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INFORMACE Z RADY MĚSTA     

           Na únorovém zastupitelstvu byl schválen rozpočet města pro rok 2004. Je 
postaven jako schodkový. Příjmy počítají se 449 milióny a výdaje s 532 milióny. 
Schodek ve výši 83 miliónů je kryt z prostředků na účtech města. K 31.12. 2003 
byla na těchto účtech  rezerva  ve výši 132 miliónů. Vedení města předpokládá, 
že v průběhu roku dojde k celkovému zlepšení bilance zvýšením příjmů 
z dotačních programů EU, od státu i od krajského úřadu a z prodeje 
nepotřebného majetku města. Na základě doporučení finančního výboru 
zastupitelstva bude konečný schodek průběžně snižován i ve výdajové části 
racionálními úsporami v jednotlivých  kapitolách. Schválením rozpočtu také končí 
rozpočtové provizorium města. 
 

   Také letošní rozpočet počítá s finanční podporou sportu, tělovýchovy, kulturně 
společenských a dětských zájmových aktivit působících ve městě. Ze sportovních 
organizací se o příspěvek přihlásilo 22 oddílů a tělovýchovných jednot a bude 
mezi ně rozděleno 4,5 miliónu korun. Dětská zájmová činnost je v našem městě 
zajišťována čtyřmi organizacemi, které mají dohromady 315 členů. Na jejich 
činnost město přispěje částkou 300 tisíc korun. Společenských a kulturních 
organizací aktivně pracuje ve městě celkem šestnáct a v letošním roce je pro ně 
počítáno s částkou 150 tisíc korun. Ve všech kategoriích příspěvků je ponechána 
desetiprocentní rezerva pro mimořádné dotace v průběhu roku. Jako 
jednorázovou dotaci na pokrytí nákladů spojených s organizováním akcí pro děti 
a mládež dostal Dům dětí 30 tisíc, na uspořádání okresní plavecké olympiády 
získal Relax Vajgar 15 tisíc a na rozvoj volnočasových aktivit dětí, mládeže a 
seniorů dostalo občanské sdružení Krtek příspěvek ve výši 30 tisíc korun.            
O konečné výši příspěvků  jednotlivým subjektům rozhodne zastupitelstvo města. 
 

   Z rozhodnutí radních si v týdnu před Velikonocemi budou moci obyvatelé 
našeho města zakoupit živé ryby na Masarykově náměstí v prostoru „pod 
kaštany“. Pro toto období zde bude také povolen prodej perníků s velikonoční 
tématikou. Prodej čerstvého ovoce a zeleniny zůstane zachován v původním 
rozsahu. 

 

   V souvislosti s požadavky hygienických norem EU se uvolnily nebytové prostory 
v domě čp. 160/I na nám. Míru. Zveřejněním záměru na úřední desce byly 
opětovně nabídnuty k pronájmu za účelem zřízení maloobchodního prodeje. O 
prodejní prostory s výměrou 77,34 m2 projevilo zájem celkem pět firem. Rada 
města rozhodla pronajmout prostory firmě K III spol. s r.o. České Budějovice, 
která nabídla nejvyšší měsíční nájemné. Firma nabízí prodej kompletního 
pekařského a cukrářského zboží s důrazem na rychlé občerstvení nápoji a 
speciálními výrobky. Veškeré náklady spojené s přestavbou a úpravami interiéru 
provede nájemce na vlastní náklady.  

Alfred Němec, místostarosta  města Jindřichův Hradec   

Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se koná 
28. dubna 2004 – 16.00 hodin v sále Střelnice 
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Obecně závazná vyhláška Města Jindřichův Hradec č.  5/2003 
k zabezpečení pořádku při pořádání veřejnosti přístupných podniků ve 

městě Jindřichův Hradec 
 

     Zastupitelstvo Města Jindřichův Hradec vydalo dne 24.9.2003 v souladu  
s ustanovením § 84 odst.2 písm i) a na základě ustanovení §10 písm. a) a b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku : 
 

Čl. 1  Úvodní ustanovení 
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky pro pořádání veřejnosti 
přístupných podniků v územním obvodu města Jindřichův Hradec.  
 

Čl. 2  Vymezení základních pojmů 
(1)  Územní obvod města J.Hradec tvoří území města J.Hradec a části obce Buk, 
Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka.  

Čl. 3   Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků 1) 
(1) Při konání veřejnosti přístupných hudebních produkcí (živé i reprodukované 
hudby), včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je 
pořadatel povinen nejpozději 5 dnů před jeho konáním, případně pololetně vždy 
k 1.1. a 1.7. kalendářního roku, pro pravidelně se opakující akce, písemně oznámit 
svůj záměr městskému úřadu, odboru kanceláře starosty, oddělení kultury.   
Oznamovací povinnost stanovená vyhláškou o místních poplatcích není tímto 
ustanovením dotčena. 
(2) V písemném oznámení musí být uvedeno jméno (název) a adresa (sídlo) 
pořadatele,  druh akce, místo a čas pořádání akce, očekávaný počet účastníků,  
identifikace osoby zodpovědné za zajištění pořadatelské služby, stanovení počtu členů 
pořadatelské služby, přičemž jeden pořadatel připadá na 100 účastníků akce.                          

