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Muzeum Jindřichohradecka 

vyhlašuje soutěž pro děti a dospělé 
 „O nejkrásnější jihočeskou kraslici“ 

 

Zájemci zašlete na adresu Muzea Jindřichohradecka 2 kraslice, 
nezapomeňte připojit Vaši adresu, telefon a věk! 

Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v sobotu 3. dubna 2004 od 14 h 
v sále minoritského kláštera na vernisáži velikonoční výstavy  

„Dejte vejce malovaný“! 
 

Uzávěrka soutěže: 20. března 2004! 
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INFORMACE Z RADY MĚSTA 
 

        Podle rozhodnutí zastupitelů vstoupila dnem 1.2.2004 v platnost obecně 
závazná vyhláška města č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. Podle ní se za činnost narušující veřejný pořádek považuje volné 
pobíhání psů na veřejném prostranství a vylepování a vyvěšování reklam mimo 
místa k tomu určená.  
  Místa se zákazem volného pobíhání psů jsou vyznačena na podrobné mapě 
města a městských částí, která je přílohou této vyhlášky. V podstatě se jedná o 
náměstí, frekventované ulice v centru města a ostatní plochy s velkým dopravním 
zatížením a se zvýšeným pohybem osob, zejména dětí. V místních částech jsou to 
průtahy hlavních komunikací a prostory návsí.  Zvláště exponované zóny jako jsou 
parky a dětská hřiště budou postupně označována výstražnými tabulkami. Osoba 
kontrolující pohyb psa na veřejném prostranství je v každém případě povinna 
neprodleně odstranit nečistotu (tuhý exkrement) způsobenou zvířetem. 
  Současně je podle přijaté vyhlášky vylepování plakátů a reklam povoleno pouze 
na určených reklamních a plakátovacích plochách. 
 

    Příspěvek města Jindřichův Hradec do společného fondu k zajištění a 
financování základní dopravní obslužnosti v rámci Jihočeského kraje činí pro 
letošní rok 792 826,- Kč. V  minulém roce se tato částka pro jednotlivá města 
stanovovala pouze podle počtu obyvatel a pro naše město vycházela zhruba o sto 
tisíc vyšší. V letošním roce jsou příspěvky obcí stanovovány podle nového klíče, 
který schválilo zastupitelstvo kraje. V něm jsou zohledněny kromě počtu obyvatel 
také počty zastávek v katastru obce,  počty spojů, které v nich zastaví a délky 
tras procházejících obcí. Financování základní dopravní obslužnosti v rámci kraje 
tak zůstává založeno na principu solidarity obcí a je složeno z prostředků státního 
rozpočtu, rozpočtu kraje a příspěvků obcí. 
 

   V posledních letech došlo za přispění města k zásadní obnově vozového parku 
MHD. Zejména nákupem dvou nízkopodlažních autobusů se výrazně zvýšil 
komfort přepravy. Přesto se po dohodě s provozovatelem podařilo udržet ceny 
jízdného v autobusech městské hromadné dopravy na loňské úrovni. Prokazatelné 
ztráty v roce 2004 uhradí město provozovateli MHD ze svého rozpočtu příspěvkem 
ve čtyřech splátkách  v celkové výši  1 615 686,- Kč. Proti loňskému roku je tento 
příspěvek vyšší o 600 000,- Kč vlivem inflace, zvýšením spotřební daně u nafty a 
prodloužením tras MHD změnou jízdních řádů podle požadavků města.  
 

    Na svém únorovém zasedání byla rada města seznámena se závěrečnou 
zprávou o realizaci protidrogové politiky města za rok 2003. Této tématice se 
v mikroregionu našeho města dlouhodobě zabývá pan Mgr. Milan Týmal. Ze 
zprávy vyplývá, že zneužívání tvrdých drog u nás v roce 2003 mírně pokleslo a že 
je zde situace stabilizována. Nicméně počty mladých lidí, kteří s drogami přicházejí 
do styku jsou velmi varující a radní se budou této problematice nadále věnovat. 

                                Alfred Němec, místostarosta  města Jindřichův Hradec   

Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se koná 
31. března 2004 – 16.00 hodin v sále Střelnice 
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Občanské průkazy 
 

      V současné době existuje celkem 9 druhů platných občanských průkazů vydaných 
od r. 1948, z toho 6 typů „knížka“ vydávaných do 30.4.1993, 2 typy „identifikační 
karta“ bez strojově čitelných údajů vydávaných  do 31.12.2003 a konečně občanský 
průkaz se strojově čitelnou zónou vzor 2000, vydávaný v současné době. 
      Městský úřad rozhodne o skončení platnosti občanského průkazu, který je 
poškozen, obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, jakož i 
v případě, že u občana došlo k podstatné změně podoby.   
        Od 1.4.2004 nabývá účinnosti nová právní úprava, která stanoví, že občanské 
průkazy bez strojově čitelných údajů (8 typů), vydané do 31.12.2003 pozbývají 
platnosti nejpozději do 31.12.2008. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané 
povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a to podle 
doby vydání občanských průkazů.  
         Znamená to, že občané, kteří nemají poslední typ občanského průkazu se 
strojově čitelnými údaji a vytištěnou fotografií přímo na průkazu, budou povinni  
požádat o vydání nového průkazu ve stanovených lhůtách i v případě, že vyznačená 
doba platnosti ještě neuplyne a rovněž v případech, kdy je v průkazu vyznačena doba 
platnosti  „bez omezení“. 
         Tyto výměny jsou osvobozeny od správních poplatků a to i v případě, že občan 
požádá o vydání nového občanského průkazu v předstihu, tj. v době, kdy se budou 
vyměňovat  starší občanské průkazy, tzn., že může požádat o nový občanský průkaz 
již dnes. S ohledem na skutečnost, že v každém případě občan ponese náklady na 
zhotovení předkládané fotografie a občanský průkaz se vydává s platností omezenou 
na dobu 10-ti let, je to však zbytečné.  
        Při výměně občanského průkazu je občan povinen vyplnit žádost  formátu  A4, 
která z důvodů strojního zpracování nesmí být přeložena ani zmuchlána. Doporučuje 
se proto vyplnit ji  až  před podáním na městském úřadě, i  s ohledem  na  možnost  
konzultace, v případě pochybností o vyplňovaných  údajích. 
          Žádosti  o vydání  OP se přijímají  v úředních  hodinách  tj. Po  a  St  od  8.00  
do 17.00 hod. v přízemním vestibulu budovy D bývalého okresního úřadu v Janderově 
ulici čp. 147, kde je pro ten účel zřízena zvláštní přepážka. Jestliže občan současně 
nežádá o zapsání jiných údajů, než těch, které jsou uvedeny v dosavadním průkaze, 
stačí předložit starý občanský průkaz a 1 fotografii dle platných norem. 
           Nový  občanský průkaz bude občanovi vydán na stejném místě po 30 dnech  
od  podání  žádosti, v případě, že bude zhotoven a zaslán městskému úřadu, i dříve. 
Na tuto skutečnost je možné se telefonicky informovat  na č. tel. 384350610. 
           Podle současně platné právní úpravy bude po 1.5.2004 možné k cestě do 
států Evropské unie použít i občanský průkaz. Nedoporučuji občanům, aby se na tuto 
možnost příliš spoléhali. Všechny cestovní pasy, jejichž doba platnosti ode dne 
překročení  státní hranice neuplyne ve lhůtě stanovené jednotlivými státy ( 1 až  6 
měsíců), jsou nadále bez omezení platné a k vycestování  mimo Evropskou unii (např. 
Chorvatsko) budou i nadále nezbytné. Vlastní pas budou muset mít rovněž děti do    
15-ti let, pokud nebudou cestovat s rodičem, který je má zapsané ve svém cestovním 
pase.                                                                                         Ing. Jan Bejlek,  

odbor správních agend  MěÚ Jindřichův Hradec 
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Společenská kronika 
Město Jindřichův Hradec 

blahopřeje rodičům k narození dětí,  
které byly slavnostně přivítány na starobylé radnici  

dne 6. února 2004 
 

Cibríková Dana Karpíšek Martin Lejtnar Petr Šebestová Adéla 
Hadačová Denisa Kašpárek Michal Matuščin Šimon Urbánková Kristýna 
Husáková Nela Klabouchová Ema Mikeš Albert Zusková Veronika 
Chutná Julie Kulhová Klára Ouvín David Železo Bohumil 
 Kutnerová Kateřina Pacholík Radek  

 
 

projevuje úctu obyvatelům města Jindřichův Hradec, kteří zemřeli v lednu 
 

  5. 1. Nosil Josef,  J. Hradec 12. 1. Hromádka František,   J. Hradec 
  6. 1. Vodička Vítězslav,   J. Hradec 15. 1. Dvořák Jaroslav,   J. Hradec 
  6. 1. Hajna Jiří,   J. Hradec 22. 1. Štefl Josef,   Radouňka 
  7. 1. Kardová Marie,   J. Hradec 29. 1. Salaba Antonín,   Otín 
10. 1. Vojta Václav,   J. Hradec 29. 1. Majerová Jarmila,    J. Hradec  
11. 1. Schüller Miloslav,   J. Hradec  

 
   

UPOZORNĚNÍ  Finanční odbor MěÚ v Jindřichově Hradci  
                               upozorňuje na termíny splatnosti u místních poplatků.  
 

