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Váženému panu Alfredu Němcovi  
      k významnému životnímu jubileu vše nejlepší,  
      hodně pracovních i osobních úspěchů  
      a hodně zdraví do dalších let                    
                                           přeje redakční rada 
 
INFORMACE Z RADY MĚSTA                                  

Dne 20. května 2004 obdržel starosta města Ing. Karel Matoušek písemnou rezignaci na 
mandát člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec od pana Mgr. Pavla Hazuky. 
V souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí na jeho místo nastoupil náhradník 
z kandidátní listiny České strany sociálně demokratické pan Ing. Jiří Němec. Ten také na 
květnovém zastupitelstvu složil předepsaný slib a ujal se svého mandátu. Následně 
zastupitelé zvolili nového místostarostu, kterým se stal pan Mgr. Jaroslav Kozlovský 
(ČSSD).  Rezignací pana Mgr. Hazuky se současně uvolnilo místo v radě města, na které 
byl ve smyslu povolebních dohod zastupiteli zvolen pan Bc. Lukáš Vymětal (ČSSD).  
 

  Zdravotně a tělesně postižení občané s průvodcem (ZTP/P) budou mít bezplatný přístup 
na všechny kulturní akce pořádané městem.  Zdarma budou také moci navštěvovat areál 
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krytého bazénu a venkovního koupaliště. Z rozhodnutí radních bude také těmto lidem 
poskytováno 50% slevy ze vstupného na filmová představení v kině kulturního domu 
Střelnice.  
 

  Při příležitosti desátého výročí obnovení činnosti rodinné firmy Kasalova pila byly jejím 
majitelům paní Olze Kasalové a panu Ing. Bořivoji Kasalovi uděleny pamětní medaile 
města Jindřichův Hradec. Rada města tím manželům Kasalovým vyjadřuje uznání za 
dobrou reprezentaci města doma i ve světě, za významný podíl při vytváření pracovních 
míst a za trvalou podporu kulturního a společenského života ve městě. 
 

  Provoz městské plovárny, která vznikla v Denisově ulici rekonstrukcí historické plovárny 
Sokolské, zůstane zachován i po otevření venkovního koupaliště u plaveckého bazénu. 
Toto zařízení je ve správě městské organizace Regionsport služby a nabízí komornější 
prostředí k odpočinku a rekreaci. Zachovány zůstanou dosavadní služby (tobogán, 
brouzdaliště pro děti, občerstvení, půjčování lehátek, slunečníků a loděk) a nemění se ani 
ceny vstupného. Celodenní vstupenka pro dospělé stojí 15,- Kč, pro dítě 7,- Kč. Polodenní 
vstupné pak činí 10,- a 5,- korun. V provozu zůstává i tenisový kurt, který bude zájemcům 
pronajímán za 70,- Kč/hod. 
 

  Automotoklub ČR J. Hradec ve spolupráci s komisí BESIP při MěÚ J. Hradec zajišťují 
dopravní výchovu žáků základních a mateřských škol. Ta sice přímo v učebních osnovách 
předepsána není, ale v pedagogickém procesu má nezastupitelné místo. Zvláště aktuální 
se tento problém stává s rostoucí hustotou silničního provozu a následnou nehodovostí. 
Proto odbor školství,  odbor dopravy a Automotoklub ČR pravidelně pořádají dopravní 
soutěže pro žáky základních škol pod názvem „Dopravní soutěž mladých cyklistů“. Jízdní 
kola, na kterých se soutěže konají, jsou však již zastaralá a v nevyhovujícím technickém 
stavu. Proto se rada města rozhodla přispět na jejich obnovu z rozpočtu města částkou 
20 000,- korun.                           

Alfred Němec, místostarosta  města Jindřichův Hradec 
 ODBOR ROZVOJE oddělení investic MěÚ J. Hradec                                                  
 

Výstavba venkovního koupaliště 
 Rozhodnutí o výstavbě venkovního koupaliště v Jindřichově Hradci padlo již 
v roce 1999, kdy radní města navštívili několik již v té době provozovaných zařízení 
v oblasti severních a východních Čech. Na přelomu roku 1999 a 2000 proběhl výběr 
zpracovatele projektu, kterým se stalo sdružení Atelier ing.arch Libor Erban a Ateliery A1 
České Budějovice. Tyto firmy byly autorem již v  té době realizovaného koupaliště na 
Hluboké. V roce 2000 bylo na základě zpracování první části PD zahájeno územní řízení. 
Toto řízení bylo z důvodu námitek ekologických sdružení přerušeno, zejména z důvodu 
výskytu několika jedinců koroptve v prostoru budoucího staveniště. Bylo nutné projednat 
výjimku pro umístění stavby s Ministerstvem životního prostředí, což trvalo více než 1 rok. 
Územní rozhodnutí bylo vydáno až v dubnu roku 2002. Následovalo zpracování dalšího 
stupně PD ke stavebnímu řízení, v jehož průběhu došlo v závěru roku 2002 k úmrtí autora 
návrhu ing. arch. Erbana. Tím došlo k dalšímu zdržení přípravy a stavební povolení bylo 
vydáno v dubnu roku 2003. Všechna tato zdržení zapříčinila jednak zvýšení celkové ceny 
výstavby meziročními nárůsty cen stavebních prací a v závěru výstavby i zvýšením sazby 
DPH a dále posunutí realizace stavby do nejméně příznivého období zimních měsíců. Po 
zpracování prováděcí PD proběhla v letních měsících 2003 veřejná obchodní soutěž na 
zhotovitele stavby, ze které byla pro realizaci stavby vybrána firma MANE České 
Budějovice.  
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 Výstavba byla zahájena v listopadu roku 2003 s předpokladem dokončení 
k 31.5.2004. Letošní pro stavebnictví nepříznivá zima způsobila zpoždění prací a ani jarní 
povětrnostní podmínky nebyly právě ideální, neboť nadprůměrné srážky způsobovaly 
stálé rozmáčení terénu staveniště a nebylo proto možné provádět včas konečné terénní 
úpravy. Přes tyto obtíže se podařilo stavbu dokončit tak, aby mohlo být koupaliště 
uvedeno do provozu na počátku letní rekreační sezóny. Nedokončené zatravnění ploch 
bylo zčásti nahrazeno pokládkou předpěstovaného travního koberce na nejvíce 
exponovanou část plochy. V areálu koupaliště je umístěn rekreační bazén s vodní plochou 
cca 700 m2 a několika vodními atrakcemi (protiproud, vodní hřib, perličkové trysky), 
dětský bazén s plochou 120 m2 a drobnými atrakcemi, otevřený tobogán délky 82 m 
s dojezdem do rekreačního bazénu, krytý tobogán délky 45 m se startem i dojezdem 
v přístavbě stávajícího krytého bazénu, hřiště pro plážový volejbal a další drobné objekty. 
Voda v bazénech bude předehřívána solárním systémem, který je umístěn na střeše 
stávajícího objektu. Areál je vybaven elektronickým návštěvnickým systémem a rozvodem 
venkovního osvětlení a ozvučení. Při montáži nové bazénové technologie byla zároveň 
zčásti modernizována i technologie stávajícího krytého bazénu. Ve vstupní části jsou 
umístěna sociální zařízení a převlékárny, dva kiosky rychlého občerstvení, v přístavbě 
malá restaurace s přístupem z terasy stávajícího objektu. Při výstavbě byly provedeny 
velké objemy zemních prací, neboť areál je umístěn ve svahu a zemními násypy byla 
zakryta i část konstrukcí původního objektu. V areálu bazénu zároveň probíhají i práce na 
opravách střech stávajícího objektu. V návaznosti na modernizaci vytápěcí soustavy 
Teplospolu bude provedena i modernizace energetického hospodářství celého plaveckého 
areálu, kde bude kromě solárního zařízení umístěna i kogenerační jednotka na výrobu 
elektřiny a tepla pro potřeby areálu, který bude napojen i na centrální zdroj tepla. 