Čl. 4    Kontrolní činnost 
(1)   Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují strážníci Městské policie,      
případně pověření  zaměstnanci města zařazeni do Městského úřadu J. Hradec. 

Čl. 5  Sankce 
(1)  Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno 
u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob, které jsou  
podnikateli, jako správní delikt.  
(2) Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy 2).  

Čl. 6  Závěrečná  a přechodná ustanovení 
(1)  Oznamovací povinnost uvedenou v čl. 3 odst.1 této obecně závazné vyhlášky pro   
pořádání pravidelně se opakujících akcí pro rok 2003 je pořadatel povinen splnit  
nejpozději do deseti dnů po nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.  
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 2/2003, 
k zabezpečení  místních  záležitostí veřejného pořádku ve městě Jindřichův Hradec a 
obecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 3/2003, k zabezpečení místních  
záležitostí veřejného pořádku ve městě Jindřichův Hradec  

Čl.7 Účinnost 
(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.9.2003, 
v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění.   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1)    §10 písm.b) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
 např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění   



strana   3                    Jindřichohradecký zpravodaj               duben 2004 
 ODBOR DOPRAVY MěÚ J. Hradec                                                  
 

Informace o připravovaných nových řidičských průkazech 
 

Upozorňujeme občany, že od května 2004 budou vydávány řidičské průkazy 
evropského formátu a vzhledu, které budou bez dalšího platné ve všech zemích EU a 
mnoha dalších evropských zemích, které tyto řidičské průkazy uznávají. Ti občané, 
kteří si hodlali své starší řidičské průkazy (platné do konce roku 2005) v nejbližší době 
vyměnit, mohou tuto výměnu odložit a získat tak později rovnou evropský řidičský 
průkaz. Tato výměna ze zákona je a bude bezplatná, takže se na ni nebude vztahovat 
uvažované zvýšení správních poplatků.   
 

Do kdy se musejí vyměnit řidičské průkazy ????? 
 

Na výměnu řidičských průkazů se vztahuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a řeší jej § 134 a 135. 
 
Výměna dosavadních národních řidičských průkazů 
 

1. Řidičské  průkazy vydané do  30. června 1964  jsou jejich držitelé  povinni 
vyměnit  do dvou  let ode  dne nabytí  účinnosti zákona č. 361/2000 Sb. - to je 
do 31.12.2002 

 

2. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti   
       zákona č. 361/2000 Sb. ( do 1.1.2001) jsou jejich držitelé povinni vyměnit     
       do pěti let od nabytí účinnosti zákona to je do 31.12.2005 
 

Řidičské průkazy podle bodu 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby 
stanovené pro jejich výměnu.  
 

Platnost dosavadních mezinárodních řidičských průkazů 
 

     Mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle dosavadních právních předpisů  platí  
po  dobu  jeho  platnosti  i po nabytí účinnosti zákona. 
 
C:\Heřman\MěÚ J.Hradec\WEB JH konečný\nejčastější dotazy\výměna řidičských 

průkazů.doc                                                                          
 Ing. Zbyněk Heřman, 

odbor dopravy  MěÚ Jindřichův Hradec 
 

 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  MěÚ  J. Hradec      
                                             
 
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI 

se koná v termínu  14. – 15. dubna 2004 
od 9.30 do 16.30 hodin. 

 
PhDr. Jitka Čechová 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ J. Hradec 
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Společenská kronika 
Město Jindřichův Hradec 

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

dne 5. března 2004 
 

Frýbortová Žaneta Matušincová Monika Oubram Jan Svoboda Filip 
Snížková Petra Rohová Lucie Liška Tomáš Písařová Adéla 
Trachtová Sára Kohout Jan Holub Matěj Knoflíček Vít 
Horáková Klára Tischlerová Lucie Chromý Šimon Hamr Václav  
Chmelařová Eva    

projevuje úctu obyvatelům, kteří zemřeli v únoru 2004 a se kterými jsme se 
rozloučili v obřadní síni krematoria v J. Hradci 

 

  1. 2. Kostelníček Rostislav,  J. Hradec 16. 2. Vašková Anastázie,   Dačice 
  2. 2. Kroulík František,   J. Hradec 19. 2. Peštová Marie,   Roseč 
  6. 2. Lencová Bohumila,   Náchod 20. 2. Beranová Jaroslava,   Okrouhlá Radouň 
  6. 2. Janů Karel,    Radouňka 23. 2. Plešáková Marie,  Jarošov nad Nežárkou 
  7. 2. Vodička Jan,   K. Řečice 25. 2. Martínek Jiří,   N. Bystřice 
  8. 2. Vančurová Věra,   Pleše 26. 2. Martínková Božena,    Kunžak 
  9. 2. Maxa Ladislav,   Chlum u Třeboně 28. 2. Valková Růžena,   J. Hradec 
15. 2. Diviš Slavomil,   Rodvínov 29. 2. Zídek Jaroslav,  N. Bystřice 
16. 2. Podroužková Jaroslava,  J. Hradec  

2 
 

 MÉSTSKÁ KNIHOVNA              Už jste hlasovali pro tu svoji ?                                                      

      Pokud zatím nemáte tušení, o čem je tu řeč, tak vězte, že už měsíc běží v celé 
České republice anketa MOJE KNIHA. Vyhlásil ji Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků a je určena pro všechny skupiny obyvatel. 
Proč hledáme nejoblíbenější knihu ? 
Četba je jednou z nejpopulárnějších forem společenské a kulturní zábavy, ale také 
jedním z nejdůležitějších nástrojů získávání informací a poznání. Lidé čtou především 
proto, aby: 

 příjemně strávili svůj čas 
 povzbudili svou představivost 
 získali informace a poznání 
 uvolnili svůj stres 
 unikli před nepřízní osudu. 

