (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) 

a 19. století. Černá věž  - otevřena denně od 10,00 - 16,00
Vstupné: Trasa  A: 80 Kč/1 os. a 40 Kč (sníž.), v ciz. jazyce 160 Kč/1 os. a 80 Kč 
              Trasa B a C: 70 Kč/1 os. a 35 Kč/1 os.
               Trasy A+B+C: v ČJ  170 Kč/sníž. 80 Kč, v ciz. jazyce 360 Kč/180 Kč

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA 
Balbínovo náměstí 19/I, 377 01  Jindřichův Hradec 
                                   tel. 384 36 36 61, 384 36 36 60
                                   fax: 384361576  muzeum@esnet.cz   www.muzeum.esnet.cz
Muzeum je otevřeno denně od 8,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00. Kostel sv. J. Křtitele je  ote-
vřen denně od 9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00.  Výstavní prostory v bývalém minoritském 
klášteře jsou otevřeny denně od 9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00. Městská vyhlídková věž je 
otevřena denně od 10,00 - 12,30 a 13,00 - 16,00.

ZÁMECKÝ MLÝN (v areálu Státního hradu a zámku) 
Otevřeno denně 10,00 - 18,00 h., vchod bývalým pivovarem nebo z 1. zám. nádvoří. 
Svatopluk Krotký: Tapiserie (vernisáž 4.8. v 17 hod.), Lucie Seifertová: Dějiny (udatné-
ho) českého národa, Háčkované dějiny Lenky Šátkové, výstava prací studentů textilního 
oboru VŠ UP Praha a VŠVU Bratislava, Eva Galová: Textilní obrazy, Klikovská keramika, 
Fauna a fl ora zatopených lomů Jesenicka (fotografi e, s OS Lacerta), 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.

Prázdninová výtvarná dílna (5.7. do 26.8.) 
otevřeno denně od 10,00 do 17,00. Vlastnoručně si můžete vyzkoušet 
nejrůznější výtvarné techniky malování keramiky, skla, textilu a hedvá-
bí, točení na hrnčířském kruhu, ubrouskovou techniku či výrobu šperků.                      
K dotvoření dle Vaší fantazie je připravena široká nabídka polotovarů, vyro-
bených ve zdejší hrnčířské dílně. Prohlédnout si můžete i hrnčířskou dílnu 
a navštívit obchůdek s místní keramikou, která se zde vyrábí pod značkou 
RH již 15 let.    Občerstvení zajištěno.

Kde nás najdete: Dílna Romany Hulíkové, Děbolín 26 (3 km od JH směr Praha) více 
infromací na tel.: +420 602 476 331

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
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1. 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: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhemová, Jiří 
Macháček, Pavel Landovský, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Miroslav 
Táborský, Nela Boudová aj.
Režie: Jan Svěrák    
                             Délka fi lmu: 95 min.

2. čtvrtek   17.30    20.00
3. pátek     17.30    20.00

Vstupné: 78 Kč
          

BESTIÁŘ  ČR-Bioskop
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
Režie: Irena Pavlásková
                             Mládeži do 15 let nepřístupný   
                             Délka fi lmu: 113 min. 

4. sobota   17.30    20.00
5. neděle   17.30    20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč
           

VELKEJ BIJÁK USA-Bontonfi lm
Víme, že je velkej. Změřili jsme ho. Příběh nové komedie pojednává 
o čtyřech, ne až tak úplně malých sirotcích. Smůlou pronásledova-
né kvarteto navštíví továrnu na čokoládu, kde narazí na kouzelnou 
skříň, která je přenese do světa jménem Gnarnie. Zde se setkávají s 
trochu pošahaným kapitánem a několika studenty čarodějnictví.
Hrají: Kal Penn, Jayma Mays, Jennifer Coolidge, Adam Campbel, 
F.A.Chambers aj. 
Režie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer.
                             Mládeži do 12 let nevhodný
                             Délka fi lmu: 84 min.

7. úterý     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 Per-
šanů.
Hrají: Gerard Butler, Lena Headeyová, David Wenham, D. West 
Režie: Zack Snyder
                             Mládeži do 12 let nevhodný
                             Délka fi lmu: 117 min.

8. středa   17.00    20.00
9. čtvrtek  17.00    20.00

Pozor na začátek !
Český dabing
Vstupné: 73 Kč

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

10. pátek    16.30   20.00
11. sobota  16.30   20.00
12. neděle  16.30   20.00 

Pozor na začátek !
Titulky
Vstupné: 78 Kč                 

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

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

Český dabing
Vstupné: 68 Kč

SIMPSONOVI  VE  FILMU  USA-Bontonfi lm
Jeden z nejúspěšnějších seriálů se konečně dočkal prvního fi lmo-
vého zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfi eldu 
bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší 
věc svého života.
Režie: David Silverman
                             Délka fi lmu: 85 min.