Vladimír Krampera, oddělení investic MěÚ J. Hradec 
Provoz venkovního koupaliště                                                           
 

Celodenní    dospělí 70,- Kč / děti (140) 40,- Kč/ ZTP/P zdarma   10.00 - 20.00 hodin 
Polodenní    dospělí 50,- Kč / děti (140) 30,- Kč/ ZTP/P zdarma   14.00 - 20.00 hodin 
Částečný     dospělí 40,- Kč / děti (140) 20,- Kč/ ZTP/P zdarma   18.00 - 20.00 hodin 
 
Krytý bazén a venkovní  koupaliště                                                           
 

1 hodina    dospělí   45,- Kč / děti (140) 20,- Kč 
2 hodiny    dospělí   55,- Kč / děti (140) 25,- Kč  
3 hodiny    dospělí   65,- Kč / děti (140) 30,- Kč  
Celodenní  dospělí 100,- Kč / děti (140) 60,- Kč 
 
 

 Provoz městské plovárny – od 9.00 do 20.00 hodin                                                  
 

Regionsport služby s.r.o. tel.: 384 361 703 
Vstupné: dospělí                                   15,- Kč/ 1 den  10,- Kč po 15 hodině 
děti do 15 let, vojáci, studenti, důchodci   7,- Kč/ 1 den    5,- Kč po 15 hodině 
sezónní :  dospělí                                250,- Kč  
děti, studenti, důchodci, ZTP                125,- Kč  
Kabina:    sezónní                               500,- Kč 
               pronájem na kratší dobu         20,- Kč / 1 den 
               záloha na klíče                     100,- Kč  
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               úložné schránky pro oděv                   zdarma      
               záloha na klíče                       50,- Kč 
Půjčovné: loďky                                    15,- Kč / hodina 
               lehátka                                   15,- Kč / den 
               slunečník                               15,- Kč / den 
               tenisový kurt                          70,- Kč / hodinu + 50,- Kč záloha na klíče 
               hřiště ( míč, síť)                     40,- Kč / hodinu   
 
 

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA                       Prázdninový provoz v knihovně                
                        

 Léto je tady a s ním i dny odpočinku. Mnozí z Vás si je ale nedovedou 
představit bez knihy nebo bez návštěvy knihovny. Právě těm je určena naše 
následující informace, aby je nezaskočil poněkud omezený provoz pro 
veřejnost.  
 

V hlavní budově je otevřeno následovně : 
oddělení pro dospělé + infocentrum      oddělení pro děti hudební oddělení  
úterý  9 – 18        12 – 17             12 – 17 
čtvrtek              9 – 18        zavřeno                     zavřeno 
pátek  9 – 17                      12 – 17                     12 – 17  
A jak bude fungovat pobočka na sídlišti Vajgar : 
oddělení pro dospělé        oddělení pro děti 
pondělí a pátek          středa 
              9 – 11     12 – 17      9 – 11   12 – 17 
Přejeme Vám příjemné léto a těšíme se na Vás i o prázdninách 

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec  
      ☺  

               
   
prokopl ?...13.5.2004 v 01.35 hodin slyšela barmanka z nonstopu na Nábřeží rány, 
ozývající se z pánského WC. Šla zkontrolovat, co se děje a zjistila zde prokopnuté dveře. Z 
WC v inkriminovanou dobu odcházel pouze jeden host. Tuto skutečnost oznámila městské 
policii. Strážníci provedli kontrolu totožnosti hosta, který se v baru ještě zdržoval. Tento 
se přiznal, že na WC skutečně byl, ale poškozených dveří si nevšiml. Událost byla 
oznámena Policii ČR. 
 

pohřešovaná...13.5.2004 v 02.20 hodin oznámil vrátný a. s. Jitka, že v blízkosti vrátnice 
se prochází stará paní, což je vzhledem k jejímu věku přinejmenším podivné. Strážníci z 
kartičky pojištěnce, kterou jim paní předložila, zjistili adresu místa pobytu. Požádali paní, 
aby si nastoupila do služebního vozidla a poté jí odvezli domů, kde jí předali snaše.  
 

neměl peníze...14.5.2004 v 15.44 hodin. Chuť na kávu s cigaretou dostal 56-ti letý muž. 
Proto zašel do marketu LIDL, kde si zboží vybral a dříve, než je uložil do nákupního košíku 
se rozhlédl. Myslel si, že je nepozorován, proto zboží ukryl do kapsy bundy. K jeho smůle 
byl viděn personálem, který na skutečnost upozornil člena ochranky. Ten si na muže za 
pokladnou počkal, zastavil jej a přivolal městskou policii. Před strážníky muž z kapsy 
vyndal balíček kávy a jedny cigarety, vše v hodnotě 50,20 Kč. Na svoji omluvu uvedl, že 
na zboží neměl peníze.  Byl strážníky poučen, že se dopustil přestupku proti majetku, za 
který jej s největší pravděpodobností čeká bloková pokuta. 
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chtěl se umýt...přestupku proti veřejnému pořádku se 14.5.2004 v 23.20 hodin dopustil 
49-ti letý host restaurace U Tkadlen. Jelikož si nebyl jist suchým spodním prádlem 
vysvlékl se donaha s tím, že se na WC umyje. Vzhledem ke značnému stupni 
alkoholového opojení se neorientoval, v které části provozovny se zrovna nachází a tento 
úkon provedl, ke zděšení všech přítomných u baru. Strážníci, přivolaní do restaurace, jej 
vyzvali, aby se oblékl a po zaplacení útraty a náležitém poučení o přestupku a způsobu 
jeho vyřešení muž restauraci opustil. V následných dnech byl přestupek vyřešen v 
blokovém řízení. 
 

musela dvakrát...17.5.2004 celkem kuriózní případ krádeže řešili strážníci v 09.45 hodin 
v supermarketu Hypernova. 60-ti letá žena rómského původu si zde vzala dva páry bot, 
které si v kabince chtěla vyzkoušet. Zde však z bot sejmula bezpečnostní kódy, boty 
zastrčila za pás kalhot s laclem, zapnula si bundu a pokračovala v nákupu. Všiml si jí 
pracovník bezpečnostní agentury, který jí za pokladnou vyzval, aby jej následovala do 
kanceláře, kde může vyndat ukryté zboží a odkud přivolal hlídku městské policie. Po 
příjezdu na místo se strážníci poněkud podivili, neboť na stole sice boty ležely, ale pouze 
jeden dámský sandál a jedna bota na podpatku a ještě k tomu obě pravé. Na vysvětlenou 
žena vcelku logicky uvedla, že včera ukradla boty levé, proto se musela vrátit dnes pro 
pravé.  Byla poučena, že se dopustila přestupku proti majetku  a věc je v řešení MP. 
 

smraďoši...17.5.2004 jako mekka  drobných zlodějíčků všech věkových kategorií se jeví 
supermarket Hypernova. Ve 14.15 hodin zde strážníci řešili další krádež, tentokrát dvou 
desetiletých chlapců, kteří zatoužili po figurkách tzv. "smraďochů" (179,-Kč/ks).               
V prostoru prodejny vyndavali figurky z obalů a ukrývali v kapsách. Při tomto počínání je 
pozoroval člen ostrahy, který chlapce po projití pokladnou zastavil a přivolal strážníky 
městské policie. Nezletilci strážníkům přiznali, že hračky (celkem 4 ks) měli být pro 
jednoho z nich, druhý, že si včera nakradl celkem 7 figurek, které má doma. Tím, že 
vyndali figurky z  obalů došlo ke znehodnocení zboží a bylo třeba je uhradit. Strážníci oba 
přestupce předali rodičům s poučením, že se jejich ratolesti dopustily přestupku proti 
majetku, který vzhledem k věku není možno řešit a dále rodiče odkázali na supermarket, 
ve kterém je třeba uhradit vzniklou škodu, která činila u jednoho z chlapců 1253,-Kč a u 
druhého 716,-Kč.   
 

neposlechl...22.5.2004 v 09.15 hodin na Masarykově náměstí "obuli" strážníci vozidlo na 
placeném parkovišti poté, co zjistili, že vozidlo má asi hodinu propadlý parkovací lístek. 
Když se řidič dostavil k vozidlu, strážník který s ním přestupek řešil, cítil z dechu řidiče 
alkohol. Na dotaz strážníka ohledně alkoholu řidič uvedl, že vypil 3 piva, proto byl 
upozorněn, aby za volant nesedal. Sotva strážníci nastoupili do služebního formana a 
kousek poodjeli, 30-ti letý řidič nasedl a začal s vozidlem také odjíždět. Proto byl strážníky 
zastaven a k události byla tentokrát přizvána i hlídka Policie ČR, která si věc převzala. 
 