       V souvislosti s rozvojem nových médií a dlouhodobým trendem vizualizace 
mezilidské komunikace se v populaci stále silněji projevuje druhotná 
negramotnost. Jedná se o jev, kdy se člověk sice naučí zvládnout základy psaní a 
čtení, ale ztrácí schopnost pomocí četby aktivně získávat a vyhodnocovat informace a 
proměňovat je ve znalosti. 
Jak si vybrat svoji nejoblíbenější knihu? 
Nejoblíbenější knihu lze vybírat podle nerůznějších hledisek a každý musí rozhodnout, 
které je pro něj nejdůležitější. Může to být například:  

 "kniha, která mě nejvíce ovlivnila" 
 "kniha, ke které se často vracím" 
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 "kniha, kterou bych doporučil/a dobrým přátelům" 
 "kniha, která změnila můj život“ 
 "kniha, na kterou nemohu zapomenout" 
 "kniha, která mne uvedla do jiného světa" 
 "kniha, kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou na pustý ostrov" apod. 

A jak můžete hlasovat ? 
Pokud vlastníte počítač a máte možnost připojit se k internetu, je to úplně 
jednoduché. Na adrese www.mojekniha.cz  prostě vyplníte nenáročný anketní 
lístek  s názvem knihy a jménem jejího autora. Pouhým odkliknutím pak dáte hlas své 
nejoblíbenější knize. Pokud tuhle možnost nemáte, stačí dojít do knihovny a tam 
z kteréhokoli počítače připojeného na internet udělat zdarma totéž. Anketa je 
zcela anonymní a nároky na hlasující minimální. Řešení se najde i v případě, že 
s počítačem nejste zrovna kamarádi. Buď vám ochotně pomohou pracovnice 
knihovny (doporučujeme vám v tomto případě navštívit infocentrum v suterénu 
budovy městské knihovny) nebo vyplníte anketní lístek v papírové podobě. 
Knihovnice pak vaši volbu přenesou do elektronické databáze. 
Kdy bude oznámena nejoblíbenější kniha? 
Anketa potrvá od března do začátku října 2004. V průběhu tohoto období budou 
zveřejněny dílčí výsledky: 
7. dubna - seznam 200 nejoblíbenějších knih 
červen - seznam 100 nejoblíbenějších knih 
září - seznam 50 nejoblíbenějších knih  
nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky  
bude vyhlášena v Týdnu knihoven  (4. - 10.10.) 2004.  Pomozte nám tedy i Vy 
hledat nejoblíbenější knihu a zároveň dejte šanci na vítězství té svojí!   

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 

      ☺
         

 

drahý sýr...2.2.2004 v 13.30 hodin oznámila na linku 156 ostraha supermarketu 
LIDL, že v prodejně zjistila ženu, která odcizila zboží. Strážníci na místě zjistili 42-ti 
letou ženu, která si krom nákupu řádně uloženého v nákupním košíku chtěla odnést 
ještě balíček plátků sýra v hodnotě 18,90 Kč, které si uložila do kapsy bundy. U 
pokladny zaplatila pouze nákup v košíku a na sýr v kapse jaksi „zapomněla" . Ke 
krádeži se přiznala, proto jí bylo strážníky sděleno, že se dopustila přestupku proti 
majetku a po vyřešení všech náležitostí  byla věc ukončena blokovou pokutou. 
 

chtěl si hrát..? 5.2.2004 v 17.45 hod. projížděla 12-ti letá dívka kolem oploceného 
pozemku, ze kterého dírou v plotě vyběhl štěkající pes plemene kavkazský ovčák a 
dívku z kola srazil na zem. Ke zranění nedošlo - pouze byl poškozen oděv. Náhradu za 
poškozené oblečení nepožadovala. Strážníci zjistili majitele pozemku, který tím, že 
umožnil psovi (díra v plotě) volný pohyb po veřejném prostranství, porušil vyhlášku 
Města J. Hradce č. 1/2004, čl. 3, odst.1, čímž se dopustil přestupku dle § 46 
přestupkového zákona. Za přestupek mu byla uložena bloková pokuta. 
 

neutekl...6.2.2004 v 10.40 hodin spatřila na náměstí Míru dvoučlenná hlídka 
strážníků muže (42 let), který byl v pátrání Policie ČR z důvodu nenastoupení výkonu 
trestu. Ten, jakmile si strážníků všiml, zaběhl do Panské ulice. Jeden ze strážníků se 
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za ním rozběhl a druhý muži nadejel a čekal na druhém konci ulice. Běžící strážník 
muže asi v půlce Panské dohonil a dovedl jej ke služebnímu vozidlu, kterým byl muž 
dopraven na obvodní oddělení Policie ČR.   