17. pátek   16.30    20.00
18. sobota 16.30    20.00
19. neděle 16.30    20.00 

Pozor na začátek!
Titulky
Vstupné: 73 Kč
                                    
                            

ZODIAC  USA-Warner Bros
Příběh fi lmu vychází ze skutečných událostí a vypráví o masovém 
vrahovi, který po několik desetiletí děsil obyvatele San Francisca a 
zavaloval úřady čtyř soudních okrsků svými šiframi a dopisy. Dopa-
dení Zodiaca se pro skupinu čtyř policistů stalo posedlostí, která z 
nich udělala tvory naprosto nepodobné sobě samým.
Hrají: J. Gyllenhaal, M. Ruffalo, R. Downey Jr., Anthony Edwards, 
Režie: David Fincher
                             Mládeži do 12 let nevhodný
                             Délka fi lmu: 158 min.

21. úterý   17.30   20.00
22. středa  17.30   20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč
                                    
       

CESTA   BOJOVNÍKA USA-Bontonfi lm
Dobrodružný fi lm. Vikingský chlapec je po střetu svých bojovní-
ků s Indiány ponechán napospas původním obyvatelům severoa-
merického kontinentu. Ti ho přijmou mezi sebe a vychovají z něj 
bojovníka.
Hrají: Karl Urban, Russel Means, Jay Tavare, Moon Bloodgood.
Režie: Marcus Nispel
                             Mládeži do 12 let nevhodný
                             Délka fi lmu: 100 min.

23. čtvrtek  17.00  20.00
24. pátek    17.00  20.00
25. sobota   jen  17.00
26. neděle   jen  17.00
27. pondělí  jen  17.00
28. úterý     jen  17.00 
Pozor na začátek !
Český dabing
Vstupné: 78 Kč              

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD USA-Warner Bros
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku 
školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů kouzelnické 
komunity věří, že jeho nedávné setkání s lordem Voldemortem je 
obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěry-
hodnost.
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes
Režie: David Yates
                             Délka fi lmu: 138 min.

25. sobota     jen  20.00
26. neděle     jen  20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč              

HOSTEL II USA-Falcon
V hororu Hostel II sledujeme tři mladé Američanky, které se pod 
vedením exotické a okouzlující známé z Evropy vydávají z Říma na 
společný víkendový výlet do lázní s příslibem odpočinku, zotavení a 
posílení svých přátelských pout. Najdou dívky to co hledají?  
Hrají: Lauren German, Bijou Philips, Roger Bart, Richard Burgi, Vera 
Jordanova, Stanislav Ianevski, Milan Kňažko
Režie: Eli Roth        Mládeži do 18 let nepřístupný
                             Délka fi lmu: 100 min.



Jindřichohradecký zpravodaj                                                 8/2007

- 24 - 

Jindřichohradecký zpravodaj                                                 8/2007

- 25 - 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

                         1. sobota     MĚSTO DĚTEM
                                           Krtkova  dobrodružství        13.00     16.00
                                              Kytice  pohádek                    14.30     17.30
       1.-  2.  NUMBER  23                                     USA-thriller
       4.-  5.  DANNYHO  PARŤÁCI                             USA-krimikomedie 
       6.-  9.  SHREK  TŘETÍ                                  USA-animovaná komedie
           11.  ČERNÁ KNIHA                                  HOL./BEL./V.B./N.- válečný thriller
           12.  WARHOLKA                                      USA-drama
      13.-14.  PŘEDTUCHA                                     USA-thriller
      15.-16.  SMRTONOSNÁ PAST 4.0                    USA-akční thriller
      18.-19.  EDIT  PIAF                                       FR./AN./ČR- drama
            20.  MISS  POTTER                                 VB./USA-biografi e,drama
       21.-23. TAJNOSTI                                        ČR/SR-drama,komedie
       22.-23. ŽELVY  NINJA                                   USA-animovaný,dobrodružný,rodinný
            25.  ANGEL                                            FR.-milostné drama
       26.-27.  BAREVNÝ ZÁVOJ                              ČÍNA/USA-romantické drama
       28.-30.  HARRY  POTTER  A FÉNIXŮV ŘÁD      USA-rodinný
       29.-30.  KLETBA  ZLATÉHO    KVĚTU              ČÍNA-akční, dobrodružný