cizinci také...24.5.2004 pravděpodobně přilepšit si chtěl 27-ti letý muž ukrajinské 
národnosti, žijící t.č. v Česku. V marketu Lidl se snažil strčit si za kalhoty půllitr slivovice. 
Všiml si však, že je pozorován členem ostrahy, proto láhev vrátil zpět do nákupního 
košíku a přejel do jiné uličky, kde onen kousek zopakoval a k láhvi za 97,40 Kč přidal 
ještě dvě šišky salámu celkem za 105,80 Kč. Tentokrát se ale špatně rozhlédl a neviděl, 
že je opět pozorován. Za pokladnou jej pracovník ostrahy zastavil a přivolal strážníky. Ti 
muže poučili, že se dopustil přestupku proti majetku a za přestupek mu uložili blokovou 
pokutu. 
 

strana   6                    Jindřichohradecký zpravodaj              červenec  2004 
otrávená...26.5.2004 v 18.20 hodin na základě oznámení zaměstnankyně Státního hradu 
a zámku v J. Hradci vyjela hlídka městské policie, vybavená odchytovým zařízením  na 2. 
nádvoří zámku, kde se pohybovala nekoordinovanými pohyby kuna. Strážníci kunu 
odchytli a předali s podezřením na vzteklinu veterináři. Ten kunu vyšetřil a na základě 
vyšetření konstatoval otravu. Z důvodu špatného zdravotního stavu a nemožnosti vyléčení 
byla kuna utracena. 
 

chtěl se vyspat...29.5.2004 09.10 hodin vyjížděla záchranka k podnapilému muži (26 
let), který si "ustlal" v Třebického ulici za restaurací Jiskra. Na místo se dostavili také 
strážníci, kteří po probuzení muže legitimovali a odeslali domů. Za buzení veřejného 
pohoršení byla muži po vystřízlivění uložena bloková pokuta.  
 

takhle ne...31.5.2004 botička na kole vozidla nezaskočila 31-ti letého akčního řidiče, 
který se rozhodl situaci řešit "po svém".  Z nedalekého obchodu si natáhl prodlužovací 
kabel, na který připojil "rozbrusku". Tuto zapnul, poklekl ke kolu s botičkou a chystal se 
řezat, když v tom si všiml nad ním stojícího strážníka. Nezbylo mu nic jiného, než 
rozbrusku zase vypnout, uklidit a platit...a to i za přestupek proti majetku (§ 50, odst. 1 
zákona o přestupcích "přestupku se dopustí ten, kdo a) úmyslně způsobí škodu na cizím 
majetku...nebo se o takové jednání pokusí") 
 

koumák... 31.5.2004 nedostatek peněz řešil po svém 11-ti letý chlapec.  V marketu Lidl 
vzal z prostoru obchodu dvě prázdné přepravky od piva a obratem je šel vrátit do 
oddělení výkupu lahví. Zde o vrácení dostal potvrzení, které u pokladny vyměnil za 200,-
Kč. Měl však smůlu, neboť jeho činnost pozoroval člen ochranky, který jej za pokladnou 
zastavil a přivolal strážníky. Poté byli peníze vráceny zpět do pokladny a chlapec s 
náležitým poučením předán matce, která jej mezitím do obchodu přišla hledat. O činu byl 
vyrozuměn i odbor sociálních věcí. 
 

návodce...4.6.2004 v 14.05 hod. Na 11-ti letou dívku upozornilo signalizační zařízení 
umístěné za pokladnou supermarketu Hypernova. Na základě upozornění bylo zjištěno 
pod bundou dívky ukryté drogistické zboží v hodnotě 916,60 Kč. Ještě, než stačila ostraha 
přivolat strážníky na místo se dostavila matka dívky.  Obě, nezávisle na sobě, strážníkům 
uvedly, že matka o počínání dcery nevěděla. Měly, ale smůlu v tom, že na monitoru 
průmyslové kamery bylo zřetelně vidět, jak matka dceru k činu navádí.  Z důvodu dalšího 
došetření byla věc předána Policii ČR.                                              

str. Rudolf Gabriel     

Společenská kronika 
Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, 

které byly slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 4 června 2004 

Dundáček Karel Uhrová Gabriela Horčíková Simona Kubičková Kristýna 
  

 

 Schmeister Alexandr 
Úcta zemřelým občanům, kteří nás opustili v měsíci dubnu a květnu 2004 

 

30. 4. Josef Zeman,  Nová Bystřice  20. 5. Josef Konopecký,  J. Hradec 
  2. 5. Josef Camrda, Pluhův Žďár 
  9. 5. Anna Hrušková, Dolní Radouň 

23. 5. Božena Švejdová, Radouňka 
24. 5. Veronika Spurná, Mosty  

15. 5. Božena Albertová, H. Skrýchov 25. 5. Jiří Mráček,  Dolní Radouň 
19. 5. Věra Augstenová, Člunek  25. 5. Vladimír Vonka,  Strmilov 
 26. 5. Terezie Prášková,  J. Hradec 
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MIHOS spol. s r.o., Správa krematoria a pohřebiště Jindřichův Hradec 

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

 
Úspěch a ocenění České inspirace   

Již 8. ročník národní soutěže přehlídky propagačních materiálů TOURPROPAG 
2004 se uskutečnil ve dnech 25. a 26.5.května v Písku. Letošní ročník byl navíc spojen  
s EUROREGIONEM, mezinárodní soutěžní přehlídkou propagačních materiálů. Česká 
inspirace je již tradičním účastníkem tohoto festivalu a stejně jako v minulých letech, tak i 
letos  se dočkala ocenění, kdy přihlášená reprezentativní publikace České inspirace včetně 
vložené videoznělky  dostala od poroty III. místo. Není to jediný úspěch, kterého se 
sdružení dočkalo v tomto měsíci. Pan prezident Václav Klaus při své květnové návštěvě 
Telče – členského města České inspirace – vysoce hodnotil kvalitu a nápaditost 
„inspiračních materiálů“ a sám vyzval ke spolupráci s Pražským Hradem. K tomu, aby 
Česká inspirace mohla pokračovat ve vydávání kvalitních materiálů jistě napomůže i grant 
Ministerstva pro místní rozvoj, které v rámci Státní podpory cestovního ruchu pro rok 
2004, rozhodlo o přidělení finančních prostředků pro zpracovaný projekt tohoto sdružení. 
To všechno jsou jistě natolik dobré zprávy, že budou Českou inspiraci „inspirovat“ do 
dalšího období.                                                                  Ing. Daniela Maňďáková                                        
 
ZACHYCENO KAMEROU…                                                                                    

 
 
 

 Zámecký mlýn patří tapisériím 
 
 
 

Od neděle 20. června je veřejnosti oficiálně přístupný nově zrekonstruovaný zámecký 
mlýn v Jindřichově Hradci. V jeho prostorách jsou nyní vystaveny unikátní tapiserie 
významných českých textilních výtvarníků. V to, že by renesanční zámecký mlýn dostal 
šanci na důstojnou budoucnost, ještě před lety málokdo věřil. Objekt ve zbědovaném 
stavu získal z konkursní podstaty českobudějovický památkový ústav, který dokázal 
sehnat prostředky na potřebnou rekonstrukci. „Nemohli bychom rekonstrukci dokončit bez 
finanční podpory Ministerstva kultury, které z programu Záchrany architektonického 
dědictví pokryl více jak polovinu nákladů. Celkově se náklady od roku 1998 vyšplhaly na 
18 miliónů korun, z toho ale 4 milióny posloužily k rekonstrukci Křižíkovy elektrárny“ 
upřesnil ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Ing. Aleš Krejčů. 
Od Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích získala objekt zámeckého 
mlýna do pronájmu Jindřichohradecká kulturní společnost – Sdružení, které si dalo za cíl 
připomenout ve městě na 15. poledníku výrobu tapiserií. Záměr se vydařil a již 19.června 
byla v bývalém mlýně zahájena výstava prací 14-ti předních českých textilních výtvarníků. 
Tapiserie si mohou návštěvníci prohlédnout do 3. října, během sezóny by měly tuto 
expozici doplnit další kulturní akce. „Budeme se snažit, aby to bylo více interaktivní. Bude 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO Město Jindřichův Hradec         OTEVÍRACÍ DOBA 
ul. Panská 136/I tel.: 384 36 35 46                                PO – PÁ/8.00 – 18.00 
fax: 384 361 503 e-mail: info@jh.cz                               SO – NE/8.00 – 12.00       
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se tu předvádět tkaní na rámu, kdo bude mít zájem, může si tuto činnost vyzkoušet a to 
je jenom začátek. Doufáme, že během sezóny se nám nabídka akcí rozroste a celkově to 
bude živější“ zmínil Jiří Langer z občanského sdružení Jindřichohradecká kulturní 
společnost. Autorem jedné z vystavovaných tapisérií je i textilní výtvarník Josef Müller. 
Ten je po Marii Hoppe Teinitzerové, která stála u zrodu gobelínových dílen v Čechách, 
bezpochyby nejznámějším jindřichohradeckým tvůrcem tapisérií. 
 