zkoušeli to...6.2.2004 v 15.00 hodin byla oznámena krádež v supermarketu 
Hypernova. Strážníci zde zjistili, že tři nezletilci ( 14,14,12 let) si do kapes nabrali 
sladkosti a snažili se projít přes pokladnu. Při jejich činnosti je pozoroval člen 
bezpečnostní agentury, který je za pokladnou zastavil a předal strážníkům.  Jednalo 
se zde o přestupek proti majetku, ale vzhledem k věku pachatelů jej nebylo možné 
řešit, proto strážníci informovali rodiče výtečníků a samozřejmě zaslali oznámení na 
odbor sociálních věcí MěÚ J. Hradec.   

užil si, neplatil...7.2.2004 v 01.45 hodin bylo na služebnu městské policie 
telefonicky oznámeno z nejmenovaného nočního klubu, že v podniku mají hosta, 
který odmítá zaplatit útratu. Strážníci zjistili, že muž (46 let) využil služeb jedné z 
erotických  pracovnic klubu, za což poctivě zaplatil, ale odmítal zaplatit 
zkonzumovanou láhev šampaňského za „pouhých" šest stovek. Strážníci jej poučili, že 
tímto se dopustil přestupku proti majetku a vysvětlili mu další postup řízení. Na 
základě toho muž uznal svou chybu, láhev zaplatil a jako bonus mu byla uložena 
bloková pokuta. 
 

straky...12.2.2004 v 14.10 hodin bylo na linku 156 oznámeno ze supermarketu 
Hypernova zjištění dvou osob, které se pokusily zcizit zboží. Strážníci na místě 
legitimovali dva mladíky (24,22 let) ze severní Moravy. Člen ochranky sdělil, že ony 
mladé muže sledoval pomocí sítě průmyslových kamer, jak se snaží nějaké zboží 
ukrýt v kapsách kalhot. Proto je ostraha začala hlídat.  Mladíci si toho zřejmě všimli a 
snažili se ochrance zmizet, což se jim nepodařilo. Strážníci věc konzultovali s Policií 
ČR, která si je převzala pro podezření z trestného činu - organizování krádeží na 
celém území ČR. 
 

prohrál...13.2.2004 v 10.23 hodin telefonicky oznámila barmanka z jedné z heren na 
Masarykově náměstí, že má v provozovně hosta, který je silně podnapilý a nadává jí. 
Dvoučlenná hlídka jej po příjezdu na místo našla již „pokojně" spícího na zemi. 
Barmanka uvedla že takto opilý již do provozovny přišel a hned jí začal urážet 
nevybíravými výrazy. Po té požádal o rozměnění peněz, aby měl na výherní 
automaty. Když vše prohrál, barmance opět vynadal a uložil se na koberec, kde 
usnul. Tuto výpověď potvrdili i přítomní svědkové. Strážníci muže probudili a vyzvali 
jej, aby se legitimoval. Muž (27 let) strážníkům předložil občanský průkaz. Po kontrole 
totožnosti byl poučen, že svým jednáním se dopustil přestupku proti občanskému 
soužití (hrubé jednání), za který mu byla uložena bloková pokuta. 
 

překvapení...15.2.2004 ve 13.00 hodin bylo nahlášeno ze supermarketu Hypernova 
zjištění pachatele krádeže. Po příjezdu hlídky byl strážníkům předán muž (33 let), 
který měl u sebe zboží (převážně kuchyňského charakteru) za více než 5 000,-Kč. 
Když na něj upozornilo výstražné zařízení za pokladnou, snažil se „oblafnout" 
pracovníka ostrahy jedním popelníkem. Ten mu však na špek neskočil a zavolal hlídku 
městské policie. Než strážníci přijeli na místo, pachatel vyndal zpod bundy i ostatní 
zboží. Vzhledem k hodnotě zboží zde bylo podezření z trestného činu krádeže a věc 
byla oznámena Policii ČR, která si na místě pachatele převzala. Muž ještě uvedl, že 
přijel Formanem, který řídila jeho přítelkyně. Vozidlo strážníci na parkovišti nalezli a 
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vzhledem k tomu, že nějaké zboží se nacházelo již ve vozidle, vyčkali na příchod 
přítelkyně, která byla taktéž předána Policii ČR. 
neposlušní vojáci...19.2.2004 ve 23.10 hodin uslyšel strážník, vykonávající stálou 
službu, hurónský pokřik na náměstí Míru. Zjistil, že se jedná o skupinu šesti vojáků, 
kteří procházeli přes náměstí směrem do Rybniční ulice. Zjištěnou skutečnost oznámil 
autohlídce. Ta vojáky zastihla na nábřeží a upozornila je na to, že od 22.00 hodin je 
noční klid, který svým křikem ruší. Zároveň strážníci vojáky vyzvali ke ztišení. Ti výzvy 
nedbali a vesele pokračovali v cestě. Strážníci vojáky vyzvali k prokázání totožnosti. 
Protože vojáci nebyli ochotni spolupracovat a strážníkům ještě nadávali, byli předáni 
dozorčímu útvaru, který u nich provedl orientační dechovou zkoušku.  
Vzhledem k tomu, že se vojáci dopustili několika přestupků, byla věc oznámena 
veliteli příslušného útvaru v jehož pravomoci je kázeňské potrestání provinilců. 
  