27. pondělí   jen  20.00
28. úterý      jen  20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč              
                                    
         

AMERICKÁ   KLETBA USA-Palace Pictures
Jediný, ofi ciálně potvrzený případ zjevení ducha v americké historii. 
Horor, thriller. Film je založen na základě jediného zdokumentova-
ného případu v historii Spojených států, kdy duch způsobil smrt 
člověka.
Hrají: Donald Sutherland, Sissy Spacek, Rachel Hurd-Wood, James 
D’Arcy
Režie: Courtney Solomon
                            Mládeži do 12 let nepřístupný
                            Délka fi lmu: 91 min.

29. středa   17.30   20.00
30. čtvrtek  17.30   20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč

JEDNOTKA  PŘÍLIŠ  RYCHLÉHO NASAZENÍ 
                               V Británie-Bontonfi lm
Jsou to Mizerové ve Smrtonosné pasti se Smrtonosnou zbraní. 
Zapomeňte na všechny komedie z policejního prostředí, které jste 
doposud viděli. Jednotka příliš rychlého nasazení se od nich liší. 
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Timothy Dalton, Mar-
tin Freeman, Bill  Nighy
Režie: Edward Wright
                            Mládeži do 15 let nepřístupný
                            Délka fi lmu: 121 min.

31.  pátek    17.30  20.00
1.9. sobota    jen    20.00
2.9. neděle  17.30   20.00

Titulky
Vstupné: 73 Kč

NUMBER 23    USA-Warner Bros
Thriller. Walter Sparrow si díky své totální temné posedlosti čís-
lem 23 udělá ze svého, dosud  idylického života, peklo a psychická 
muka, což by mohlo vést k jeho smrti, stejně tak jako ke smrti jeho 
milovaných.
Hrají: Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman, Danny Huston, 
Rhona Mitra
Režie: Joel Schumacher
                            Mládeži do 12 let nevhodný
                            Délka fi lmu: 98 min.

Představení pro děti se v srpnu nekonají

Akce cihla již přinesla 37 900 Kč a o víkendu zamíří 
do dalších jihočeských měst

Výtěžek z prodeje benefi čních cihel na podporu lidí s mentálním 
postižením byl v Českých Budějovicích 37900 Kč. Proutek, o.s, použi-
je tyto prostředky na vybudování nových míst v chráněném bydlení 
pro lidi s mentálním postižením  v Plasné u Kardašovy Řečice. 
„Děkujeme všem, kteří zakoupili cihlu, za podporu. Jsme rádi, že si 

Akce cihla našla své stálé příznivce i v Jihočeském kraji.“, říká předseda o.s. Proutek, 
Mgr. Jan Kostečka. 
V sobotu 30.6. se otevřou cihlové stánky na náměstí v Českém Krumlově (do 15.7.), 
zámcích Jindřichově Hradci a Hluboké nad Vltavou (do 29.7.) a poprvé také na náměstí 
v Třeboni (do 8.7.). 
Obyvatelé a návštěvníci těchto měst, kteří si zakoupí benefi ční cihlu, si ji mohou odnést  s 
sebou domů, nebo na ni napsat vzkaz či pozdrav a nechat ji u cihlového stánku. Z těchto 
prodaných cihel se pak u stánků staví symbolická věž. Jedna cihla stojí 100 Kč.
Výtěžek letošního ročníku benefi ční kampaně bude použit na vybudování nových míst v 
chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením Proutek-Plasná. 
„Na realizaci AKCE CIHLA spolupracujeme s občanským sdružením Portus, Praha (www. 
portus.cz) již čtvrtým rokem“, výsledkem je vybudování chráněné dílny pro lidi s men-
tálním postižením na našem statku v Plasné u Kardašovy Řečice, která v současnosti 
zaměstnává 11 lidí s mentálním postižením“, dodává Jan Kostečka. 

Záštitu nad jihočeskou Akcí cihla převzal hejtman kraje RNDr. Jan Zahradník. 
Celostátně Akci cihla podporují i významné osobnosti z české kultury jako Jaroslav Svě-
cený, Simona Stašová, Anna Šišková a další. 