Další ročník festivalu  Concertino Praga v Jindřichově Hradci 
 
 

Středa 23. června  patřila v Jindřichově Hradci dalšímu ročníku mezinárodního hudebního 
festivalu Concertino Praga. Večernímu koncertu v Rytířském sále jindřichohradeckého 
zámku předcházelo přijetí laureátů a vítězů letošní hudební soutěže na starobylé radnici. 
Tradiční pořadatel mezinárodní hudební soutěže Concertino Praga Český rozhlas obdržel 
již v loňském roce několik desítek přihlášek talentovaných hudebníků z celé Evropy 
i dalších kontinentů. Soutěž, jejíž absolutní vítězkou se letos stala německá houslistka 
Hellen Weiss, byla rozdělena do tří kategorií. „Byly to housle, violoncello a klavír. Plně se 
ztotožňuji s verdiktem poroty, že laureátka z Německa, která vyhrála absolutní pořadí, 
byla opravdu nejlepší“ referoval programový ředitel Českého rozhlasu Josef Havel. 
Napřesrok čeká pořadatele z Českého rozhlasu jubilejní 40. ročník soutěže. Už nyní je 
zřejmé, že dojde k několika změnám. „Zvýšíme věkový limit účastníků – uvažujeme o 
hranici 17-ti až 19-ti let – a zařadíme zcela novou kategorii koncertní kytaru“ prozradil 
Josef Havel.  
V rámci jihočeského festivalu, který je o dva roky mladší než samotná rozhlasová soutěž, 
zavítali laureáti a vítězové letošního ročníku kromě Jindřichova Hradce také do Hluboké 
nad Vltavou a do Českého Krumlova.  
 

Tým paralympiků se připravoval v Jindřichově Hradci 
    

V závěru června patřil jindřichohradecký bazén českému paralympijskému týmu plavců. 
Většina z nich se připravuje v občanském sdružení Kontakt bez bariér na blížící se 
paralympijádu v Athénách. Patnáct z celkem sedmnácti českých paralympijských plavců, 
kteří se kvalifikovali, se připravovalo v Lutové u Třeboně, kam členové sdružení Kontakt 
bez bariér pravidelně jezdí již několik let. Pozvání na sportovní trénink v jindřicho-
hradeckém plaveckém bazénu přijali úplně poprvé. „Ta příprava probíhá u některých lidí 
už taky třeba 8 nebo 10 let a paralympiáda je vrcholem této přípravy. Nyní po Mistrovství 
České republiky, které bylo posledním kvalifikačním závodem, máme spíše regenerační 
etapu“ uvedl Jan Nevrkla, vedoucí českého paralympijského týmu. 
Trénink handicapovaných sportovců se od přípravy zdravých plavců prakticky neliší, jen 
kolem bazénu jsou k vidění vozíky, berle a protézy. Jinak je při fyzické přípravě trenér Jan 
Nevrkla ke svým svěřencům naprosto nekompromisní. Pro mnohé z nich znamená 
paralympiáda v Athénách vrchol jejich sportovní kariéry, po celý uplynulý rok poctivě 
trénovali i 8x týdně. „Je to záležitost, která je hodně náročná. Nejedná se o profesionály, 
ale o lidi, kteří chodí do práce nebo do školy. Ve skupině těch patnácti lidí je například i 
Martin Kovář, který drží světové rekordy na pěti tratích. Pokusíme se z Athén přivézt 
alespoň tři medaile“ podělil se o ambice Jan Nevrkla. 
Česká republika patří v současné době k absolutní světové špičce v paralympijském 
plavání. Mnozí z těch, kteří budou bojovat v Athénách, již přivezli cenné medaile ze 
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Sydney. Tým trenérů se při přípravě handicapovaných sportovců zaměřuje nejen na 
fyzičku, ale i na osobnostní rozvoj každého z plavců. „Mně to hodně dává a chci, aby měli 
stejný pocit i ostatní. Považuji za velmi důležité, abychom všichni viděli dál než za stěny 
bazénu. Ale při tréninku chci, aby probíhal tak, jak má“  řekl dále Jan Nevrkla. Občanské 
sdružení kontakt bez bariér, které zajišťuje přípravu českých paralympiků, má své 
středisko také v J.Hradci. Zaměřeno je na výuku dětí s vrozenými vadami, v současnosti 
má zhruba 13 členů, kteří se scházejí minimálně jednou za týden.    
 

Na Jindřichohradecku jsou držitelé Zlatých křížů III. stupně  
 

 

Jindřichohradecká radnice byla v pondělí 7.června místem, kde se vůbec poprvé rozdávaly 
zlaté kříže 3. stupně bezpříspěvkovým dárcům krve. Toto ocenění přebírali dárci až 
doposud při slavnostním aktu v Praze. 
Suchdol nad Lužnicí, Chlum u Třeboně, Česká Olešná, Slavonice, Dačice, Lomnice nad 
Lužnicí, Dolní Vilímeč a Horní Pěna – to jsou obce, v nichž žijí držitelé zlatých křížů 
3.stupně. Toto ocenění jim – coby dlouholetým bezpříspěvkovým dárcům krve – bylo 
předáno minulý měsíc v Jindřichově Hradci. Zlatý kříž znamená pro jeho majitele 
minimálně 10 let ušlechtilé činnosti a také 40 litrů odevzdané krve při minimálně 80-ti 
odběrech. 12 z pozvaných 14-ti dárců se může pyšnit i jiným privilegiem – stali se totiž 
úplně prvními držiteli zlatých křížů, kterým bylo toto ocenění předáno přímo ve městě nad 
Vajgarem. Za připomínku jistě stojí i fakt, že valná většina těchto živých příkladů 
vzájemné lidské soudržnosti, pokračuje v darování krve i po dosažení zmiňovaných 80-ti 
odběrů. 

Marcela Nejtková, Jindřichohradecká televize 
 
 

   
 

                     KULTURNÍ KALENDÁŘ                                        
                     
 
 

     

 Město Jindřichův Hradec, Antonín Kaška – umělecká agentury a Státní hrad          
 a zámek v Jindřichově  Hradci Vás zvou na představení báchorky J. K. Tyla                                                                      
1. a 5. 7. 2004 – 21.30 hod. - TVRDOHLAVÁ ŽENA  
                                v provedení Jindřichohradecké činohry Vstupné: 100,- Kč 
zahrada pod zámkem Státního hradu a zámku v J. Hradci (Mlýnská ulice) 
 

 Město Jindřichův Hradec Vás všechny srdečně  zve na                                                                                                            
2. 7. 2004 – 12.00 hod. – Slavnostní otevření venkovního koupaliště  
                                              u plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci 
                       na programu:  módní přehlídka v plavkách vstup volný 

 
 
 
       

 Město Jindřichův Hradec, Státní hrad a zámek v J. Hradci a Agentura AP               
 Prosper  a Slavia Capital Praha uvádějí                                                                                                                
3. a 4. 7. 2004 – 21.00  – operu A. Dvořáka JAKOBÍN 
                                              v hlavní roli Eva U r b a n o v á  
III. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci   Vstupné: 690,- / 490,- Kč  
Hodinu před představením pouze v pokladně Státního hradu a zámku v J. Hradci 
 
 
 

  GALERIE AGAMA Dobrovského ul.                                                                              
3. 7. 2004  - vernisáž výstavy akademické sochařky MARTINA HOZOVÉ 
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  GALERIE ŠPEJCHAR Dolní Skrýchov Vás zve na výstavu                                                  
5. 7. 2004 – 17.30 hod. – Hana Gavrilová -„Tóny“ grafika  
 

  Muzeum Jindřichohradecka Vás zve  na   SVÁTEČNÍ KONCERT                                         
6. 7. 2004 – 20.00 hod. – vystoupí žesťový soubor TRUMPET TUNE 
Program: J. I. Linek, G. F. Händel, A. Dvořák, C. Debussy aj. 
výjimečně bude přístupná křížová chodba a ambit bývalého minoritského kláštera 
kostel sv. Jana Křtitele                        občerstvení zajištěno     vstupné: 50,- Kč  
 

  Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci                                                                            
10. 7. 2004 – 17.00 hod. – 100 let archiváře PhDr. Karla Třísky   
                         a 50 let St. oblastního archivu v Jindřichově Hradci  
Galerie, II. nádvoří, výstava potrvá do 22. 8. 2004                                                 