Poplatek ze psů je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku - ust. 
Čl. 6 Obecně závazné vyhlášky Města J.Hradec č. 12/2003 o místních poplatcích. 
Nebudou-li  poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacená (neodvedená) část se zvyšují na trojnásobek - ust. Čl. 31, odst. 1, 
Obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 12/2003 o místních poplatcích. 
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný dle ust. Čl. 5  odst. 1, 
Obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 13/2003 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů u fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt, a to nejpozději 
do:  
    a) 31. března kalendářního roku celou částkou (380,-Kč pro fyzickou osobu) 
    b) nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března  
        a do 30. září  kalendářního roku 

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek - ust. Čl. 7, 
odst. 1, Obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 13/2003 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání           
a odstraňování komunálních odpadů.                                         Ludmila 
Kopetová,  
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finanční odbor – oddělení místních poplatků MěÚ J. Hradec 

 
                    

  ☺        
        

  

popíjely, platily...15.1.2004 v 17.25 hod. kdosi anonymně oznámil na linku 156, že 
na náměstí Míru, v průchodu k zámku kde se nachází čajovna si udělaly mejdan dvě 
mladé dívky. Strážníci, kteří se dostavili na místo zjistili, že se oznámení zakládalo na 
pravdě. Ony dívky zde skutečně byly, již značně rozesmáté, a popíjely z plastové láhve 
červené víno značky, která odpovídala jejich vytříbenému vkusu. Rozverně přivítaly 
strážníky a radost jim nezkazilo ani poučení, že porušily vyhlášku Města J. Hradec č. 
4/2003 (Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku), která omezuje 
konzumaci alkoholu na veřejném prostranství, čímž se dopustily přestupku dle §46 
zákona „o přestupcích". Úsměv z tváře jim vyhnala až výše vyřčené blokové pokuty. 
 

kradl, půjde...17.1.2004 v 15.50 hod. bylo ze supermarketu BILLA na sídlišti Vajgar 
oznámeno zjištění pachatele drobné krádeže. Strážníci na místě zjistili, že 49-ti letý 
bezdomovec si krom běžného nákupu (sáček cibule) řádně uloženého v nákupním 
košíku, vzal ještě dvě balení baterií Sony (cena celkem 60,- Kč), které ovšem neuložil 
k ostatnímu nákupu, ale do kapsy bundy. Při této činnosti jej pozoroval člen ostrahy. 
Při placení cibule se pokladní zeptal, jestli je to všechno, co chce zaplatit. Bezdomovec 
odpověděl že ano. Proto po projití pokladnou se jej ujal člen ostrahy a přivolal hlídku 
městské policie, které se muž ke krádeži přiznal. Při provádění všech nezbyt-ných 
úkonů s případem spojených bylo zjištěno, že výše uvedený bezdomovec byl před 
dvěma roky odsouzen za trestný čin krádeže a zdánlivě banální věc se rázem dostala 
do zcela jiných dimenzí. V tomto případě se z přestupku stal rázem trestný čin, kterým 
se dále bude zabývat Policie ČR. 
 

dojezdil...V časovém rozmezí jednoho měsíce dvakrát platil blokovou pokutu za 
špatné parkování 26-ti letý řidič, u kterého bylo zjištěno, že jezdí bez řidičského prů-
kazu přesto, že mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že 
se tímto dopustil trestného činu „maření výkonu úředního rozhodnutí", byla věc 
předána obvodnímu oddělení Policie ČR. 
 

za bundu se toho vejde...23.1.2004 v 10.00 hod. bylo oznámeno na linku 156, že v 
prodejně potravin na Masarykově náměstí přistihli pachatelku drobné krádeže. 
Strážníci na místě zjistili, že žena (53 let) si krom nákupu řádně uloženého v nákupním 
košíku, chtěla ještě „přilepšit" a to tím způsobem, že sklenici sterilovaných okurek, 
majonézu a půllitrovku „tuzemáku" se pokusila pronést přes pokladnu za bundou. Po 
zaplacení nákupu z košíku byla zastavena personálem prodejny a hrozně se divila, „že 
si někdo všimnul". Strážníkům se ke krádeži přiznala a byla poučena, že se dopustila 
přestupku dle §50/1a zákona o přestupcích, který se řeší jak jinak, než blokovou 
pokutou. 
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vyhrožoval...26.1.2004 v 05.55 hod. bylo hlídkou městské policie zjištěno osobní 
vozidlo tovární značky Opel, parkující na náměstí Míru před lékárnou Jupiter. Strážníci 
za volantem spatřili spícího řidiče. Vzbudili jej a zeptali se, zda něco nepotřebuje. Muž 
odpověděl, že ne, že pouze čeká na kamaráda. Protože z auta to bylo cítit jako z 
palírny upozornili strážníci řidiče, aby pokud požil alkoholický nápoj, v žádném případě 
vozidlo neřídil. Byli mužem ujištěni, že to v žádném případě nehrozí. V 6.00 hodin muž 
vozidlo nastartoval a bez rozsvícených světel se rozjel po náměstí. Před služebnou 
městské policie se jej strážníkům podařilo zastavit. Muž z vozidla vystoupil a ptal se, 
kolik bude platit. Po té, co mu bylo vysvětleno, že tento přestupek se nebude na místě 
v blokovém řízení řešit, se muž rozlítil a začal strážníkům vyhrožovat fyzickou újmou 
jim samotným i jejich rodinám. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si zde 
řidiče převzala. 
 

žádná "béčka"...29.1.2004 v 18.20 hodin bylo telefonicky oznámeno personálem 
supermarketu Hypernova přistižení dvou dívek, které se pokusily cosi ukrást. Strážník, 
který do prodejny přijel, se nestačil divit. Dívky (16, 17 let) na něj čekaly v kanceláři 
ostrahy. Strážník je požádal o podání vysvětlení a ony svorně uvedly, že do prodejny  
s úmyslem něco si ukrást již přišly. Z regálů si postupně braly zboží, které si nedávaly, 
jak je dobrým zvykem do nákupních košíků, ale rovnou za bundy. Po té šly do kabinky 
sloužící ke zkoušení oděvů, kde si zboží přendaly do batohu. U pokladny nic nezaplatily 
a při průchodu na ně upozornilo signalizační zařízení, u kterého se jich ujal člen 
ostrahy. Každá měla nabrané zboží za 810,- Kč. Byly poučeny, že se dopustily 
přestupku dle § 50/1a zákona o přestupcích a věc bude postoupena ke správnímu 
řízení. Po té byly obě předány rodičům. Přestupek byl samozřejmě oznámen na odbor 
sociálních věcí MěÚ J. Hradec. 
 

opět alkohol...31.1.2004 v 01.30 hodin při pěší kontrole veřejného pořádku na 
náměstí Míru v Jindřichově Hradci si hlídka strážníků všimla skupinky tří osob, z nichž 
jedna byla zjevně pod vlivem alkoholu, jak nasedá do osobního automobilu Fiat. Na 
podnapilou osobu zbylo místo, kde jinde, než za volantem. Než se strážníci k vozidlu 
dostali, řidič nastartoval a z náměstí odjel. Proto strážníci vysílačkou upozornili druhou 
hlídku, která vozidlo ve Václavské ulici zastavila. Řidič (34 let) se přiznal, že před 
jízdou opravdu „požil" několik sklenek vína. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla 
na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si zde řidiče převzala. 
 

plakáty...1.2.2004 V průběhu noční služby hlídka strážníků zjistila neoprávněný výlep 
plakátů mimo plakátovací plochy. Plakáty zvaly na koncert punkové kapely E!E, 
konané 6.2.2004. Strážníci si řekli, konečně proč ne a výše uvedený koncert opravdu 
navštívili, ovšem ke smůle pořadatele, v uniformě. Pořadatel byl poučen o porušení 
vyhlášky č. 1/2004, čl.3, odst.1, která mimo jiné zakazuje lepení plakátů mimo plochy 
k tomuto účelu určené. Porušením vyhlášky došlo k přestupku dle §46 přestupkového 
zákona, za který byla pořadateli na místě uložena bloková pokuta. 

str. Rudolf Gabriel 
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                                     ZACHYCENO KAMEROU…                                                                                                                                                         
 

 

 Odcizený obraz je zpátky v Číměři   

Psal se červenec roku 2000 a z obecního úřadu v Číměři byl odcizen vzácný obraz se 
znakem obce, která jej získala od rodu Slavatů. Stalo se tak u příležitosti povýšení 
obce na město. Dlouhá léta ležel obraz na půdě sídla úřadu, v roce 1994 byl ale 
zrestaurován a vystaven na odiv návštěvníkům. Radost jim dělal necelých sedm let, 
přesně do chvíle, než byl ukraden. Tomu, že by se mohl najít, věřil po tříletém pátrání 
jen málokdo. Malé zázraky se ale asi přece jen stávají, jindřichohradecký policista ho 
vypátral v jednom ze starožitnictví v Českém Krumlově. „Děkuji policistům za to, že 
nám tento znak nalezli, protože jsme už nevěřili tomu, že by se k nám mohl vrátit a 
byli jsme z toho dost smutní. Klobouk dolů před prací jindřichohradeckých 
kriminalistů“ nešetřil slovy chvály starosta Číměře Petr Šachl. „Kolega, který se zabývá 
touto oblastí, patří k nejlepším v České republice. To, že nalezl tento obraz, který je 
mimořádně významný pro obec Číměř, není rozhodně náhoda“ uvedl ředitel OŘ PČR 
v J. Hradci plk. Jaroslav Vratišovský. Práce policistů v oblasti pátrání po odcizeném 
kulturním dědictví není jednoduchá a nebo dokonce fádní. Z velké části se jedná o 
práci v terénu. Policista, jenž obraz z Číměře vypátral, proto chce zůstat v anonymitě. 
„Jde o práci s lidmi. Policista si musí získat důvěru lidí na poli kultury a nebo zkrátka 
v úseku, kterému se věnuje a s těmito lidmi musí spolupracovat. Sám by totiž nezmohl 
nic“ dodal policejní šéf. Českokrumlovské starožitnictví, kde byl obraz 7. února 
zajištěn, jej od překupníků získalo za pouhé 3000 Kč, k prodeji ho nabízelo za 36 000 
Kč. Reálná hodnota díla je přitom čtyřnásobně vyšší. Hodnota historická je 
nevyčíslitelná. Nejen proto starosta Šachl přislíbil, že bude-li obraz znovu vystaven, 
dočká se mnohem lepšího zabezpečení. 
  