zapomněli?...26.2.2004 v 17.55 hodin oznámila na linku 156 manažerka 
supermarketu Hypernova, že mají v prodejně dvě osoby, které cca před měsícem 
odcizily v prodejně kalhoty v ceně 599,-Kč. Nyní nakupují a člen ostrahy je poznal. 
Hlídka strážníků na místě požádala osoby o prokázání totožnosti. Jednalo se o 
manžele (35 a 29 let), kteří se opravdu k činu přiznali. Paní odjela domů pro kalhoty, 
které posléze uhradila. Výpisem z rejstříku trestů bylo zjištěno, že oba manželé byli v 
roce 2002 odsouzeni za krádež a tudíž i tento zdánlivý přestupek nabyl rozměrů 
trestného činu a věc byla předána k dalšímu řízení Policii ČR. 
 

že by reklama ? ...27.2.2004 bylo oznámeno z Penny marketu zadržení dvou 
mladíků, pachatelů drobné krádeže. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o dvojici 
nezletilých (14 let), kteří odcizili každý po jedné tyčince „3 BIT". Důvodem prý byla 
chuť na tyčinku a nulová hotovost. Strážníci oba „mlsouny" předali rodičům a čin 
samozřejmě oznámili na odbor sociálních věcí MěÚ J. Hradec. 
 

pro změnu Hypernova...3.3.2004 v 16.45 hodin telefonicky oznámil pracovník 
ostrahy zadržení malého zlodějíčka. Strážníci na místě zjistili, že klučina (10 let) si za 
bundu uložil sladkosti a balíček CD-R, to vše v hodnotě 165,-Kč. Touto činností byl 
tak zaujat, že si nevšiml opodál stojícího pracovníka ostrahy, který jej nechal projít 
pokladnou a po té jej zadržel a přivolal hlídku městské policie. Pak už následoval 
standardní postup, tzn. předání výtečníka rodičům a oznámení na „sociálku". 
 

řešení ?... 5.3.2004 pravděpodobně zapomněl, že v našem městě existují sběrné 
dvory 32-ti letý občan našeho města a vysypal kolečko se stavební sutí u garáží na 
Hliněnce. Vzhledem k tomu, že toto jednání je v rozporu se zákonem byla mu na 
místě uložena bloková pokuta  a odpad samozřejmě uklidil. 
 

nezvládl to...6.3.2004 si v provozovně Kaštánek na Masarykově náměstí uložil na 
stůl svou alkoholem ztěžklou hlavu 40-ti letý občan ukrajinské národnosti. Po té co jej 
zaměstnanci z provozovny vyprovodili, špacíroval po středu města s pomočenými 
kalhotami „na půl žerdi". Protože tímto vzbudil veřejné pohoršení, strážníci mu uložili 
blokovou  pokutu a odeslali jej do místa bydliště. 
 

kdo chce kam...8.3.2004 v 8.10 hodin byla na linku 156 oznámena krádež v JH-
Marktu. Strážníci na místě zjistili, že 39-ti letá žena si krom běžného nákupu řádně 
uloženého v nákupním košíku za bundu přibalila ještě láhev vodky a krabičku sýrů. 
Netušila však, že je pozorována personálem. Při zjišťování totožnosti vyšlo najevo, že 
se jedná o osobu hledanou Policií ČR - dodání do výkonu trestu. Z tohoto důvodu byla 
pachatelka převezena na obvodní oddělení Policie ČR v Jindřichově Hradci.  
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ZACHYCENO KAMEROU…                                                                            
 

            Jihočeský hejtman byl na návštěvě v Jindřichově Hradci 
 

Na Jindřichohradecko zavítal v březnu na pozvání oblastní pobočky Hospodářské 
komory jihočeský hejtman Jan Zahradník. Na programu měl návštěvu několika 
vybraných firem, které prosperují nebo se naopak potýkají s určitými problémy. 
V rozhovoru pro Jindřichohradeckou televizi mimo jiné zhodnotil i spolupráci 
s vedením města. 
„Je zde dobrá spolupráce Kraje, jako zřizovatele středních škol, s jindřichohradeckou 
radnicí. Snažíme se síť škol organizovat tak, aby byla ku prospěchu městu. Rovněž je 
tu snaha o vypořádání s městem coby uživatelem části naší silniční sítě u školního 
statku. Doufám, že i tady najdeme společnou řeč. Já nenacházím žádný konfliktní bod 
ve vztahu k Jindřichovu Hradci“. 
Jan Zahradník se vyjádřil i k jednomu z nejožehavějších témat současnosti na 
Jindřichohradecku a to k vládnímu záměru vybudovat v lokalitě Klenovského masivu 
hlubinné úložiště jaderného odpadu. V tomto případě krajský úřad podpořil zamítavé 
stanovisko obyvatel Lodhéřova a úložišti řekl jasné ne. 
„My se domníváme, že tato aktivita, byť zatím pouze ve stádiu počátečních 
vyhledávacích prací, může negativně ovlivnit pověst našeho kraje, kam je dobré jezdit 
na rekreaci, kde je dobré bydlet, kde je dobré žít. My tady prostě úložiště nechceme a 
tak jsme se také vyjádřili. Chápu občany dotčené lokality, že úložiště odmítají a za 
jejich aktivitu jim děkuji“ dodal jihočeský hejtman Jan Zahradník.   