Mgr. Jan Kostečka, 608 335 785, honza@proutek.cz

O Proutku
     Občanské sdružení Proutek založené v roce 2000 podporuje integraci lidí s mentálním 
postižením do běžné společnosti. Od roku 2004 provozuje na statku v Plasné u Kardašo-
vy Řečice chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením s kapacitou 4 místa. Od léta 
2006 je také v provozu chráněná dílna, která v současnosti zaměstnává 11 lidí s men-
tálním postižením. O.s. Proutek se svými službami vytváří alternativu k velkým ústavům 
sociální péče, ve kterých v současnosti žije v České republice až 15 000 lidí. 
Našim cílem je, aby lidé s mentálním postižením mohli žít co nejsamostatnějším životem 
uprostřed běžné společnosti. 

Děkujeme našim partnerům, kteří Akci cihla v Jižních Čechách podporují:

Generální partner: Stavební spořitelna České Spořitelny
Hlavní partneři: MCA development, Stavební veletrhy Brno 2007
Hlavní mediální partneři: Šíp, Atlas, Sestra, Zdravotnické noviny
Regionální partneři: JH TRUCK, STALHLBAU WOLF, Česká podnikatelská pojišťovna, 
POSTELE pro zdravý spánek, SHAPE DESIGN, DK OPEN, AVE TESCO, AGRO-LA, J.MACKŮ 
s.r.o., EKO EKO, BOHEMIA STONE, CARRIER, SETERM, PRO INVEST, PROTYNA, NF VEO-
LIA, JIHOČESKÝ KRAJ, JINDŘICHOHRADECKÁ TELEVIZE, AB NORMAL realitní kancelář, 
JINOS-AGRO, GLAZING AUTODÍLY, GLAZING AUTOSKLO, Rain tiskárna, Astra Zeneca. 
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SPORT
Skauti z Jindřichova Hradce vyrazili do 
Francie
Na každoroční mezinárodní skautské setkání Intercamp, 
kde se na 4 dny sejdou skauti ze zemí Evropy a Severní 
Ameriky, jsme vyrazili poprvé loni - do Německa. A odsud 
jsme přijeli tak nadšení, že jsme se letos rozhodli se na 
Intercamp vydat také, ačkoli se konal ještě o kousek dál.
Pro veliký úspěch se naopak naše řady ještě rozšířily, takže 

nás nakonec jelo něco přes 40. Všichni jsme se těšili a byli zvědaví, co nám akce přinese 
tentokrát, když Intercamp slaví 40 let a skauting své sté výročí.
Cesta byla sice dlouhá, ale čekaly nás dny plné zajímavých aktivit, srandy, přátelství i 
mezinárodní spolupráce. Některé děti si poprvé pořádně zkusily komunikovat v angličtině 
či němčině, bylo třeba najednou spolupracovat na úkolech bez ohledu na národnost či 
jazyk. Viděli jsme, jak mohou být různé věci jinak, zachutnal nám francouzský chleba, 
užili jsme si obrovského ohňostroje, slavili století skautingu narozeninovými muffi ny, 
prošli se po francouzské krajině a zúčastnili se mnoha zajímavých aktivit.
Domů jsme sice přijeli unavení, ale plni zážitků z předcházejících dnů s kamarády jak 
starými, tak s novými z mnoha koutů světa.
A velký dík za to patří Jihočeskému kraji, který naši výpravu z Jindřichova Hradce pod-
pořil.                           

Anežka Novotná, vedoucí výpravyŽadatelé dostanou granty na péči o krajinu
Tři žadatelé z Jihočeského kraje obdrží v následujících dnech celkem 120 tisíc korun z 
programu Strom života Nadace Partnerství. Podařilo se tak fi nancovat úpravu míst vhod-
ných k rozmnožování žab na Jindřichohradecku a přípravu informačních panelů u Novo-
hradské Kovárny a na Graselových stezkách. Program Strom života podporuje třetím 
rokem společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 6,1 milionu korun.
Na poslední grantovou výzvu, v níž se rozdělovaly prostředky ze dvou podprogramů, 
reagovalo celkem 87 žadatelů. Grantová komise pak vybrala 36 projektů, mezi které roz-
dělila 1,9 milionu korun. Podobné projekty mají ještě šanci získat podporu v posledním 
letošním grantovém kole, jehož uzávěrka je stanovena na 31. srpna. „Prostředky jsou 
určeny nejširšímu okruhu žadatelů, přičemž výše grantu může dosáhnout 20 tisíc korun. 
Taková částka většinou odpovídá drobným výsadbám stromů,“ uvedla Mirka Drobílková 
z Nadace Partnerství.
Mezi podpořenými projekty je i záměr Slavonické renesanční společnosti vybudovat na 
Graselových stezkách další interpretační místo. Graselovy stezky, pojmenované po slav-
ném loupežníkovi, zahrnují již šest okruhů na české i rakouské straně hranice. Těší se 
přitom značné přízni místních obyvatel i návštěvníků regionu a jsou častým výletním 
místem. Chystané úpravy se budou týkat lokalit Psí hřbitov u Českého Rudolce a Habrová 
seč u Nových Syrovic. Právě na těchto místech by návštěvníci měli již brzy najít nové 
informační panely, odpočívadla a vysazené stromky.
Teoretické znalosti o výsadách stromů mohou žadatelé nově čerpat i z čerstvě vydané 
publikace Jak se sází strom. „Publikace Jak se sází strom je určena nejen pro naše žada-
tele, ale i všechny nadšené sadaře. Jejím hlavním cílem je co možná nejvíce ulehčit práci 
všem, kteří se rozhodli vysazovat stromy,“ dodává Drobílková, která je autorkou knihy.