 

Návrh územního plánu Jindřichova Hradce počítá s novým obchvatem 
 
 

V úterý 17. února se v sále na Střelnici konalo veřejné projednávání návrhu územního 
plánu velkého územního celku Jindřichohradecko. Pořadatelem tohoto setkání byl 
Krajský úřad v Českých Budějovicích. Jednání o návrhu územního plánu velkého 
územního celku Jindřichohradecko probíhají již od roku 1999. Ve městě samotném se 
diskutovalo potřetí a to za poměrně velkého zájmu veřejnosti. „Velké územní celky se 
projednávají poměrně zřídka. Do našeho správního území zasahuje VÚC 
Českobudějovicko a VÚC Javořická vrchovina. Mezi nimi se nachází území VÚC 
Jindřichohradecko, které se projednává již několik let. Letos se předpokládá jeho 
schválení. Souběžně s ním se projednává také VÚC Jihočeského kraje“ upřesnil 
architekt Zbyněk Hartmann. Návrh územního plánu je rozdělen na část závaznou a 
nezávaznou. Prvně zmíněnou budou muset obce v následujících zhruba 10-ti letech při 
svém rozhodování plně respektovat. Jedná se například o dopravní koridory. 
Předložený návrh územního plánu velkého územního celku Jindřichohradecko doznal 
během několikaletého projednávání výrazných změn. „Pro Jindřichův Hradec to 
například znamená, že bude muset zřejmě počítat s jiným vedením přeložky silnice    
I. třídy a že zde bude zakotvena průmyslová zóna na Fedrpuši. To ovšem pouze za 
předpokladu, že tuto lokalitu opustí armáda“ dodal Zbyněk Hartmann. V případě tzv. 
východního obchvatu Jindřichova Hradce zvítězila nakonec varianta, která počítá 
s jeho vedením od křižovatky u Kuniferu šikmo přes Hamerský potok až k výpadovce 
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na Jarošov nad Nežárkou. Podle předkladatelů návrhu se jedná o kompromisní řešení, 
zohledňující potřeby města a ochranu životního prostředí. Den veřejného projednávání 
návrhu územního plánu velkého územního celku Jindřichohradecko byl zároveň 
posledním dnem jeho vystavení. Na odbor územního plánování Krajského úřadu 
v Českých Budějovicích mohli své písemné připomínky a návrhy podat vlastníci 
pozemků, jejichž práva budou dotčena veřejně prospěšnými stavbami. Obce mají pro 
případné podání  svých námitek lhůtu 30 dnů.   
 

Lodhéřovští řekli úložišti jasné „NE“ 
  

 

Před nedávnem proběhlo v Lodhéřově místní referendum k záměru stavby hlubinného 
úložiště jaderného odpadu v lokalitě Klenovského masivu. Ten je jedním ze sedmi 
vládou vytipovaných míst na území České republiky. O tom, že by v jejich blízkosti 
mělo v budoucnu vzniknout úložiště jaderného odpadu, se Lodhéřovští dozvěděli na 
podzim roku 2000. K pěti stovkám obyvatel této obce se v průběhu tří let přidala další 
města na Jindřichohradecku, pod hlavičkou Sdružení za záchranu Klenovského masivu 
bojují proti záměru vlády. Zatím posledním krokem bylo právě referendum 
v Lodhéřově. „S velkou radostí mohu říci, že 99,23% obyvatel se vyjádřilo proti úložišti 
a 0,77% bylo pro. V číslech to znamená 387 záporných a 3 kladné hlasy“ neskrýval 
své nadšení z výsledků referenda starosta Lodhéřova Jiří Dvořák. Místní referendum se 
konalo nejen v Lodhéřově, ale také v Deštné. I tady se obyvatelé vyjadřovali pro nebo 
proti úložišti a rovněž k tomu, zda má vedení obce využít všech možných prostředků 
k zabránění realizace projektu. Obyvatelé obou obcí se blýskli obdivuhodnou volební 
účastí. Za jednou z lodhéřovských voliček dokonce putovala komise až do porodnice. 
„Svých spoluobčanů si za takový přístup velmi vážím. Volební účast 84% je podle 
mého názoru výmluvná“ dodal Jiří Dvořák. Slovy klasika řečeno – obce na 
Jindřichohradecku sice vyhráli těžkou bitvu, k vítězství ve válce mají ale ještě hodně 
daleko. Rozhodnutí o tom, kde bude nakonec úložiště vybudováno, by mělo padnout 
v roce 2015, se zahájením stavby se počítá v roce 2040, s jejím ukončením o 25 let 
později. Sdružení za záchranu Klenovského masivu se nyní hodlá zaměřit hlavně na 
připravovanou novelu atomového zákona. Ta by měla obcím umožnit, aby o 
případném umístění nebo odmítnutí jaderného úložiště rozhodli již v první instanci 
samy a tento verdikt by pak byl pro vládu směrodatný.                                 

            Město nad Vajgarem čekají změny a novinky v dopravě 
 
V dohledné době by mělo být uvedeno do provozu nové parkoviště u zimního 
stadionu, které je již hotovo. Plocha s více jak sedmdesáti parkovacími místy bude 
osazena automatem se zkrácenou placenou dobou. Od 17-ti hodin zde bude volné 
stání tak, aby návštěvníci hokejových utkání nemuseli za parkování platit. Jinak tu 
budou sazby stejné jako v ulici Klášterské. „Dopravní komise města se mimo jiné 
zabývala také rekonstrukcí ulice Bratrské, která vyžaduje komplexní opravu po 
výstavbě kanalizačního sběrače „B“. Dokončena již byla projektová dokumentace 
s řešením chodníků podél řeky a napojení do parku, případně na Sládkův kopec a na 
most do ulice Pražské. Jedná se ovšem o záležitost dlouho dobou, neboť letošní 
rozpočet s 3,5 miliónovou investicí do rekonstrukce Bratrské ulice nepočítá“ uvedl 
místostarosta Alfred Němec. Ulevit by se mělo řidičům, parkujícím u Poledníku. 
Doposud totiž museli po opuštění parkoviště kvůli jednosměrnému provozu zdlouhavě 
projíždět centrem města, nyní by měl být objezd kostela obousměrný a cesta do ulice 
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Komenského a Nežárecké se tak výrazně zkrátí. Místo s úzkým průjezdem bude 
osazeno dopravním značením s určením přednosti v jízdě. Poměrně velké procento 
návrhů na dopravní změny ve městě pochází od samotných občanů. Některé se po 
realizaci osvědčí, jiné jsou pak v praxi problematické. „Stane se například, že od 
občanů obdržíme podnět na umístění zpomalovacích pruhů. Když jim vyhovíme, po půl 
roce přijde petice, ve které občané požadují retardéry odstranit. Takové akce stojí 
nemalé finanční prostředky. Občané by se měli včas domluvit, co vlastně chtějí“  řekl 
dále Alfred Němec. 
 

Koňský příběh Tristana a Isoldy 
 

Ani trojí vyšetření kobylí mámy v turistické jízdárně ve Studnicích nedokázalo odhalit, 
že se na svět chystají hned dvě hříbata. 22. ledna v půl sedmé ráno se narodil Tristan 
a k překvapení všech ho po půl hodině následovala Isolda. Naděje, že kobyla donosí 
současně dvě zdravá hříbata, která přežijí porod, je pouhé čtvrt procento. Narození 
dvojčat je tak raritou v mnoha ohledech. “Isolda měřila o jeden centimetr méně než 
Tristan. Ten je takový zvídavý všetečka, Isolda má po mámě spíše klidnou povahu“ 
chlubila se pyšná chovatelka Iva Lapková – Zelinová. I přesto, že porod dvojčat 
všechny ve Studnicích hodně překvapil, proběhl naprosto bez problémů. Těžká 
zkouška ale přišla už v prvních dnech života Tristana a Isoldy, kdy uhodily kruté 
mrazy. I s nepřízní počasí si ale chovatelé dokázali poradit a dnes je může těšit pohled 
na zdravá hříbata. Ta čeká zatím bezstarostný život. 4-5 let si mohou dopřávat volnost 
na pastvinách, pak se ale – stejně jako jejich rodiče – budou muset zapojit do tvrdé 
práce.    

Marcela Nejtková, Jindřichohradecká televize                             
   

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA             BMI + MK = MĚK JH                                                                                                                                 
Co znamená tato tajemná rovnice? Pravidelní návštěvníci městské knihovny ji už určitě 
vyluštili. Nejde o nic jiného než o tradiční březnovou snahu dát o sobě více vědět a 
nabídnout něco nového. 
Zkratka BMI znamená BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU. Pokud bude po únorové 
přestávce dále pokračovat Národní program počítačové gramotnosti vyhlášený 
ministerstvem informatiky, vypíše i naše knihovna jako téměř jediná v celé republice 
další kurzy pro zájemce o zvládnutí práce s počítačem i osvojení výhod, které nabízí 
internet.  Ve dnech 16. – 19. března bude ve studovně městské knihovny pro 
zájemce probíhat prezentace zajímavé databáze novinových článků firmy 
Anopress. V rámci svého výkonu regionální funkce připravuje městská knihovna na 
pondělí 29. března i setkání představitelů samosprávy na téma 
„Internetizace knihoven v malých obcích“. Akce proběhne od 16 hodin 
v poslechovém sále knihovny. 
Rozšifrovaná zkratka MK znamená MĚSÍC KNIHY. Ta je možná známější a spíše asi 
osloví tradiční příznivce četby. Městská knihovna se zapojí do celostátně konané 
ankety s názvem „MOJE KNIHA“. Jejím cílem je zjistit, jaká kniha se těší 
největší oblibě u českých čtenářů. Věříme, že i Vy se zapojíte a pomůžete nám tu 
nejoblíbenější alespoň tady u nás objevit. Oslovíme všechny věkové kategorie lidí, 
anketní lístky budou k dispozici jak v papírové, tak i v elektronické podobě 
především v městské knihovně a na některých dalších místech ve městě. Na závěr 
Měsíce knihy pak proběhne už tradiční a hlavně mezi dětmi velmi populární akce 
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„Noc s Andersenem“. Jedná se o noční program v knihovně a letos se jej budou 
moci zúčastnit děti na obou našich pracovištích – v ulici U Knihovny i na sídlišti 
Vajgar. 