Výstavba Národního muzea fotografie pokračuje   

Nedávno jednali v J. Hradci členové správní rady Národního muzea fotografie.  
Její členové se zabývali jednak letošní výstavní činností, ale i plánovanou činností 
odbornou. Zřízen by měl být provizorní depozitář a také digitalizační pracoviště, kde 
bude jako první zpracován archiv Divadelního ústavu v Praze. Zahajovací výstava se 
úzce vztahuje k právě probíhající pražské fotografické prezentaci s názvem Fotografie 
1840 – 1950. 
„23. března byly otevřeny nové prostory Národního muzea fotografie zároveň s první 
letošní výstavou. Ta je věnována pracím studentů katedry fotografie Filmové fakulty 
v Praze“ upřesnil Ivo Gil z občanského sdružení Muzeum fotografie. 
Další zajímavé výstavy by měly v Jindřichově Hradci probíhat zhruba v šestitýdenních 
intervalech. V rámci prezentace historické fotografie budou k vidění například díla 
Josefa Binka, co se současných autorů týká, mohou se návštěvníci těšit na průřez 
uměleckou činností Ladislava Postupy. Od loňského roku probíhají intenzivní 
rekonstrukční práce na sídelní budově Národního muzea fotografie. V objektu bývalé 
Jezuitské koleje vzniká zázemí pro odborníky tak rychle, jak to jen finanční prostředky 
dovolí. Během oprav byly nalezeny dokonce unikátní historické malby. 
„Trápí nás trochu celková koncepce rekonstrukce Jezuitské koleje, která je vázána na 
architektonickou soutěž, na jejíž vyhlášení se nám stále nepodařilo získat potřebné 
finance“ posteskl si Ivo Gil. Národní muzeum fotografie získalo před nedávnem také 
svého prvního ředitele. Správní rada schválila do této funkce současného ředitele 
Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci Miloslava Paulíka.    

Divadelní soubor Jablonský nastudoval „Dámu od Maxima“ 
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Autorem situační komedie „Dáma od Maxima“ je známý francouzský spisovatel 
přelomu 19. a 20. století Georges Feydeau. Hra byla poprvé uváděna při světové 
výstavě v Paříži a vedle Eiffelovy věže se prý tehdy jednalo o druhý největší zážitek 
ve městě nad Seinou. 
„Je to série zápletek, kdy se seriózní ženatý doktor vrátí z flámu, který je v jeho 
životě ojedinělý. Vyhodil si z kopýtka a přivedl si domů slečnu z kabaretu, o čemž 
však už ráno neví. Na tuto nepříjemnou situaci se nabalují další a hlavní hrdina se do 
nich stále více zamotává“ nastínil děj situační komedie režisér Jiří Langer. 
Nastudování hry se členové souboru Jablonský věnovali zhruba půl roku. „Dáma od 
Maxima“ je po vloni uvedeném „Poprasku na laguně“ v pořadí druhým režijním 
počinem manželů Langerových, kteří se pro Georgese Feydeau rozhodli i kvůli 
skvělému českému překladu hry. Na jevišti se během představení vystřídá celkem 25 
herců, zpěváků a tanečníků. Nejen proto byla „Dáma od Maxima“ hodně náročným 
projektem. 
„Hra byla velice náročná. Choreografii nám částečně dělala naše přítelkyně Jana 
Vašáková, která tuto hru připravovala pro divadlo Na Vinohradech. Pomáhala jí 
Bohunka Bérová, která také choreografii dotáhla do konce. Taneční průpravu měla 
pouze jedna z našich hereček, ale děvčata nakonec obstála na výbornou“ dodala 
Sabina Langerová. Téměř vyprodaná Střelnice aplaudovala při premiéře hry již po 
úvodním kankánu. Ti, kteří se na premiéru „Dámy od Maxima“ nedostali, nemusejí 
zoufat. Další příležitost budou mít ve čtvrtek 13. května. 

 