  GALERIE INSPIRACE    pořádá výstavu                                                                                  
10. 7. 2004 – 17.00 hod. –  STANISLAVY A VLADIMÍRA KRNINSKÝCH       
                        KERAMIKA, OBJEKTY, OBRAZY.           Výstava potrvá do 5.8.04. 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň                    vstup volný 
 

  Muzeum Jindřichohradecka Vás zve  na                                                                               
12.,14.,16. a 19. 7. 2004 vždy od 19.30 hod. – cyklus koncertů barokní hudby 
                                  ORPHEON SUMMER ACADEMY             vstupné: 50,- Kč 
kostel sv. Jana Křtitele    Program: Telemann, Bach, Vivaldi, Monteverdi a řada dalších 
 
 

  Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec pořádá koncert                                       
13. 7. 2004 – 19.30 hod. –  JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
                         RIDEAMUS, UKRAJINA  –  SMYČCOVÝ KVARTET 
                      Předprodej vstupenek KD Střelnice od 29.6.2004 vstupné:40,- 60,- Kč 
kaple sv. Maří Magdaleny   
 

 GALERIE INSPIRACE   pořádá hudební večery na dvorku Langrova domu                       
14. 7. 2004 – 19.19 hod. –  JEN TAK TAK + hosté (muzikanti z J. Hradce)       
Langrův dům, nám. Míru 138/I     (prolog festivalu Folková růže) vstupné: 70,- Kč 
                                               

  GALERIE INSPIRACE   pořádá hudební večery na dvorku Langrova domu                       
22. 7. 2004 - 19.19 hod. - KONCERT IRSKÉ HUDBY Věry Kláskové - Pourové       
Langrův dům, nám. Míru 138/I                                                          vstupné: 70,- Kč    
 Státní hrad a zámek v J. Hradci                                                                                              
22. 7. 2004 - 15.30 – 17.00 hod. – Taneční a pěvecké vystoupení souborů  
III. nádvoří         u příležitosti Mezinárodního hudebního festivalu dětí a mládeže  
 

Státní hrad a zámek v J. Hradci                                                                                               
23. a 24. 7. 2004  
30. a 31. 7. 2004 
   

 GALERIE INSPIRACE   pořádá hudební večery na dvorku Langrova domu                       
27. 7. 2004 – 19.19 hod. –  LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE   
(hud. improvizace na čtení stejnojmenné knihy J. A. Komenského) Účinkují: Pavel Koutník 
– varhany (Vídeň), Sabine Federspieler – flétny (Brixen) Josef Čáp – přednes (Svitavy)      
Langrův dům, nám. Míru 138/I                                                     vstupné: 70,- Kč 
 

- 21.00, 22.00 a 23.30 hod. – NOČNÍ PROHLÍDKY  
                                                S BÍLOU PANÍ 
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  Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec pořádá koncert                                                                                                                  
27. 7. 2004 – 19.30 hod. - DUO PP, Petr Přibyl – viola, Ivana Pokorná – harfa 
                                                  Předprodej vstupenek KD Střelnice od 13. 7. 2004 
Státní hrad a zámek v J. Hradci                                        vstupné: 40,- 60,- Kč              
 

 Město Jindřichův Hradec pořádá koncert                                                                                                                  
30. 7. 2004 – 19.30 hod. –  KOMORNÍHO SOUBORU STARÉ HUDBY  
                                                  SOCIETAS INCOGNITORUM       vstupné: 60,- Kč 
kaple sv. Maří Magdaleny          Předprodej vstupenek KD Střelnice od 16. 7. 2004           

                                                           Pokračování výstav 
  Muzeum Jindřichohradecka Vás zve  na autorskou výstavu                                                                    
Petr Štěrba „Rembrandt z Jindřichova Hradce“  výstavní místnost „13“ do 8. 8. 04  
( z provozních důvodů bude výstava ve dnech 15. – 17. 7. 2004 uzavřena) 
 GALERIE INSPIRACE Vás zve na prodejní výstavu                                                                                                          
Oblečené umění (tapisérie, krajky, modrotisk) trvá do 9. 7. 2004  vstup volný 
    

  Muzeum Jindřichohradecka                                                                                          
Umění řemesla - výstava věnovaná 125. výročí narození Marie Hoppe-Teinitzerové 
kaple sv. Víta, výstava potrvá do 5. září 04   

  Muzeum Jindřichohradecka   výstava bude červenec a srpen  otevřena                                                                                      
Jindřichův Hradec ve starých průvodcích  denně od 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 h 
Kostel sv. Jana Křtitele 
 

  Muzeum Jindřichohradecka                                                                                         
Vlastivědná a historická literatura o J. Hradci - konferenční sál muzea Jindřichohradecka 
(Štítného ulice)  - výstava přístupna pouze na objednání na tel.: 384 363 661 
 
  Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost                                                                                     
ZÁMECKÝ MLÝN V J. HRADCI (přístup z I. nádvoří SHZ)  tel. 384 361 033,  
e-mail: inspirace@esnet.cz Původní Křižíkova vodní elektrárna v provozu, expozice 
tapiserií, ukázka tkalcovského řemesla, výstava „Shakespeare a doba“, výstava 
maďarských textilních výtvarnic. Mlýn otevřen po rekonstrukci denně 9.00-17.00 hod., 
doba prohlídka cca 45 min. Vstupné: plné 40.- Kč/snížené 20.- Kč/rodinné 100.- Kč. 
 
                                       Připravujeme na srpen                                             

Město Jindřichův Hradec připravuje v městském parku 
pro všechny děti a jejich rodiče veselé rozloučení s prázdninami  

MĚSTO DĚTEM aneb  
SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ  

28. srpna 2004 od 13.00 hodin do 23.00 hodin 
 

 MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA                                                                                                                                                     
 

Balbínovo nám. 19/I, 377 01  J. Hradec,  hlavní expoz. budova: 384 36 36 60 
pracovny odborných pracovníků, kanceláře: 384 36 36 61  
Fax.: 384 36 15 76               E - mail: muzeum@esnet.cz 
Otevřeno denně od 8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00 Městská vyhlídková věž od 10.00 - 12.00 
a 13.00 - 16.00 Kostel sv. Jana Křtitele od 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin  

 STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC                                                          
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Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 384 32 12 79 
Fax: 0420 384 32 13 91  E-mail: zamekjindrichuvhradec@elsynet.cz 
Út – NE:  trasa A: (Adamovo stavení), trasa B: (Gotický hrad),  
trasa C (Procházka 18. a 19. stoletím) otevřeno 9.00 – 16.15 hodin 
denně (i v pondělí) je otevřena Černá věž  
Vstupné: plné v Čj:70,- Kč/snížené: 35,- Kč plné v cizím jazyce:140,- Kč/snížené:70,- Kč  
Při skupinové rezervaci je započítáván 10% rezervační poplatek. 
 

FOLKOVÁ RŮŽE - X. ročník -  PROGRAM 
čtvrtek 15.7. pátek 16.7. sobota 17.7. 

Náměstí 10:00 
Open scéna 

Nádvoří Muzea 14:00 
Fontanela Jumping Drums Drive 

Drazda Band Toman a lesní panna Tichá voda 

Náhodné doteky Šantré Strašlivá podívaná 

Shivers Jolly Band Šmehydlo 

Krátká předehra BlueGate Qjeten 

Jantar Štrůdl Fregata 

Hromosvod  Pidilidi  

Ponožky pana Semtamťuka Bokomara Bezefšehol 
Kaple sv. Máří Magdaleny 15:00 

Magda Brožková Petr Sedláček Tereza Terčová 
Žofie Kabelková Jaroslav Urbánek Mošny 
Martina Trchová Disneyband  
Ivo Cicvárek Žamboši  
a další a další a další 

Nádvoří zámku 20:00 
Nezmaři Jumping Drumms Žalman a spol. 
Jablkoň Devítka Hradišťan 
Pavel Bobek Sestry Steinovy Ginevra  
Jen tak tak Karel Plíhal Mošny 
Eva Henychová Cop  
a další a další a další 

Kaple sv. Máří Magdaleny 23:30 
Eva Henychová Sestry Steinovy  

 