K dobré pohodě při pobytu u nás určitě přispěje i obměněná expozice 
fotografií pana Antonína Špáta u hudebního oddělení nazvaná Praha bez 
Hradčan II. Budete mít opět příležitost shlédnout netradiční záběry z hlavního města. 
Ve vstupním prostoru infocentra vystřídají Josefa Bőhma MUDr. Jindřich Pink a Jiří 
Vetýška. Jejich postřehy nazvané „Obrázky z cest“ zachycují dojmy a nálady 
z míst, která se svými fotoaparáty navštívili.   
                                                     Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 
 

K  
    

   Studenti katedry fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických 
umění v Praze budou vystavovat své práce od 23. 3. 2004 v Národním muzeu 
fotografie v Jindřichově Hradci.  
   Tato výstava je výjimečná ze dvou důvodů: je představením nejmladší generace 
evropských fotografů (FAMU není jen českou školou, je školou mezinárodní) a je 
první výstavou, která otevírá rekonstruované prostory bývalé jezuitské koleje, kde 
tímto zahajuje činnost české Národní muzeum fotografie. Jindřichův Hradec tak 
získává důležitý kulturní projekt, který může významně přispět k rozvoji 
jindřichohradeckého regionu, jak v rámci Čech, tak i v rámci nově vznikajících 
euroregionů. 
   Výstava bude zahájena 23. 3. 2004 v 17 hodin.  
Vernisáži však bude předcházet seznámení s rekonstruovanými prostorami,         
v 16 hodin bude pro nejširší veřejnost uspořádaná prohlídka s průvodcem. 

 

Katedra fotografie FAMU představuje nejvýznamnější instituci 
poskytující vysokoškolské vzdělání v oblasti fotografie v střední Evropě. 
Mezi vedoucími ateliérů na FAMU je řada vynikajících fotografů: 
Jaroslav Bárta, Pavel Dias, Štěpán Grygar, Viktor Kolář, Rudo Prekop,      
Bohumír Prokůpek, Josef Ptáček. 
 

Studenti katedry fotografie, která poskytuje vzdělání jak v češtině tak v angličtině 
pocházejí z mnoha zemí Evropy a v některých případech i z jiných kontinentů. 
 
 

Národní muzeum fotografie je instituce, které se jako první podařilo realizovat 
záměr zbudovat muzeum fotografie. Toto více jak stoleté snažení bylo poprvé       
v historii české fotografie korunováno úspěchem a to právě v Jindřichově Hradci. 
Mezi zakládající členy muzea patří nejen výjimeční fotografové: Ivo Gil, ale i foto-
grafové a pedagogové: Jaroslav Prokop, Miroslav Vojtěchovský, a také významní 
teoretici: Pavel Scheufler, který je bezpochyby největším znalcem fotografie 19. 
století v Čechách.                           Michael Čtveráček – FAMU - produkce výstav 
 

atedra fotografie FAMU 
vystavuje v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci 
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                   KULTURNÍ KALENDÁŘ                                        
                         
 
 
 

KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na divadelní hru                                                                                                             
KAŠPARŮV JIHOČESKÝ VÍKEND 

7. 3. 2004 -19.30 hod. – MRZÁK INISHMAANSKÝ Divadelní spolek Kašpar 
                                                 Pozor na začátek!                                                             

sál Střelnice         vstupné: 120,- 115,- 110,- 60,- Kč              Předplatné sk. A     
 
 
 
   

 KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na divadelní hru                                                                                                             
8. 3. 2004 – 19.00 hod. – RŮŽE PRO ALGERNON Divadelní spolek Kašpar 
                                              v hlavní roli Jan Potměšil, mimo předplatné                                                        

sál Střelnice         vstupné: 110,- 105,- 100,- 50,- Kč    
 

  SPOLEK PŘÁTELÉ STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE  pořádá                                                                                                                                                                              
8. 3. 2004 – 19.00 hod. – přednášku Rudolfa Prokopa 
                     „Jindřichův Hradec ještě se probouzející - rok 1868“ 
konferenční sál muzea – minoritský klášter při kostele sv. J. Křtitele           
 
 
 
 
 

 DADA CLUB KASPER Vás zve  na koncert                                                                               
11. 3. 2004 – 19.30 hod. – ROMAN DRAGOUN   
                                              Další z pravidelných pořadů „Hudební sklepy“  
                                               

DADA CLUB KASPER, Kostelní ul. 73/I                          vstupné: 80,- Kč 
 

 Jindřichohradecké  úzkokolejky Vás srdečně zvou na                                                                                                         
13. 3. 2004 – 20.00 hod. – V. PLES - sál Střelnice   
 
 

  GALERIE INSPIRACE pořádá                                                                                                             
13. 3.  2004 – 17.00 hod. – ANNA MÁRIA BULAWOVÁ  

prodejní výstava  obrazů s duchovní tématikou           

Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň , do 4.4. 2004       vstup volný 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

14. 3. 2004 – 9.30 hod. -  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec     
   

 KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na                                                                                                     
14. 3. 2004 – 17.00 hod. – SENIOR KLUB zábavný pořad  
sál Střelnice                               s tancem a se zajímavým hostem vstupné: 30,- Kč                                                          

  GALERIE ŠPEJCHAR Dolní Skrýchov                                                                    
15. 3. 2004 – 17.30 hod. – Jaroslav HAVLÍK - černobílé fotografie TIBET 
 

  DS JABLONSKÝ uvádí premiéru komedie o třech dějstvích                                                                                                                   
17. 3. 2004 – 19.00 hod. – Georges Feydeau: DÁMA OD MAXIMA 
Hrají, tančí a zpívají : K. Líbalová, P. Körner, L. Ratajová, V. Staněk, V. Hanuš,            
J. Smrčka, M. Šťastný, P. Jelínek/J. Gantner, D. Prager j.h., T. Hrbek j.h., P. Prudil,        
J. Böhm, L. Lepič, H. Šotová, B. Čížek, K. Lišková, H. Liškařová j.h., E. Dvořáková,      
R. Štěbetáková, L. Harudová, K. Bedáňová, B. Houdková, J. Langer, B. Bartůňková,    
L. Soukup, Č. Třeček, K. Bedáňová ml., V. a O. Málkovy, J. Fišerová 
Režie: Sabina a Jiří Langrovi 
sál Střelnice                    vstupné: 60,- 55,- 50,-  Kč 
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  KD Střelnice v J. Hradci Vás zve   na                                                                                 
20. 3. 2004 – 19.00 hod.  – JARNÍ KONCERT   
sál Střelnice                                Jindřichohradeckého symfonického orchestru 
                                  
 

  KD Střelnice v J. Hradci Vás zve                                                                                        
21. 3. 2004 – 14.30 hod. a 17.00 hod.  – Překvapení s DÁDOU  
sál Střelnice                   Účinkují: Dáda Patrasová, kos Oskar, žížala Julie a další 
                       

  KD Střelnice v J. Hradci uvádí pořad                                                                                 
22. 3. 2004 – 19.00 hod. – NA POKEC SE ZDEŇKEM TROŠKOU 
                         Zábavný pořad se známým režisérem uvádí Jaroslav Suchánek  
                         ( náhradní termín přeložený z února ) 
sál Střelnice        vstupné: 105,- 100,- 95, a 50,- Kč   
 

  Folková skupina JEN TAK TAK a Město J. Hradec pořádají                                             
22. 3. 2004 – 20.00 hod. – ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
                         koncert folkových kapel -  hraje a zpívá se v 1. patře na schodech 
Gymnázium V. Nováka v J. Hradci                                            vstupné dobrovolné 
 

  Národní muzeum fotografie v  J. Hradci pořádají                                                            
23. 3. 2004 – 17.00 hod. – Výstava fotografií 
          Vernisáž výstavy studentů katedry Filmové a televizní fakulty AMU v Praze. 
           16.00 hod. – prohlídka nově rekonstruovaných prostor 
Národní muzeum fotografie – jezuitská kolej                                        
 

  Den otevřených dveří v knihovně Muzea Jindřichohradecka                                         
23. 3. 2004 – 9 - 11 a 12 - 15 hod. – Den otevřených dveří se koná  
                                                          v rámci Března měsíce internetu 
Zájemci se seznámí s využíváním elektronických zdrojů a specializovaných 
databází souvisejících s obory historie, kunshistorie, etnografie aj.  
 

  GALERIE INSPIRACE pořádá                                                                                            
23. 3.  2004 – 18.00 hod. – INSPIRACE TIBETEM  

                                    Povídání nad diapozitivy Zuzany Ondomišiové           

Langrův dům, nám. Míru 138/I, suterén                 vstupné: 50,- Kč 
 

 KD Střelnice v J. Hradci Vás zve                                                                                         
23. 3. 2004 – 19.00 hod.- Vláďa Hron  - Abeceda hvězd II.  
                                               volné pokračování úspěšného pořadu                                   
sál Střelnice                             vstupné: 105,- 100,- 95,-  50,-   Kč   

                                         

 KD Střelnice, časopis Folk a country Praha a skupina Jen tak tak                          
26. 3. 2004 – 18.00 hod. - ZAHRADA Jihočeské předkolo folk. festivalu  
sál Střelnice   vstupné:  30,- Kč                      Bližší informace na str.  15 
   

 Klub historie letectví J. Hradec  a  Muzeum Jindřichohradecka pořádají                      
26. 3. 2004 – 18.00 hod. – přednášku Mgr. Vladislava Buriana  
             „15. březen 1939 - čs. váleční letci v zahraničním odboji“ 
           přednáška doplněná promítáním dobových dokumentů                                                         

konferenční sál  muzea - minoritský klášter při kostele sv. Jana Křtitele     
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27. 3. 2004 – 19.30 hod. -  Benefiční ples Občanského sdružení OKNA 
„OKNO DOKOŘÁN“, akce proběhne pod záštitou Města Jindřichův Hradec           
a Nadace DIVOKÉ HUSY. Hrají: Combo a Old Steamboat.  
Z výtěžku plesu budou zakoupeny pomůcky pro zdravotně handicapované děti.   
sál Střelnice                                                       Zveme všechny lidi dobré vůle. 
 