 Dům s pečovatelskou službou je nejlepší stavbou v republice 
 

Každoročně probíhá v Praze výstava For Habitat věnovaná oblasti bydlení. V jejím 
rámci vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj soutěž o „Stavbu roku“. Skvěle si při ní 
právě letos vedl i Jindřichův Hradec s novým pečovatelským domem v Růžové ulici. 
Vyhlašování výsledků soutěže o nejlepší stavbu letošního roku v oblasti bydlení 
proběhlo ve čtvrtek 11. března v Praze. Za Jindřichův Hradec byli pozváni zástupci 
města jako investora, zástupci stavební firmy a také projektant stavby. 
„Vím přesně, že bylo přihlášeno 96 staveb z celé České republiky. Byli jsme 
nominováni do užšího kola a už to byl dobrý pocit. Nervózní jsme byli při vyhlašování 
dvanácti nejlepších a milé překvapení nás čekalo, když jsme postoupili do nejlepší 
trojky“ podělil se o své dojmy z vyhlašování výsledků soutěže starosta Karel 
Matoušek.  
V soutěži, kterou Jindřichův Hradec nakonec vyhrál, měly zastoupení stavby 
nejrůznějšího charakteru a objekty přestavované i nové. Odborná porota posuzovala 
stavby nejen z estetického, ale také funkčního hlediska. Naše město již před lety 
v soutěži bodovalo a to díky šestému místu, které získal nový bytový komplex na 
sídlišti Hvězdárna. 
„Tehdy přijel autobus plný architektů, kteří zkoumali nejen vzhled, ale právě i 
funkčnost objektu. Letos mě překvapilo, že přijeli architekti jen dva, nicméně při 
prohlídce pečovatelského domu byli stejně důslední. Zvonili u dveří nájemníků, ptali 
se jich, jak se jim bydlí a jak jsou spokojeni“ dodal Karel Matoušek. 
Výstavba Domu s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci spolkla celkem           
65 mil. Kč, zhruba 41 a půl mil. putovalo z fondu rozvoje bydlení, 20 mil. činila přímá 
dotace od státu. Samotné město se do realizace projektu zapojilo asi tří a půl 
milionovou investicí. Pečovatelský dům byl uveden do provozu v září loňského roku. 
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Kromě uznání si objekt, který se může honosit titulem „Stavba roku 2004 v oblasti 
bydlení“, vysloužil také 50-ti tisícovou odměnu. O jejím využití rozhodne Rada města. 

 

Marcela Nejtková, Jindřichohradecká televize   

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY    oddělení kultury  MěÚ J. Hradec                  
 
Vážení přátelé, 
 

          Kruh přátel hudby (KPH) při městě Jindřichův Hradec vznikl v roce 1997      
a při jeho založení stála sama světoznámá cembalistka paní profesorka Zuzana 
Růžičková. Pravidelné cykly koncertů byly KPH organizovány z popudu Českého 
hudebního fondu a Nadace Bohuslava Martinů, jenž se dodnes dílčím způsobem 
podílí (formou částečné finanční dotace) na jejich mimořádné kvalitě. Od založení 
KPH se tu uskutečnilo již na 50 koncertů a hradeckému publiku se představily dvě 
stovky umělců – sólových interpretů i nejrůznějších hudebních těles. 
Již tradičně tvoří každý cyklus koncertů 7-8 pořadů mimořádné kvality, zcela 
srovnatelných s úrovní největších a také nejkulturnějších měst v ČR. V každém 
cyklu najdeme jeden večer vyhrazený mladým a talentovaným umělcům.  
Také pro letošní rok byl kvalitně a s programovou nápaditostí sestaven  program 
koncertní sezóny  a KPH při městě Jindřichův Hradec by o tom rád přesvědčil 
Vás, všechny příznivce krásné a kvalitní hudby, při návštěvách koncertů 
v překrásném prostředí kaple sv. Maří Magdaleny s vynikající akustikou. 
Koncertní sezóna 2004 začala v úterý 30. března koncertem Kvarteta Martinů, 
které se zúčastnilo osmi mezinárodních interpretačních soutěží, na nichž získalo 
osm cen a sedm laureátských titulů. Hostem pořadu byl přední americký flétnista 
Robert Stallman, koncertující po celém světě. Jeho umění mohli ocenit naši 
posluchači již v loňském roce, kdy se jeho vystoupení setkalo s velkým ohlasem. 
Koncert u příležitosti 100. výročí úmrtí A. Dvořáka „Antonín Dvořák, jeho žáci        
a žáci jeho žáků“ se uskuteční 27. dubna. V rámci Jihočeského hudebního 
festivalu se našim posluchačům představí dne 13. července smyčcový kvartet 
Rideamus z Ukrajiny. Neméně významným bude koncert dne 27. července Dua 
PP (Petr Přibyl a Ivana Pokorná), neboť jindřichohradecký rodák Petr Přibyl patří 
mezi nejvýznamnější reprezentanty střední generace českých violistů a v letošním 
roce oslaví krásné životní jubileum. 
V rámci KPH proběhne již tradičně festival Jindřichohradecký hudební podzim, na 
kterém vystoupí sopranistka Pavlína Senič (5.10.), Trio Amadeus a Martina 
Kociánová (12.10.) a dne 26. října přivítáme v našem KPH vynikající 
Bennewitzovo kvarteto. 
Koncertní sezóna bude zakončena dne 12. prosince klavírním recitálem Jiřího 
Pazoura, který je rovněž oblíbeným interpretem našeho publika. Všechny 
koncerty začínají v 19,30 hod.    
Výrazné snížení ceny vstupného pak s sebou přináší i samotné členství v Kruhu 
přátel hudby. Při zakoupení průkazu člena KPH za 60,- Kč získáte oprávnění ke 
33% slevě ze vstupného na všechny naše koncerty. Vše potřebné pro členství 
v KPH obdržíte v pokladně Kulturního domu Střelnice, tel: 384 351 405 nebo na 
oddělení kultury, odboru kanceláře starosty MěÚ J. Hradec, tel: 384 351 255. 
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Srdečně Vás všechny zvu mezi nás ke strávení příjemných chvil při krásné hudbě 
a přeji mnoho uměleckých zážitků. 