úterý 6.7. 15 00 hrad Landštejn - Jen tak neděle 18.7. v 18 00 zámek Žirovnice - na nádvoří 
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tak, Ginevra - na hradním nádvoří,  
v případě deště v hradní věži 

zámku, v případě deště v zámeckém sále - Jen tak 
tak, Cimbal classic, Stráníci 

středa 14.7. 19:19 Náměstí Míru, atrium Langerova domu - Komorní večírek bez škatulek  
čtvrtek 15.7. 19:30 Zahrada u Rondelu: Vernisáž 
výstavy kresleného humoru Josefa Kobry Kučery 

čtvrtek 15.7. 12:00 - nádvoří zámku u 
podia - Zahájení textařské dílny 

Táboření v ceně vstupenky na hřišti Gymnázia na břehu Nežárky.*V předprodejích jsou 
vstupenky levnější. *Celodenní vstupenka platí na koncerty na Zámku, v Muzeu a na dalších 
akcích v J. Hradci. Můžete ji použít na kterýkoliv den.*Zlevněné permanentky na 3 dny.* Na 
programy v okolí J.Hradce jsou zvláštní vstupenky a neplatí tam permanentky ani celodenní 
lístky.* V případě značně nepříznivého počasí se hlavní koncerty a recitály přesunují do sálu 
Střelnice.* Přesné začátky nočních programů jsou cca 30 minut po skončení hlavního koncertu. 
* Psi a další zvířectvo nemají přístup povolen.* Přihlášky na open scénu zde: * 
Vstupné: V předprodeji Na místě 
Celodenní vstupenka 190 220 
Třídenní permanentka 360 450 

 

Vstupenky seženete už nyní zavedenou a nejpohodlnější formou složenky nebo v několika 
stovkách předprodejů v sítích TicketArt, Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, Vstupenky.cz po 
celé republice. (Na Slovensku Ticketportal.sk) *Děti, trpaslíci a vůbec osoby menší než 130 cm 
dostanou vstupenku na celý festival za 1 Kč. *Slevy pro invalidy pouze na místě. *A pokud 
seženete devět kamarádů, dostanete deset permanentek s 10% slevou, tedy za 324 Kč kus. 
Více o tom zde. *Existuje i možnost objednat si vstupenky na dobírku: objednací formulář 
najdete zde. Na Folkové růži se loni osvědčila open scéna na náměstí pod morovým sloupem. 
Letos ji zopakujeme, na náměstí se bude hrát každý den od 10:00 zhruba do půl jedné. Vstup 
na tyto koncerty je samozřejmě volný. (Výběr účastníků je už uzavřen, další přihlášky 
neposílejte.) 

 

Pořádá časopis FOLK & COUNTRY ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec, Gymnáziem 
Vítězslava Nováka, Muzeem Jindřichohradecka a Státním hradem a zámkem v J. Hradci. 

Za podpory jindřichohradeckých firem a města Jindřichův Hradec.   

Léto 2004 se skupinou JEN TAK TAK na Vysočině a na Jihu 
  3.7. 2004  14 00 Třeboň – scéna v parku - JTT uvádí  

                 Okolo Třeboně (+Jarda Matějů s Miluškou Hrdličkovou a Alexandrem 
                   Novotným,Katka Křížová s Honzou Francem a Taliesyn „light“) 
  4.7. 2004   13 00  Náměšť na Hané – scéna Kaplička 
                    Zahrada 2004 (+Pepa Streichl) 
  6.7. 2004   LETNÍ DVOJKONCERT S GINEVROU 
                     15 00 Landštejn – hradní příkop nebo věž 
                     20 00 Horní Cerekev – nádvoří zámku(+Arieta ZUŠ Žirovnice) 
10.7. 2004  15 00 Roštejn – hradní nádvoří 
                     letní odpoledne s písničkou 
11. 7. 2004  20 30 Jindřichův Hradec – hotel Concertino 
14. 7. 2004  19.19 Jindřichův Hradec – Langrův dům 

      Folková růže – prolog – Jen tak tak uvádí hradecké muzikanty             
15.7.  2004  20 00 Jindřichův Hradec – nádvoří zámku 
                     Folková růže (+ Nezmaři,Jablkoň,Pavel Bobek)                      
18.7.  2004  18 00  Žirovnice – nádvoří zámku 
                         Folková růže (+Cimbal classic,Stráníci)                                                            
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KINO STŘELNICE 

 
     

1. čtvrtek   17.30  20.00 
2. pátek     17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč    

ZLODĚJ ŽIVOTŮ                                               USA-Warner Bros. 
Thriller Speciální agentka FBI Scottová (Angelina Jolieová) je 
povolána do Montrealu, kde se místní kriminálka marně snaží přijít na 
stopu sériového vraha, který si vždy přivlastňuje identitu své oběti. 
„Zabije tě, aby se mohl stát tebou…“  
Dále hrají: Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlandsová  
Režie: D. J. Caruso                           Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 105 min 
3. sobota   17.30  20.00  
4. neděle   17.30  20.00 
 
 
Tiutlky 
Vstupné :  64 Kč 

STARSKY A HUTCH                                                      USA-Falcon 
Akční komedie. Detektiv Ben Starsky je nejhorlivější policista v Bay 
City v Kalifornii. Když má službu on, žádný zločin nezůstane 
nepotrestaný – a on je ve službě pořád. V hlavních rolích Ben Stiller a 
Owen Wilson. 
Dále hrají: Snoop Dogg, Vince Vaughn, Juliette Lewisová 
Režie: Tod Phillips                                         Délka filmu: 100 min. 

6. úterý     17.30   20.00 
7. středa    17.30   20.00 
8. čtvrtek   17.30   20.00  
 
 
 
 
Vstupné: 70 Kč 

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. 
Hrají: Václav Vydra, Jana Paulová, Helena Vondráčková, Martin Maxa, 
Marek Vašut  
Režie: Zdeněk Troška                                       Délka filmu: 100 min.   

  9. pátek    17.30   20.00 
10. sobota  17.30   20.00  
11. neděle  17.30   20.00 
 
 
 
 
Vstupné:  64 Kč 
 

POST COITUM                                                       ČR-Bontonfilm 
Moderní mrazivá komedie režiséra Juraje Jakubiska. Čtyři muži krát 
pět žen. Sled miniepizod, které se slévají do jednoho příběhu o lásce, 
intrikách  a sexu. Příběh o vztazích, ze kterých se láska nevytratila, 
protože tam nikdy nebyla.  
Hrají: Franco Nero, Richard Krajčo, Lucie Vondráčková, Mahulena 
Bočanová, Eva Elsnerová 
Režie: Juraj Jakubisko                   Mládeži do 15 let nepřístupný    

Délka filmu: 100 min. 
13. úterý     17.00  20.00 
14. středa   17.00   
15. čtvrtek  17.00   
16. pátek     17.00   
17. sobota   17.00   
18. neděle   17.00   
Pozor na začátky ! 
Český dabing 
Vstupné:  78 Kč 

HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU        USA – Warner Bros. 
I třetí rok ve škole čar a kouzel v Bradavicích bude plný překvapení a 
nebezpečí… Další filmová dobrodružství inspirovaná románovou 
předlohou J.K.Rowlingové. 
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watsonová, Robbie 
Smithová 
Režie: Alfonso Cuarón                                   

Délka filmu: 140 min. 

14. středa               20.00 
15. čtvrtek              20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

KILL BILL 2                                                       USA – Bioscop 
Byl to její svatební den a oni se ji pokusili zabít. První část akčního 
thrilleru režiséra Quentina Tarantina. 
Hrají: Uma Thurmanová, David Carradine, Lucy Liu 
Režie: Quentin Tarantino             

 Mládeži do 15 let nepřístupný  
Délka filmu: 110 min.  

16. pátek                20.00  
17. sobota              20.00  
18. neděle              20.00  

KILL BILL 1                                                        USA – Bioscop 
Přežila svou smrt ve svatební den i čtyři roky v kómatu. „Nevěsta“ se 
vydává na cestu pomsty. Druhá část akčního thrilleru. 
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Titulky 
Vstupné:  73 Kč 

Hrají: Uma Thurmanová, David Carradine, Lucy Liu  
Režie: Quentin Tarantino                Mládeži do 15 let nepřístupný 

                                 Délka filmu: 120 min.
20. úterý    17.00  20.00 
21. středa  17.00  20.00 
 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

METALLICA: Some Kind of Monster                  USA-CinemArt 
Netradiční pohled do zákulisí slavné heavy metalové kapely. Hudební 
dokument, který se natáčel dva roky zachycuje jednotlivé členy 
skupiny, jejich vzájemné vztahy, ale také snahu o sladění osobních 
životů s požadavky neustále se měnícího hudebního průmyslu. 
Režie: Joe Berlinger a Bruce Sinofsky  

Mládeži do 12 let nevhodný
                                   Délka filmu: 140 min.