 

KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na pohádku                                                                                                                                                                              
28. 3. 2004 – 16.00 hod. – MAXIPES FÍK Divadlo Špílberg Brno.   
                                                Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
sál Střelnice                               vstupné: 30,- 25,- 20,- 15,- Kč   
 

  Agentura QAH                                                                                                              
29. 3.  2004 – 19.30 hod. – JIŽNÍ ALJAŠKA  
KINOSÁL KD Střelnice             Cestopisná přednáška Leoše Šimánka  
 

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAV 
  DADA CLUB KASPER, Kostelní 73/I Vás zve  výstavu                                                                               
Olda Šimek  - fotografie – „MAKRO“                                            
 
  

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC                                                     
březen 2004 - prohlídkové trasy uzavřeny, prohlídka pouze pro objednané skupiny, 
vstupné se 110% příplatkem 
tj. 154,- Kč /1 os. v českém jazyce, v cizím jazyce 308,- /1 os.  
Změna vstupného v roce 2004:  
Plné vstupné v čj: 70,- Kč  / Plné vstupné v cizím jazyce: 140,- Kč 
Snížené vstupné:   35,- Kč /  snížené vstupné:  70,- Kč  
 
 
 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA                                                                               

Muzeum Jindřichohradecka, městská vyhlídková věž a kostel sv. Jana Křtitele jsou 
v době od 7. ledna 2004 do 31. března 2004 pro veřejnost uzavřeny!  
 
 

                          V MĚSÍCI DUBNU  - KD STŘELNICE                                              
 -  společenský sál – uzavřen z důvodu výměny oken včetně opravy fasády 

 

                          V MĚSÍCI DUBNU -  KINO                                                              
 -  provoz kina nepřerušen 
 

Obec baráčníků KUNIFER „Už zase zpíváme“ 
    V prosinci r. 2001 byl opět obnoven pěvecký kroužek Obce baráčníků v počtu          
8 členů. Vedoucím je pan Luděk Michal, na baskytaru doprovází p. uč. František 
Mácha, na housle p. Milan Zíka, flétnu ovládá Aneta Marušáková. O kroniku kroužku 
se pečlivě stará tetička Modráčková. Zpěváci vystupovali mimo jiné v Domově 
důchodců J. Hradec – Otín, kde před Štědrým dnem přišli zazpívat koledy a předali 
malá přáníčka. Rovněž obyvatelům DPS v Růžové ulici svým vystoupením zpříjemnili 
dobrou náladu.                                                                                     J. Novotná, 
vzdělavatelka OB 
 

Vážení čtenáři a příznivci 
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Jindřichohradeckého symfonického orchestru, 

v letošním roce se budeme setkávat nejen na našich koncertech, ale i na 
stránkách Jindřichohradeckého zpravodaje. Chtěli bychom Vás pravidelně 
informovat o naší činnosti, protože věříme, že nám i v letošním roce zachováte 
svou přízeň. I na rok 2004 jsme pro Vás připravili bohatý  program koncertů. 
 
20.3.  Jarní koncert    - Střelnice 
16.5. Májový koncert    - Rytířský sál Státního hradu a zámku 
19.6.   Letní koncert    - nádvoří Státního hradu a zámku 
24.10. Podzimní koncert   - Střelnice 
  5.12. Adventní koncert   - kaple sv. Maří Magdaleny 
19.12.   Vánoční koncert PS Smetana a Jakoubek a JHSO - Střelnice 
Orchestr již tradičně vystupuje i mimo město J. Hradec a ani letošní rok pro nás 
nebude výjimkou. Zatím jsou domluvené tři koncerty a některé další jsou dosud 
v jednání. 

4.7. Německo – Neu Eting 
4.8. Státní zámek Hluboká nad Vltavou 
15.8. Nová Včelnice – kolonádní koncert 

Další vystoupení nás čeká 1. 7. v Českých Budějovicích, kde se zúčastníme 
zahájení Olympiády mentálně postižených. 

V loňském roce se uskutečnily také dvě novinky. Tou první bylo 
uspořádání I. Zámeckého plesu, který se setkal s velkým ohlasem mezi 
návštěvníky.  

Letos se bude konat II. Zámecký ples a to 3. dubna ve Španělském 
křídle (Rytířský sál a  Malý divadelní sál). Chystá se opět pestrý výběr různých 
žánrů, proto srdečně zveme všechny na taneční parket. 

Druhou novinkou bylo soustředění pro členy orchestru v Dolním Radíkově 
pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Letošní soustředění nás čeká od 4. do 6. 
června.  
Rok 2004 je velmi bohatý na výročí mnohých českých skladatelů (A. Dvořák,      
B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů, J. Suk, V. Blodek, V. Novák), ale i světových 
(G. F. Händel, J. Haydn a další). Jelikož není v našich silách připomenout si výročí 
všech těchto umělců, rozhodli jsme se, že si v některých skladbách připomeneme 
alespoň 100 let od úmrtí Antonína Dvořáka a dvojité výročí Bedřicha Smetany 
(1824-1884). 

Doufáme, že ani další letošní repertoár Vás nezklame a budeme se velmi 
těšit na setkání s Vámi na některém z našich koncertů i na těchto stránkách. 
Pokud jsou mezi Vámi nějací houslisté, violisté, či hráči na jiné nástroje a chcete 
si zahrát, rádi Vás uvítáme mezi námi, zkoušíme každou neděli od 17.00 v budově 
gymnázia. Přijďte mezi nás. 

Za JHSO, Ludmila Plachá 

ZAHRADA 2004    Přehlídka jihočeských hudebních skupin 
Regionální kolo konkurzu největšího českého folkového festivalu 
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Jindřichův Hradec   26. března 2004 

                                   

Pořádá KD Střelnice J. Hradec, Masarykovo náměstí ve spolupráci s časopisem 
Folk a country Praha  a jindřichohradeckou skupinou Jen tak tak 

Začínáme v 18 00. Jako host vystoupí domácí Jen tak tak. 
 

Program:         18 00 -  18 25  Sešlost (Tábor) 
18 25 -  18 50  Nouze (České Budějovice)                        
18 50 -  19 15  Drazda Band (Doudleby u Č.Budějovic)                                                                                     
19 15 -  19 40  Náhodné doteky (Prachatice) 
19 40 -  20 05  Fígl (Tábor)  
 

20 05 -  20 15   PŘESTÁVKA 
20 15 -  20 40  Shivers (Volyně) 
20 40 -  21 05  String Trio J.A.J. (České Budějovice)                                                                   
21 05 -  21 30  Bonsai č.3 (České Budějovice)                                                                                                                 
21 30 -  22 00  Jen tak tak (Jindřichův Hradec) 

Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 12. 3. 2004   

Letos již po osmé Vás zveme do města Folkové růže na přehlídku jihočeských 
skupin hrajících folk, country, bluegrass, trampskou píseň a jiné příbuzné žánry či 
odnože „naší“ muziky. 
Stejně jako každý rok se nejedná o soutěž s určováním pořadí ani o posouzení, 
kdo je horší či lepší, ale o prezentaci něčeho nového a zajímavého. V sále budou 
opět přítomni zástupci médií a pořadatelé velkých letních festivalů. Kvalitní 
ozvučení zajistí Honza Fiedl.  
 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
Hudební pořad pro začínající muzikanty 

 

     Členové hudební skupiny Jen tak tak, která již brzy oslaví 15 let svého trvání, 
se v letošním roce rozhodli nahradit tradiční folkkluby poněkud jiným typem 
pořadu. Ten vznikl opět ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec, bude se 
jmenovat Zpívání na schodech a vrátí koncerty zpět do budovy Gymnázia 
Vítězslava Nováka, kde původně začaly. Zpívání na schodech je určeno především 
pro začínající hudebníky, ale vítáni jsou například i zájemci o autorské čtení a jiné 
umělecké žánry, tedy všichni, kteří začínají a nemají kde vystupovat. 
První večer proběhne 22. března 2004 ve 20 hodin a pozváni jsou: 
Hudební skupina Lidee noire (Chomutov), folková kapela Doteky 
(Božejov) a  Martina Trchová z Prahy. Pořad je určen mladým divákům 
bez rozdílu věku, kteří dají přednost jiné a mnohdy i zajímavější tvorbě 
svých vrstevníků před „hity osvědčených mediálních konzerv“. Akustika 
je vynikající, hraje a zpívá se v 1. patře na schodech. Vstupné 
symbolické.                   Další Zpívání na schodech je připraveno na 26. duben. 
 