Mirka Drobílková, Nadace Partnerství
tel.: 515 903 125, e-mail: mirka.drobilkova@nap.cz

Oddíl turistiky KČT při Slovanu J. Hradec
zve příznivce turistiky na své akce:
  4. 8. 07 (sobota) - pěší akce: Třeboň - Stráž nad Nežárkou 
                              v celé trase po ČTZ v délce 17 km odjezd z J. Hradec v 6,45 hod. 
                              autobusem (Humpolec - Č.B.), stanoviště č. 6 
                              návrat ze Stráže n/Než. ve 13,50; 14,05; 15,50 nebo v 16,39 hod. 
                              vede Ing. Nunvář

18. 8. 07 (sobota) - pěší akce: Holenskými lesy do Stráže nad Nežárkou
                              odjezd vlakem v 7,17 hod 
                              trasa Mnich - Holná - Jemčina - Stráž n/Nežárkou, asi 15 km
                              odjezd ze Stráže jak uvedeno v předchozí akci 
                              vede p. Líbalová
 

V Jihočeském kraji dnes najdete již 127 zařízení označených cedulkou s nápisem Cyklis-
té vítáni. Systém certifi kace, který provozuje Nadace Partnerství, usnadňuje cyklistům 
orientaci mezi restauračními a ubytovacími zařízeními a označuje ta, kde jsou na jejich 
příjezd připraveni. Po prvním roce existence projektu vybírala porota nejlepší z nich. V 
Jižních Čechách dnes poskytují cyklistům nejkvalitnější služby Hotel Záviše z Falkštejna 
v Hluboké nad Vltavou, Penzion Centrum v Českých Budějovicích a Hospůdka na návsi 
ve Vidově.

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC

Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec

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 
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Hledáme nové obchodní  zástupce .

www.smartpujcka.cz

až 5 Kč
na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky

k03_inz_120x80_cmyk_SP.indd 1 12.7.2007 10:05:36

SPORTOVNÍ HALA
              ČT   2. 8. - Muži Třeboň - Jičín přát. zápas - 20,00
              SO 11. 8. - Házená ženy - turnaj 9,00 - 17,00
              SO 18. 8. - Házená ženy - turnaj 9,00 - 18,00
                ČT 30. 8. - Házená ženy J. Hradec - Trenčín přát. zápas 17,00
                PÁ 31. 8. - Házená ženy J. Hradec - Trenčín přát. zápas 10,00

ZIMNÍ STADION
              ST 15. 8. - Muži Vajgar J.H. - Benešov - přát. zápas  18,00
              PO 20. 8. - Dorost Vajgar J.H. - Tábor - přát. zápas  18,00
              ST 22. 8. - 8+9 tř. Vajgar J.H. - Tábor - přát. zápas  11,15
              ST 22. 8. - Jun. Vajgar J.H. - Písek - přát. zápas  18,00
              PÁ 24. 8. - 8+9 tř. Vajgar J.H. - Č. Budějovice - přát. zápas  11,00
              PÁ 24. 8. - Muži Vajgar J.H. - Vel. Meziříčí - přát. zápas  18,00
              PO 27. 8. - Dorost Vajgar J.H. - Strakonice - přát. zápas  18,00
              ST 29. 8. - 6+7 tř. Vajgar J.H. - Č. Budějovice - přát. zápas  10,00
              ST 29. 8. - Dorost Vajgar J.H. - Itálie - přát. zápas  14,30
              ST 29. 8. - Muži Vajgar J.H. - Milevsko - přát. zápas  18,00
              PÁ 31. 8. - Jun. Vajgar J.H. - H. Brod - přát. zápas  17,00