22. čtvrtek  17.30  20.00 
23. pátek    17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 64 Kč 

50x A STÁLE POPRVÉ                                              USA-Falcon 
Komedie. Adam Sandler, coby ošetřovatel vodních zvířat si krátí volné 
chvíle sváděním turistek. Dny jeho slávy skončí ve chvíli, kdy se setká 
s místní učitelkou (Drew Barrymoreová), která je naprosto dokonalá – 
s jedinou výjimkou. Trpí totiž ztrátou paměti a svého nápadníka si 
druhý den už nepamatuje.   
Dále hrají: Rob Schneider, Sean Astin 
Režie: Peter Segal 

Délka filmu: 100 min.
24. sobota  17.30  20.00 
25. neděle  17.30  20.00 
 
 
Vstupné:  65 Kč 
 

MISTŘI                                                                   ČR-CinemArt 
„Fandit si musíme sami, nikdo jinej to za nás neudělá.“ Komedie o 
tom, jak prožívá malá víska v českém pohraničí urputné boje naší 
reprezentace na hokejovém mistrovství světa. 
Hrají: Jan Budař, Klára Melíšková, Leoš Noha, Tomáš Matonoha  
Režie: Marek Najbrt              

 Délka filmu:90 min
27. úterý   17.30  20.00 
28. středa 17.30  20.00 
 
 
 
Vstupné:  63 Kč 

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI                          ČR-Falcon 
Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka… Trochu zestárli, ale 
zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu. 
Hrají: Pavel Kříž, Michaela Badinková, Lukáš Vaculík  
Režie: Dušan Klein     

                               Délka filmu: 120 min.  
29. čtvrtek  17.30  20.00 
30. pátek    17.30  20.00 
31. sobota  17.30  20.00 
1.8. neděle 17.30  20.00 
Titulky 
Vstupné:  65 Kč 

UMUČENÍ KRISTA                                              USA-Bontonfilm 
Posledních dvanáct hodin ze života Ježíše z Nazaretu. Sugestivní 
filmový přepis evangelia očima Mela Gibsona. 
Hrají: James Caviezel, Monica Bellucciová, Maia Morgenstern 
Režie: Mel Gibson                         Mládeži do 15 let nepřístupný

Délka filmu: 120 min.
3.8. úterý   17.00  20.00 
4.8. středa 17.00  20.00 
 
 
 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 

LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI                          USA-Warner Bros. 
Komedie o tom, jak zapřísáhlý starý mládenec potká tu pravou. Lásce 
se nedá poroučet ani v případě stárnoucího playboye Harryho (Jack 
Nicholson) a úspěšné, leč osamělé autorky divadelních her Ericy 
(Diane Keatonová). 
Dále hrají: Frances McDormandová, Keanu Reeves 
Režie: Nancy Meyersová                  Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 130 min.
 

  PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  A PŘEDSTAVENÍ ART KINA SE O PRÁZDNINÁCH NEKONAJÍ      

                                         PŘIPRAVUJEME NA SRPEN  2004                                                                              

  1.    Umučení Krista USA náboženské drama
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  3.  -   4. Lepší pozdě nežli později USA  komedie 
  5.  -   6. Den poté USA sci-fi thriller 
  7.  -   8. Van Helsing USA dobrodružný horor 
10.  -  12. Troja USA historický, válečný 
13.  -  15. Spider-Man 2 USA fantastický, dobrodružný 
17.  -  19. Pánská jízda ČR komedie 
20.  -  21. Shrek 2 USA animovaný, rodinný 
24.  -  25. Stepfordské paničky USA komedie 
26.  -  27. Kat USA-SRN akční thriller 
28.  -  29. Intermission Irsko-V.Británie kriminální  
         31. Twisted USA thriller 
                  

1.   
Obchodní akademie TGM Jindřichův Hradec ve školním roce 2004/5 
 

 
Ve školním roce 2004/5 vstupuje Obchodní akademie TGM Jindřichův Hradec do 91. roku 
své existence. Škola vždy byla a je stále nedílnou součástí školství ve městě, které ji 
významně podporuje v její činnosti. Snažíme se vést školu tak, aby poskytovala v našem 
regionu spolehlivé zázemí absolventům základních škol, kteří se chtějí vzdělávat a získat 
kvalitní středoškolské vzdělání. Škola vždy patřila svými výsledky k nejlepším v republice. 
Kromě tradičního ekonomického vzdělání v oboru obchodní akademie nabízíme i studium 
nového oboru - ekonomického lycea. 
O studium tohoto oboru je značný zájem, žáci studují  s elánem a velmi dobrými 
výsledky. Ekonomické lyceum je obor určený žákům základních škol, kteří mají hlubší 
zájem o studium a chtějí se připravit ke studiu na vysokých školách ekonomických, 
právních a jazykových. Učební plán a maturitní zkouška umožňuje studentům orientovat 
se od třetího ročníku na vybraný obor studia. V současné době mohou studenti volit ve 
třetím ročníku orientaci na matematiku, angličtinu pro Evropskou unii a informační a 
komunikační technologie. Ve čtvrtém ročníku pokračují volitelné předměty dvěma 
semináři ve vybraném oboru. Zcela nový přístup je uplatňován u přípravy k maturitní 
zkoušce: studenti si mohou zvolit buď praktickou zkoušku z ekonomických předmětů nebo 
zpracování samostatného projektu a jeho obhajobu, a to i v předmětech společensko 
vědních a jazykových. 
Škola nabízí i jazykové vzdělávání - její součástí je státní jazyková škola. Státní jazyková 
škola představuje širokou nabídku jazykového vzdělávání pro veřejnost i žáky základních 
a středních škol ve formě odpoledních jazykových kurzů anglického, německého a 
francouzského jazyka, kurzů pro podniky a organizace státní správy organizované podle 
jejich přání a specializovaných kurzů s ekonomickým zaměřením. 
Jako jediná škola v regionu nabízíme zájemcům možnost připravit se na státní jazykové 
zkoušky a tyto zkoušky také u nás vykonat. (Právo skládat státní zkoušky mají jen státní 
jazykové školy.) 
Pro příští školní rok nabízíme nově přípravu uchazečů k mezinárodně uznávaným 
zkouškám v anglickém a německém jazyce, a také vykonání těchto zkoušek. 
Stejné možnosti mají studenti v jednoletém kurzu cizích jazyků, který je akreditován 
MŠMT ČR a představuje nabídku intenzivního denního studia pro absolventy středních 
škol. Kromě studia jednoho jazyka mohou studenti volit kombinaci dvou jazyků, například 
angličtina - němčina, angličtina - francouzština apod. Žáci těchto kurzů mají všechny 
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výhody studentů, tj. slevu na dani z příjmů, stát za ně platí zdravotní pojištění, rodiče 
mají nárok na slevu na dani z příjmů, nárok na sociální dávky. Kromě toho se studenti 
mohou zúčastňovat za výhodných finančních podmínek i dalších odpoledních kurzů, 
využívat zařízení školy (internet, sportoviště), dále se vzdělávat v rekvalifikačních kurzech 
(účetnictví, daňová evidence, výpočetní technika) a připravovat se na přijímací zkoušky na 
vysoké školy v semináři z matematiky. 
Škola realizuje projekt celoživotního vzdělávání nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale 
i v odborných předmětech, zejména ve výpočetní technice a účetnictví.  
Nově v příštím školním roce nabízíme dílčí kurzy výpočetní techniky pro začátečníky, 
středně pokročilé i pro pokročilé uchazeče z řad veřejnosti, uchazečů o zaměstnání i žen 
na mateřské dovolené. Na www stránkách jim nabízíme možnost přihlásit se do zvoleného 
kurzu, případně zvolit i vhodný čas, například ve večerních hodinách. Seznam nabízených 
kurzů je uveden na www stránkách.                     Ing. Danuše Chromá, ředitelka školy 
 