 
KINO STŘELNICE 

 
     

2.  úterý     jen     19.00 PÁN PRSTENŮ: Návrat krále USA-N.Zéland – Warner Bros. 
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3.  středa    jen     19.00 
4.  čtvrtek  jen     19.00 
5.  pátek    15.00  19.00 
 
Pozor na začátky ! 
Titulky 
Vstupné:  72 Kč   

Režisér Peter Jackson uzavírá třetím dílem svou tolkienovskou 
adaptaci. Souboj o Prsten moci a osud Středozemě vrcholí a 
cesty členů Společenstva se na konci vyprávění opět setkávají.  
Hrají: Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Vigo 
Mortensen, Miranda Ottová aj.   
Režie: Peter Jackson                    Mládeži do 12 let nevhodný  

                         Délka filmu: 200 min. 
6. sobota     17.30   20.00 
7. neděle     17.30   20.00  
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  60 Kč   

PIKOVÁ TROJKA                                 V. Británie-Falcon 
Erotický thriller režisérky Jane Campionové. Meg Ryanová 
v roli profesorky angličtiny, jejíž svět je narušen vpádem 
zločinu a živočišné přitažlivosti detektiva, jenž ho vyšetřuje. 
Dále hrají: Mark Ruffalo, Jennifer Jason Leighová aj. 
Režie: Jane Campionová        Mládeži do 18 let nepřístupný    

     Délka filmu:  120 min. 
Projekt 100 
8. pondělí  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné:   50 Kč 

ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO                USA - Bontonfilm  
Hororová klasika režiséra Romana Polanského je šokujícím 
podobenstvím o chmurném světě, manipulovaném nedobrými 
silami Zla. Nabízí skvělou kompozici, gradaci, atmosféru i 
spád – a také vynikající Miu Farrovou v hlavní roli. 
Dále hrají: John Cassavetes, Ruth Gordonová aj.   
Režie: Roman Polanski           Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 135 min.  
Projekt 100 
9. úterý     17.30   20.00   
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  50 Kč 

NÁVRAT                                                            Rusko-AČFK 
Psychologický příběh dvou chlapců – Andreje a jeho bratra 
Ivana, kteří deset let neviděli svého otce. Ten se jednoho dne 
vrátil a připravil jim neobyčejný zážitek… 
Hrají: Vladimír Garin, Ivan Dobronravov, Konstantin 
Lavroněnko aj.  
Režie: Andrej Zvjagincev           Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 105 min. 
10. středa   17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 56 Kč 

TRIO Z BELLEVILLE                  Francie-Kanada-Artcam 
Zapomeňte na Disneyho. Beze slov vyprávěný animovaný 
příběh tří starých dam z městečka Belleville. 
Režie: Sylvain Chomet                             Délka filmu: 80 min 

Projekt 100 
11. čtvrtek   17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 60 Kč    

INVAZE BARBARŮ                      Kanada- Francie-Artcam 
Proč ho nenechají v klidu umřít? Nevšední komorní příběh o 
posledních věcech člověka.  
Hrají:Rémy Girard,Stéphane Rosseau, Dorothée Berrymanová  
Režie: Denys Arcand                   Mládeži do 12 let nevhodný  

Délka filmu: 105 min 
12. pátek      17.30  20.00 
13. sobota    17.30  20.00 
14. neděle    17.30  20.00 
 
 

KAMEŇÁK 2                                                    ČR - Prospero 
Erektivní pramen v Kameňákově vyschl a současně s jeho 
zmizením se začínají množit případy znásilnění místních 
mladých mužů. Policejní náčelník Pepa Novák má v bláznivé 
komedii Zdeňka Trošky znovu plnou hlavu starostí. 
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Vstupné:  80 Kč 

Hrají: Václav Vydra, Jana Paulová, Helena Vondráčková, 
Martin Maxa, Marek Vašut, Helena Růžičková aj. 
Režie: Zdeněk Troška                  

Mládeži do 12 let nevhodný  
Délka filmu: 100 min

Projekt 100 
15. pondělí  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
 
Titulky 
Vstupné: 50 Kč 

ZUŘÍCÍ BÝK                                                       USA- AČFK
Realistické zachycení rozporuplné osobnosti agresivního a 
lidsky odpudivého boxera Jake LaMotta. Robert De Niro 
v hlavní roli jednoho z nejvýraznějších a nejlepších snímků 
osmdesátých let.  
Dále hrají: Cathy Moriartyová, Joe Pesci aj. 
Režie: Martin Scorcese            

Mládeži do 15 let nepřístupný  
Délka filmu: 130 min

16. úterý     17.30  20.00 
17. středa    17.30  20.00 
 
 
 
 
 
Vstupné:  62 Kč 

MAZANÝ FILIP                                          ČR-Warner Bros.
Detektivní parodie. Píše se rok 1937 v Los Angeles. Tomáš 
Hanák coby šarmantní detektiv Phil Marlowe vzdoruje 
zlotřilým úkladům Oldřicha Kaisera i žhavým půvabům Vilmy 
Cibulkové. 
Dále hrají: František Skála, Pavel Liška, Bohumil Klepl, 
Viktor Preiss, Eva Holubová, Jaroslav Dušek  
Režie: Václav Marhoul                Mládeži do 12 let nevhodný

                          Délka filmu: 100 min.  

18. čtvrtek  17.00  20.00  
19. pátek    17.00  20.00  
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné:  56 Kč 

21 GRAMŮ                                            USA-Hollywood C.E.
Jakou váhu má lidský život? Tragédie v podobě automobilové 
nehody navzájem proplete osudy trojice zcela odlišných 
hrdinů. Filmové drama od režiséra filmu Amores perros. 
Hrají: Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Wattsová aj. 
Režie: Alejandro Iňárritu       Mládeži do 15 let nepřístupný    

         Délka filmu: 125 min.  
20. sobota   17.30   20.00  
21. neděle   17.30   20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 66 Kč   
 
 

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU 
USA – Bioscop

Film, který musíte vidět, i když při něm budete zavírat oči. 
Psychopat Thomas Hewitt je jedním ze členů šílené rodiny 
s kanibalskými sklony. Skupině studentů začíná souboj na 
život a na smrt.  
Hrají: Jessica Bielová, Jonathan Tucker, Andrew Bryniarski 
Režie: Marcus Nispel               

Mládeži do 15 let nepřístupný  
Délka filmu: 100 min. 

Projekt 100 
22. pondělí  17.30  20.00 
 
 
 

ANNIE HALL                                                   USA - AČFK 
Komedie. Neurotický a romantický Alvy Singer se zamiluje do 
venkovské dívky Annie Hallové, která touží po tom, stát se 
zpěvačkou. Tak jednoduchý a prostý příběh rozehrál Woody 
Allen do neuvěřitelné série svých vtipů a postřehů ze života, které 
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Titulky 
Vstupné:  50 Kč 

se můžou týkat každého z nás.     
Hrají: Woody Allen, Diane Keatonová, Tony Roberts aj.  
Režie: Woody Allen                        Mládeži do 12 let nevhodný    

                           Délka filmu: 95 min. 
Projekt 100 
23. úterý      17.30  20.00 
 
 
Titulky  
Vstupné:  50 Kč 

SLONÍ MUŽ                                                      USA – AČFK 
Režisér David Lynch zachytil ve svém černobílém snímku příběh 
znetvořeného muže Johna Merricka zasazený do časů 
viktoriánské Anglie. V hlavní roli John Hurt. 
Dále hrají: Anthony Hopkins, Anne Bancroftová, J. Gielgud 
Režie: David Lynch                     Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 120 min. 
24. středa     17.30  20.00 
 
 
 
Titulky  
Vstupné:  56 Kč 

SNÍLCI                                   Francie-Itálie-Hollywood C.E. 
Oddejte se milostným hrám trojice mladých studentů. Eroticky 
laděný snímek Bernarda Bertolucciho, odehrávající se na pozadí 
událostí bouřlivého pařížského jara 1968. 
Hrají: Michael Pitt, Eva Greenová, Louis Garrel aj. 
Režie: Bernardo Bertolucci           Mládeži do 15 let nepřístupný  

Délka filmu: 115 min. 
25. čtvrtek    17.30  20.00
26. pátek      17.30  20.00 
 
 
 
Titulky  
Vstupné: 60 Kč 

ÚSMĚV MONY LISY                                      USA – Falcon 
Romantický příběh skupiny studentek dívčí univerzity. Píše se 
rok 1953 a role ženy je definovaná a pevná: zůstat doma, starat se 
o rodinu a podporovat svého muže. Tento plán začne 
zpochybňovat nová profesorka dějin – Julia Robertsová. 
Dále hrají: Kirsten Dunstová, Julia Stilesová aj. 
Režie: Mike Nevell                                 Délka filmu: 120 min.   

27. sobota    17.30  20.00 
28. neděle    17.30  20.00 
 
 
 
Titulky  
Vstupné: 52 Kč 

BRATŘI, JAK SE PATŘÍ                        USA – Bontonfilm 
Nová komedie tvůrců filmu „Něco na té Mary je“. Bob a Walt -
siamská dvojčata - sice sdílejí některé životně důležité orgány, 
ale mají docela odlišné názory na svou vynuceně společnou 
budouc-nost.  
Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Eva Mendesová 
Režie: Bobby a Peter Farrelly     Mládeži do 12 let nevhodný   

                                Délka filmu: 115 min. 
Projekt 100 
29. pondělí  17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky  
Vstupné: 60 Kč 

CASABLANCA                                        USA-Warner Bros. 
Psychologický romantický černobílý film režiséra Michaela 
Curtize patří k nejpopulárnějším titulům v dějinách kinema-
tografie. Příběh milostného trojúhelníku se odehrává v roce 1941 
ve známém marockém přístavu, do nějž se před nacisty uchylují 
uprchlíci z okupované Evropy. 
Hrají: Humphrey Bogart, I.Bergmanová       
Režie: Michael Curtiz                    Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 100 min.  
30. úterý    17.30  20.00 
31. středa   17.30  20.00 
 
 

VÍTEJTE V DŽUNGLI                                     USA- Falcon 
Za dobrodružstvím do amazonské džungle se můžete vypravit 
v nové akční komedii. Její hrdina (wrestler The Rock) sem 
přijíždí, aby přivedl domů k otci amaterského archeologa 
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Titulky 
Vstupné: 60 Kč 

Travise. 
Dále hrají: Sean William Scott, Rosario Dawsonová 
Režie: Peter Berg                                     

Délka filmu: 110 min.
1. 4. čtvrtek  17.00  20.00
2. 4. pátek    17.00  20.00 
 
Pozor na začátek ! 
 
 
 
Titulky 

VELKÁ RYBA                                                 USA – Falcon 
Pro někoho je každý rybník příliš malý. Tragikomedie o muži, 
který i na smrtelném loži popisuje svůj život jako sérii 
neuvěřitelných zábavných historek. Se svými fantastickými 
příhodami se Bloomovi daří okouzlit každého kromě jeho 
syna Willa.  
Hrají: Albert Finney, Ewan McGregor, Jessica Langeová aj. 
Režie: Tim Burton                                  

Délka filmu: 125 min.
 

 

                         PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI                                                                                   
7. neděle     15.00 
Vstupné: 8  Kč 

O princezně, která všechno viděla        ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min. 

14. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Čarovné lyže                                            ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 70 min.  

21. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Pasáček vepřů                                         ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min. 

28. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Krtkova dobrodružství IV.                     ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min. 

                        PŘIPRAVUJEME NA DUBEN  2004                                                                 
   1.  -   2.  Velká ryba  USA psychologický, fantastický
   3.  -   4. Porota USA soudní drama
   6.  -   7. Poslední samuraj USA historický, válečný
   8.  -   9. Jak básníci neztrácejí naději ČR komedie
 10.  - 11. Drž hubu! Francie komedie
          12. Starý, nový, půjčený a modrý Dánsko komedie
13.  -  14. Bazén Francie psychologický, kriminální
          15. Nesnesitelná krutost USA kriminální komedie
16.  -  18. Bolero ČR kriminální
20.  -  21.  Gothika USA horor
22.  -  25. Mistři ČR  komedie
24.  -  25. Looney Tunes: Zpět v akci USA rodinná komedie
          26. Žádostivá těla Francie milostné drama
27.  -  28. Lidská skvrna USA-SRN psychologický
29.  -  30.  Výplata USA akční sci-fi thriller

  

 

 
 
 

 Životní výročí věrného Hradečáka. 
 

 Dne 16. února 2004 bylo příteli J. Hradce v Praze, p. Tomášovi Tomanovi, 80 let 
a jeho dceři, narozené v J. Hradci 9. 12. 1954 bude letos 50 let. 
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     Pan Toman žil v J. Hradci od narození do 30. 6. 1959. Mládí prožil v J. Hradci 
v blízkosti rybníka Vajgar, tedy v centru sportování Hradečáků. Trénoval mládež 
hlavně v ping-pongu, ale i v tenisu. Hrál v kapele p. Zd. Zieglera na bicí. 
     Kořeny jeho rodu na Hradecku sahají do 17. století, kdy jeho předkové žili 
v Březině. V J. Hradci se jeho otec usadil roku 1905. V době pobytu p. Tomana 
v J. Hradci se narodila i jeho dcera Renata.  
     Po celý život si zachovává svou lásku k rodnému městu  a ke sportu. Za svého 
pobytu v Praze se stal členem spolku Přátelé starého J. Hradce a již dlouhou dobu 
pracuje ve výboru pražského kroužku Přátelé starého J. Hradce a pečuje o 
kartotéku pražských členů. 
     Jakmile zjistil nadání i zájem své dcery o tenis, věnoval se podpoře její záliby, 
jejímu tréninku i její kariéře. Ta byla velmi úspěšná. Svědčí o tom přehled jejích 
výsledků za 37 sezón v letech 1964 – 2000, který sepsal její otec a který 
přikládáme ke článku, protože cesta k úspěchu zdejší rodačky je zajímavá           
a zvláště pro mladší občany našeho města povzbuzující. Na fotografii je Renata 
Tomanová ve věku 45 let.                                                             R. Prokop   

 

Výsledky Renaty Tomanové od roku 1964 – 2000 = 37 sezón 
Celkem sehrála 3101 zápasů, z toho 2242 vítězných. Ve dvouhře 1783 zápasů, 
1290 vítězných a ve čtyřhře 1318 zápasů, 952 vítězných. Obě soutěže 72 % 
úspěšnosti.  
Za družstva ČSSR odehrála 100 zápasů, z toho 80 vítězných, tj. 80 % úspěšnosti. 
Vyhrála 140 turnajů, z toho ve dvouhře 77 a ve čtyřhře 63 turnajů.  
Celkem získala 34 titulů přebornice ČSSR, z toho 10 titulů mezinárodní mistryně 
ČSSR. Dvouhra 9, čtyřhra 19 a družstvo Sparty Praha 6 titulů. 
V ČSSR sehrála od roku 1970 – 1982 208 prvoligových a extraligových utkání, 
z toho 191 vítězných, tj. 92 % úspěšnosti. V Německu sehrála od roku 1983 – 
2000 137 ligových utkání, z toho 97 vítězných, tj. 70 % úspěšnosti. 
V letech 1968 – 1970 do svých 15ti a půl roku se stala čtyřnásobnou juniorskou 
mistryní ČSSR v Pardubicích. Dodnes je nejmladší vítězkou.  
Na grandslamových turnajích sehrála celkem 230 zápasů, z nichž 140 vítězných, 
tj. 60 % úspěšnosti.  
MM OPEN AUSTRÁLIE – MELBOURNE KOYONG STADIUM 1 titul, 2x finále 
MM OPEN FRANCIE – PAŘÍŽ ROLAND GARROS                1 titul, 2x finále 
Je první ČS. dorostenkou, která vyhrála za ČSSR první juniorský titul v Paříži 1972. 
MM OPEN V. BRITÁNIE – LONDÝN – WIMBLEDON           1 x čtvrtfinále a 
                                                                                  3 x osmifinále 
MM OPEN USA – NEW YORK FOREST HILLS                    4 x osmifinále 
Přehled titulů a finálových umístění na mistrovstvích světa od r. 1970 do r. 2000 
SOISBAULT CUP MS družstev do 21 let – prvně ČSSR první místo 1974 –  
5 x účast, sehráno 33 zápasů, vítězných 25, tj. 75 % úspěšnosti. 
Družstvo získalo v r. 1971 druhé místo! 
Federation CUP MS družstev žen prvně ČSSR  první místo 1975 
5 x účast, sehráno 27 zápasů, vítězných 20, tj. 74 % úspěšnosti. 
Mistrovství světa nad 40 let 
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BUENOS  AIRES – ARGENTINA    dvouhra žen  1994, 2. místo Německa 
NEUENAR – NĚMECKO  Dvouhra a čtyřhra žen  1995, 2. místo Německa 
VELDEN – RAKOUSKO   Dvouhra a čtyřhra žen  1996, 2. místo Německa 
JOHANNESBURG – JAR                dvouhra žen 1997 
Mistrovství světa nad 45 let 
AMSTERODAM – HOLANDSKO      dvouhra žen 1999  1 titul 
                                                družstvo Německa 1999  1 titul 
Celkem 10 titulů mistryně světa, čtyřikrát finále. 
Přehled titulů a finálových umístění na mistrovstvích Evropy od 1975 – 2000 
ME VÍDEŇ – RAKOUSKO    dvouhra žen  1975  1 titul 
                                      čtyřhra  žen  1975  2. místo 
ME BRAŠOV – RUMUNSKO dvouhra žen 1978  2. místo 
                                      čtyřhra  žen  1978  2. místo 
                                      čtyřhra smíšená 1978  1 titul 
ME nad 35 let BADEN – BADEN, NĚMECKO   dvouhra žen 1992  1 titul 
ME nad 35 let BIELEFELD, NĚMECKO           dvouhra žen 1993  2. místo 
                                                               čtyřhra žen  1993  1 titul 
ME nad 45 let BADEN – BADEN, NĚMECKO   dvouhra žen 2000  2. místo 
                                                               čtyřhra žen 2000  1 titul 
Celkem 5 titulů ME a 5 x finále. 
Vítězství a finálové umístění na mezinárodních turnajích světa: 
MM NĚMECKA – HAMBURG, BERLÍN    2 tituly, 4 finále 
MM RAKOUSKA – KITZBÜHEL             2 tituly, 1 finále 
MM ŠPANĚLSKA – BARCELONA           2 tituly, 1 finále 
MM ŠVÉDSKA – BAASTADT                2 tituly, 1 finále 
MT v USA – FT MYERS, Ocala Pensacola 4 tituly, 1 finále. 
MT LONDÝN, KYOTO, SALVADOR, MADRID, RIO DE JANEIRO 6 titulů, 1 finále. 
Universiáda SOFIA 1977 1 zlatá, 2 stříbrné medaile.  
Na mezinárodních turnajích světa získala mnoho finálových umístění. 
mj.: SYDNEY, PERTH, AUCKLAND, TOKIO, BOSTON, INDIANAPOLIS, TORONTO, 
BUENOS AIRES, BUDAPEST, BĚLEHRAD, NICE, MONTE CARLO atd. 
Od r. 1992 – 2000 získala na mistrovstvích Německa v kategoriích nad 35 – 40 – 
45 let celkem 17 titulů, z toho 7 titulů mezinárodní mistryně Německa. 
Sedminásobná mistryně Západního Berlína. 
Mistryně sportu od roku 1975. Zasloužilá mistryně sportu od roku 1981. 
V r. 1993 byla zařazena do „SÍNĚ SLÁVY ČS. TENISU“ mezi 7 nejúspěšnějších žen 
ČSSR od roku 1893.                                                                     Tomáš Toman 
   

Pád a vzestup Viléma Slavaty   

       Hrabě Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka pocházel z české protestantské 
šlechty. Jeho otec Adam si velmi zakládal na své víře a poslal ho do škol, kde se 
vzdělávali čeští bratři. Když mladý Vilém vyšel, byl vyslán na studijní cesty do 
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Itálie, kam tehdy směřovalo mnoho mladých urozených mužů. Zde se asi dobře 
rozhlížel po společenském dění a bystře pochopil, že chce-li udělat politickou a 
společenskou kariéru, musí se stát katolíkem. Navíc doma čekala bohatá nevěsta 
Lucie Otylie, poslední dědička pánů z Hradce, která byla též přísně katolicky 
vychovaná svou bigotní matkou Kateřinou z Montfortu. Obě tyto ženy velmi 
podporovaly hradecké jezuity. Ze Slavaty se tedy stal mladý katolický radikál a ač 
ho otec napomínal, aby neodkládal víru předků, neuposlechl a dokonce sepsal 
rozsáhlou obhajobu svého náboženství. V Praze Vilémovi a jeho příteli Jaroslavovi 
Bořitovi z Martinic přezdívali „Španělé“, protože hlavní proud netolerantního 
bojovného katolicismu přicházel právě ze Španělska. 