100 let archiváře PhDr. Karla Třísky 
11. 7. 1904 – 8. 8. 1995 
  
Dr. K. Tříska nastoupil jako archivář do služeb Evžena Černína (1892 – 1955), posledního 
Černína na J. Hradci, v roce 1932. Stejně jako jeho vrstevník PhDr. Jan Muk byl na 
pražské Univerzitě žákem profesora Pekaře, u něhož v roce 1929 obhájil disertační práci 
Hrabě F. A. Špork a složil velké rigorózum. Po krátkém působení v Čsl. státním archivu 
zemědělském v Praze se stal černínský archiv v J. Hradci, odkud odcházel archivář O. 
Franta (1923 – 1932), dějištěm životního a tvůrčího osudu K. Třísky na víc jak šedesát 
let.  
     Ačkoliv do archivu přišel jako první archivář - profesionál, byl hned na začátku 
vystaven zatěžkávací zkoušce, které byli jeho předchůdci (F. Tischer 1853 – 1909, F. 
Teplý 1909 – 1923) ušetřeni. Zatímco oni byli především strážci rodových tradic, musel 
se K. Tříska vyrovnat s masou písemností, které byly do jindřichohradeckého archivu 
svezeny z postátněných černínských velkostatků v důsledku I. pozemkové reformy 
(zákon z roku 1919). Jestliže archivář F. Teplý bojoval perem za zachování celistvosti 
archivu v rukou Černínů, pak dr. Tříska musel pracovat především polem, aby mohl být 
status quo zachován a požadavek státu na možnost využití písemností vzniklých 
z činnosti černínských velkostatků, které se staly jeho majetkem, splněn. 
     Sotva se vyrovnal s tímto úkolem, přišel rok 1938, předzvěst válečného dramatu let 
příštích. Boj o zachování českého J. Hradce byl pro K. Třísku jako člověka i archiváře 
velmi dramatický a jeho výsledek zcela zásadní. Jen skutečnost, že město zůstalo české, 
rozhodla o jeho dalším setrvání. Pro případ ohrožení zabezpečil nejcennější archiválie, 
úkryt zde dočasně našly i nejstarší městské knihy Brna a obrazy z Kroměříže.  
     Konec války nepřinesl jen úlevu, ale i řadu majetko–právních změn, které završily 
proces započatý I. pozemkovou reformou. Majetek Evžena Černína byl podle dekretu 
prezidenta republiky z 19. 5. 1945 konfiskován a z černínského archívu se stal státní 
archív Zemědělsko-lesnický, podléhající v nejvyšší instanci Ministerstvu zemědělství.  To, 
že se šlechtický archivář K. Tříska mohl v této revoluční době stát archivářem státním, 
byla zásluha tehdejšího ředitele Státních lesů v J. Hradci ing. Lenocha. Archivu tak byl 
zabezpečen kontinuální vývoj. Hromadné svozy písemností ze zestátněných velkostatků 
bývalých okresů J. Hradec, Kamenice n. L., Soběslav, Pacov, Pelhřimov a Tábor byly 
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budovatelským obdobím Zemědělsko-lesnického archivu v J. Hradci. I v tomto terénu si 
dr. Tříska zachoval vysoký kredit profesionála, jemuž jde o věc. 
     Po legislativní úpravě československého státního archivnictví v roce 1954 přešly 
archivy pod Ministerstvo vnitra. Zemědělsko-lesnický archiv v J. Hradci se stal 
pracovištěm Státního archivu v Třeboni, kam v roce 1960 přešel dr. Tříska jako vedoucí 
oddělení, počátkem 70 let zde působil jako zastupující ředitel. S Jindřichohradeckým 
archivem však zůstával v neustálém kontaktu, pravidelně se do něj vracel i po odchodu 
do důchodu v roce 1973.  
Dílo, které svým pokračovatelům jako archivář zanechal, je autentickým dokladem jeho 
píle, kultivovanosti a erudice.  
     Karel Tříska však zdaleka nebyl jen archivářem par excellence. Jeho obdivuhodný 
zájmový rejstřík ho přivedl do kontaktu s řadou osobností kulturní elity. Mnozí z nich ve 
spolupráci s ním tematizovali a popularizovali J. Hradec především z hlediska 
historického a kunsthistorického (F. Strejček, K. Stloukal, A. Matějček, Z. Kalista, E. 
Poche, J. Pelikán, A. Friedl, F. Roubík aj.). 
Nezůstával stranou ani veřejného života města. Působil v kuratoriu Městského muzea, 
Spolku Přátelé starého J. Hradce, až do konce 50tých let hrál a režíroval v ochotnické 
jednotě Jablonský. 
Od roku 1945 byl aktivním členem lidové strany, po volbách v roce 1946 se stal 
místopředsedou ONV v J. Hradci. Vstup do politiky ukončil rokem 1948. 
Jeho činnost v lidové straně znovu aktivoval rok 1968, kdy se podílel na obnově lidové 
strany v Třeboni a působil jako její předseda. Třískovy stranické zásluhy ocenil ÚV NF 
pamětní plaketou k 50. výročí ČSR, v roce 1972 byl na sjezdu lidové strany zvolen do její 
ústřední revizní komise. Město J. Hradec ocenilo jeho občanské angažmá medailí ke 100. 
výročí Jablonského a čestným občanstvím.  
     Dr. Tříska byl i významným publicistou. Kromě rozsáhlé publikační činnosti 
příspěvkového charakteru v regionálním i celostátním tisku, přednášek a drobnějších 
monografií se zásadním způsobem podílel na dvou obsažných publikacích z 80tých let 
minulého století. Byl to reprezentativní Černínský palác vydaný na objednávku 
Ministerstva zahraničí, který získal bronz na soutěži o nejkrásnější knihu světa v Lipsku, 
1982. Dalším publikačním počinem byly Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku, 5. Jižní Čechy, 1986 (kol.) O jeho osobním angažmá při přípravě této publikace 
nejvýmluvněji vypovídá 219 objektů, které osobně navštívil. 482 km, které prochodil 
pěšky.   
Životní příběh dr. Třísky skončil v J. Hradci 8. 8. 1995. I když nikdy nezapomněl na 
Prahu, kde se narodil, byl J. Hradec jeho domovem. Město měl upřímně rád a péče o 
zachování a propagaci jeho kulturních hodnot byla vždy cílem jeho snažení. Právem 
náleží do galerie těch, kteří zůstávají trvalou součástí historického vědění J. Hradce. 

Sylva Řeřichová 
    

      JAZYKOVÁ ŠKOLA ZACHOVÁ informuje… 
     S NÁMI SE DOMLUVÍTE  - I O PRÁZDNINÁCH  

• Jazyková škola Zachová pořádá jazykové kurzy nepřetržitě během 
celého roku, tzn. i v červenci a srpnu. Máte-li chuť porušit nepsané pravidlo 
„prázdniny bez školy“, pak právě pro Vás jsou naše dveře dokořán.    
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• Využijte poslední volná místa pro děti na kurz Keramiky s angličtinou           

(12. – 17. 7. 2004) a Sportovní týden s výukou jazyků (26. – 30. 7. 2004). 
  

• Ve školním roce 2004/ 2005 otevíráme jednoleté pomaturitní studium 
angličtiny a němčiny, které je akreditované MŠMT ČR (vyhláška č. 183/98 Sb.). 
Studenti mají navíc možnost vybrat si doplňkový kurz dalšího cizího jazyka.   

 

• Naprostou novinkou nastávajícího školního roku je zajištění doučování pro 
děti ZŠ a studenty SŠ, a to ve všech předmětech (matematika, český jazyk, 
chemie, fyzika apod.). Od 1. 8. 2004 nás najdete v nových prostorách        
v 1. patře České spořitelny v J. Hradci. Při příležitosti akce Město dětem dne 
28. 8. 2004 pořádáme v jazykové škole  Den otevřených dveří. Přijďte si i 
Vy prohlédnout naše nové učebny! 

 
 

 
  
 

Nová rubrika „Vaříme s bábinkou“ 
Makové řezy 
15 – 17 dkg práškového cukru, 17 dkg máku mletého, 17 dkg polohrubé mouky, 
1 vanilkový cukr, citr.kůra, 1 prášek do pečiva, 5 dkg másla /hery/, 1 žloutek,  
1/8 l mléka, 1 – 2 bílky sníh.  
Cukr a žloutek utřeme, přidáme mák, mléko, mouku. Vše zaděláme v řídké těsto. V trošce 
mouky promícháme prášek do pečiva a spolu se sněhem a bílkem zamícháme do těsta. 
Formu vymažeme tukem, vysypeme strouhankou nebo hrubou moukou, nalijeme těsto a 
zvolna pečeme ½ - ¾ hodiny. Hotový moučník pocukrujeme a krájíme řezy. Místo cukru 
možno zdobit šlehačkou a grankem.  
 
Výborná pomazánka 
8 dkg másla /majolka), 12 dkg sardinek, citron. Šťáva, paštika, cibule  
 
 