 

     Na počátku roku 1618 se vyhrotil náboženský konflikt protestantů a katolíků 
(za ním samozřejmě stály hlubší společenské změny a hlavně to, co je podstatou 
lidskou: boj o majetek a moc). V Praze se konal dne 22. května 1618 sjezd 
opoziční šlechty. Její přední představitelé se rozhodli, že nazítří půjdou na Hrad do 
kanceláře. Místodržící Vilém Slavata i Martinic byli s německým sekretářem Filipem 
Fabriciem v úřadě, i když byla zrovna středa a oni podle císařské instrukce 
nemuseli úřadovat. Nic zlého netušili. Do místnosti vstoupili Jindřich Matyáš 
Thurn, Vilém starší z Lobkovic, Albrecht ze Smiřic, Oldřich z Vchynic, Jan Litvín 
z Říčan a Pavel Kaplíř. Po krátkém dohadování se zmocnili nejprve Martinice a 
vlekli ho k oknu. Ten, když viděl, že se blíží jeho smrt, prosil, aby mu zavolali 
zpovědníka, ale dostal odpověď: „Ale právě hned tobě sem ty šelmovský jezovity 
přivedeme?“ Martinic se začal modlit a vzývat Ježíše Krista a Pannu Marii. 
Vzbouřenci ho vyzvedli do výše a vyhodili z okna i s kordem a tulichem (to je 
krátký bodný mečík nebo dýka). Černý plášť podšitý dykytou za ním vlál jako 
padák. Klobouk se šňůrou zdobenou drahými kameny mu sebrali. Slavata píše ve 
svých čtrnáctisvazkových Pamětech, že jeho kolega v úřadě vzýval při pádu Pannu 
Marii a přestože byl těžký, dopadl zlehka na zem. Prý dosvědčovali pak lidi 
z procesí, které šlo v tu dobu přes most ke kostelu Matky Boží, že viděli Pannu 
Marii, jak roztáhla plášť a v letu jej zbrzdila. Mám pochybnosti, že by si někdo 
zrovna v tu chvíli všiml na takovou vzdálenost, že z oken pražské kanceláře na 
Hradě letí místodržící, ale budiž – byla to doba pádů a zázraků. Nicméně je 
možné, že kromě svatých ho zachránila jeho pelerina. 
  

     Slavata se mezitím modlil a rovněž žádal o zpovědníka, kterého mu odmítli. 
Hrabě Jindřich Matyáš Thurn stál za ním a německy prý řekl: „Urození pánové, tu 
máte druhého.“ Potom ho zvedli a s pláštěm a rapírem ho vyhodili z okna. 
Klobouk, na němž byl šperk se zlatou růží (hradeckou) s diamanty, zůstal 
v kanceláři a zlatý řetěz na krku mu přetrhli. Údajně se stačil poznamenat křížem 
a chytil se pravou rukou okenní římsy. Oldřich z Vchynic (pozdější Kinský) se 
vyklonil z okna a bil ho hruškou meče přes prsty, aby se pustil. Jak padal dolů, 
uhodil se hlavou o římsu spodního okna a rozbil si ji na kost. Když spadl do 
příkopu, uhodil se ještě hlavou o kámen, ale nezůstal ležet, koulel se dál až na 
dno. Tam zůstal ležet, krev mu tekla až chroptěl. Když ho slyšel Martinic, vzchopil 
se a připlížil se k němu. Podle Slavaty měl u sebe malou „stříbrnou apatyčku“, 



strana   23                    Jindřichohradecký zpravodaj               březen 2004 
pomocí které ho ošetřil. Těžko dnes posoudíme, co bylo v „apatyčce“. Slavata 
podrobnosti neuvádí.  
  

     Za nimi vyhodili ještě sekretáře Filipa Fabricia, kterému se zázrakem rovněž 
nic nestalo. Na svém pádu vydělal: byl povýšen do šlechtického stavu 
s přídomkem „von Hohenfall“ (tedy doslova z „Vysokého pádu“). 
     Zraněného Slavatu pak odnesli do domu Polyxeny z Lobkovic, neboť 
lobkovický palác byl poblíž a o paní se vědělo, že patří k císařské straně. Tam byl 
ošetřen a teprve po několika měsících mohl opustit její dům i Čechy. Odjel do  
Pasova, odkud psal císaři, aby přísně zatočil s rebely. Martinic ještě téhož dne po 
pádu z okna si nechal obarvit vousy, oblékl staré šaty, stačil se rozloučit se svou 
manželkou Marií Eusebií, rozenou Šternberkovou a potají se vydal do Vídně. Živý 
a zdravý Filip Fabricius prý potkal na konci příkopu známého, který mu půjčil plášť 
a po té se vydal pěšky půl míle z Prahy. Tam si „stopl“ vůz a jel do Vídně.  
  

     Traduje se, že vyhození místodržící spadli do hromady papíru nebo do 
odpadků. Historik Josef Petráň nechal udělat lékařský posudek, který vyzněl 
zajímavě: když lidské tělo spadne z výšky 15 – 16 metrů (tak vysoko okna byla) 
na rovnou plochu, dojde k tak závažným zraněním, že člověk zemře. Smetiště by 
muselo být hodně vysoké, měkké a značně pružné. Postižení však dopadli na 
poměrně prudký svah, který se svažuje do příkopu, takže nedošlo k náhlému 
zastavení těla, ale jen přibrzdění a pak už se kouleli dolů.  
 

     Pád do hlubin příkopu Pražského hradu otevřel Slavatovi cestu do výšin kariéry 
u císařského dvora. Dosáhl nejvyšších možných funkcí a císař se o něm vyjádřil, 
že je jeho pravá ruka. Když Vilém začal pociťovat tíhu let, požádal o uvolnění ze 
služby, aby se mohl odebrat do ticha kláštera ke svým milovaným jezuitům. Císař 
ho však nechtěl pustit. 
 

     Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka zemřel v roce 1652 a byl pohřben 
v prostém řádovém jezuitském rouchu v hrobce pod kostelem sv. Maří Magdaleny 
v Jindřichově Hradci.  
(Zpracováno podle Pamětí Viléma Slavaty a knihy Josefa Petráně Staroměstská 
exekuce). 

Stanislava Nováková 
KLUB HISTORIE LETECTVÍ 
JINDŘICHŮV HRADEC 
           EXPEDICE HONINGTON 2002                      (V. část) 
               aneb:  po čtyřech letech opět v Anglii 
 

     Jako každoročně, také v roce 2002 byla náplní naší expedice dokumen-
tace osudů a hrobů čs. letců z období II. světové války. Během 9. června 
2002 jsme navštívili řadu lokalit, na kterých jsme se setkali s tristními 
osudy řady našich vojáků. Z oblasti Honingtonu a East Wrethamu jsme se 
doprovázeni pravým anglickým deštěm vydali do Sutton Bridge, kde během 
války bývala významná výcviková letecká základna. Právě v tomto 
městečku jsme se chtěli pokusit najít další, historií často opomíjené místo 
uložení ostatků našich aviatiků. 
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     Cesta v poměrně hustém „slejváku“ nám trvala necelé dvě hodiny. Pravdou je, že 
rychlost přesunu ovlivňovalo nejen počasí, ale i fakt, že jízda vlevo není pro nás Stře-
doevropany nejpřirozenější. Kolegové sice tvrdili, že se jim v Anglii jezdí bez nejmen-
ších problémů, přesto danému faktu uzpůsobili cestovní rychlost. V pohodové náladě 
jsme dorazili k Sutton Bridge a začali pátrat po místních hřbitovech. Při našem příslo-
večném štěstí jsme všech pět náhrobků našli až napodruhé. První z nich připomínal 
osud rotného Karla Stibora, který zahynul 3. září 1940 při pilotním výcviku u 6. OTU. 
Obdobný případ u téže jednotky potkal 30. září 1940 rotného Jana Kůrku a kapitána 
Tomáše Patlejcha, jemuž se stal osudným 1. listopad 1940 u 56. OTU. Další krutou 
daň výcviku, kterým procházeli všichni mladí letci chystající se k boji proti Hitlerov-
cům, si vybral 22. září 1941 četař Jiří Schwarz. Jako příslušník 56. OTU prováděl let  
se stíhacím letounem Hurricane, ale na svou základnu se již nikdy nevrátil. Jen o ne-
celé čtyři měsíce později, 7. ledna 1942, zahynul u stejné jednotky kapitán Jan 
Žerovnický. Pilot, který bojově létal již v roce 1940 v bitvě o Francii. Tehdy byl 
sestřelen, unikl německému zajetí a koncem června 1941 se mu podařilo dostat do 
Anglie. Byl přijat k RAF (Královskému letectvu), ale během již zmíněného přeškolování 
na britské letouny zahynul. 
     Jak jednoznačně vyplývá z předcházejících řádků, pilotní výcvik byl mimořádně 
náročný. Smutným důkazem jsou nejen nekonečné řady náhrobků válečných letců 
všech národností, které jsou rozsety po celém světě, ale také konkrétní příklady 
z archivů, odborné či memoárové literatury. Je však nějaký rozdíl mezi smrtí člověka 
při cvičném letu či v bojové akci? Vždy jde o lidský život a především nesmyslnost 
všech válek. Bohužel, jak ukazuje minulá i nedávná historie, lidé jsou nepoučitelní! 
     Po odjezdu ze Sutton Bridge jsme začali hledat vhodný nocleh. Zavděk jsme nako-
nec vzali malou odstavnou plochou nedaleko silnice. Již naprosto rutinně jsme k na-
šemu devítimístnému vozu připevnili plachtu, pod kterou se poměrně pohodlně vyspí 
sedm lidí. Další dva pak nocují uvnitř auta. Co se jídla týká, nikdo to po zdlouhavém 
celodenním programu zrovna moc nepřeháněl. Většinou to vyřešil teplý čaj či káva      
a konzerva zastudena s chlebem. Vím, není na tom nic světoborného ani mimořád-
ného, tímto způsobem se stravuje řada lidí na svých dovolených. V našem případě 
však šlo nejen o šetření financí, ale především o nenáročnost a rychlost nasycení. 
     Ráno 10. června patřilo výjimečně k slunečným. Po vydatné snídani a překontrolo-
vání rozpisu trasy jsme se vydali na cestu, která nás vedla do města Peterborough.                  
 

(pokračování příště)                                                             Vladislav Burian, KHL 