Za Kruh přátel hudby: JUDr. Jana Říhová 
 

  

Koncertní sezóna  Kruhu  přátel  hudby při městě Jindřichův Hradec  
na rok 2004 
Kaple sv. Maří Magdaleny  
 

 
30. 3. 2004 19.30 hod. - Kvarteto Martinů   
27. 4. 2004 19.30 hod. -„Antonín Dvořák, jeho žáci  
                                         a žáci jeho žáků“ 
                                         koncert u příležitosti 100. výročí úmrtí A. Dvořáka 
13. 7. 2004 19.30 hod. - JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
                                     (Smyčcový kvartet Ukrajina) 
27. 7. 2004 19.30 hod. - Duo PP   Petr Přibyl – viola/ Ivana Pokorná – harfa   
                                     (Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec) 
 
 

****************************************************************** 
říjen  2004  JINDŘICHOHRADECKÝ HUDEBNÍ PODZIM  
                                   

  5. 10. 2004 19.30 hod.- Pavlína Senič – soprán 
                                      Leopold Polda – tenor,  Irina Kondratěnko – klavír                                                 

12. 10. 2004 19.30 hod.- Trio Amadeus a Martina Kociánová 
                                        Martina Kociánová – soprán, Petr Hlucháň – fagot      
                                    František Hlucháň – klarinet, Karel Dohnal – klarinet 

26. 10. 2004 19.30 hod.- Bennewitzovo kvarteto 
                                       Jiří Němeček, Štěpán Ježek – housle 
                                    Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello 
 

******************************************************************                      
12. 12. 2004 19.30 hod. - Klavírní recitál Jiřího Pazoura 
 
MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC PŘIPRAVUJE NA 26. 6. 2004           
 

CELODENNÍ KULTURNÍ PROGRAM   
 

„DEN MĚSTA ANEB V ZÁMKU A PODZÁMČÍ“ 
 
(obdoba městských slavností a historických trhů). 
 

Program bude spojen s vyhlášením a předáním cen „města“ nejúspěšnějším 
studentům a žákům místních základních a středních škol v těchto kategoriích :  
vzdělání, umění, sport. 

Návrh na nominaci předloží ředitelé jednotlivých škol, které Město Jindřichův 
Hradec vyrozumí      o podrobnostech.    
                   
 

JUDr. Jana Říhová,  
vedoucí odboru kanceláře starosty MěÚ J. Hradec 
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                  KULTURNÍ KALENDÁŘ                              
                      
 
 
 

   Muzeum Jindřichohradecka a Klub Emy Destinnové připravily výstavku         
„Ema Destinnová a Bedřich Smetana“ 

výstavka bude přístupna po celou sezónu (1. 4. 2004 – 6. 1. 2005)  
v Síni Emy Destinnové v jindřichohradeckém muzeu 

 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na                                                                       
3. 4. 2004 – 14.00 hod. – vernisáž výstavy  „DEJTE VEJCE MALOVANÝ“ 
- součástí vernisáže bude i vyhlášení a odměnění vítězů soutěže „O nejkrásnější    
  jihočeskou kraslici“. Nejzajímavější práce budou vystaveny na výstavě.  
- součástí výstavy budou VELIKONOČNÍ TRHY, 3. a 4. 4. 2004  od 9 - 12 a 13 -16 h  
- Výstava bude DENNĚ otevřena  3. 4. - 18. 4. 2004 od 9 – 12 a 13 – 16 hodin. 
  O velikonočních svátcích bude také otevřeno! 

renesanční sál minoritského kláštera (ulice Štítného)         

  GALERIE ŠPEJCHAR Dolní Skrýchov Vás zve na výstavu                                               
5. 4. 2004 – 17.30 hod. –  PAVEL JANOUŠ  - „MLÁDÍ A STÁŘÍ“ 
                                         (fotografický realismus)                                                     

  Muzeum Jindřichohradecka a Vás zve                                                                      
9. 4. 2004 – 19.00 hod. – VELIKONOČNÍ KONCERT 
vystoupí žesťový soubor TRUMPET TUNE a Jindřichohradecké komorní smyčce 
kostel sv. Jana Křtitele          Vstupné: 40,- Kč            

 

 GALERIE INSPIRACE pořádá  výstavu                                                                               
10. 4.  2004 – 17.00 hod. – vernisáž výstavy   
                                                      JAN MĚRTL: FLOWERS ( fotografie) 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 30. 4. 2004    vstup volný                        
     

 Obec baráčníků Kunifer v J. Hradci pořádá                                                                       
11. 4. 2004 – tradiční „VÍTÁNÍ JARA“ spojené s vynášením smrtky. 
Průvod vyjde ve 14.00 hodin od Baráčnické rychty: Klášterská ul., Panská ul.,  státní 
hrad a zámek, kde na I. nádvoří proběhne slavnostní ceremoniál. Hudba: soused 
Dvořák. Budou zpívány jarní písně v nastudování ved. souboru Luďka Michala 
 

  Město Jindřichův Hradec  Vás zve  na                                                                                
11. 4. 2004 – 19.00 hod.  – VELIKONOČNÍ KONCERT   
                              Účinkuje: YMCA J. Hradec pěvecký sbor JAKOUBEK 
kaple sv. Maří Magdaleny         vstupné dobrovolné     
                                                

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J.Hradci  Vás zve                 
15. 4. 2004 – 18.00 hod. – na besedu s Dr. F. Fürbachem  
                                             „75. pěší pluk na italské frontě“  
                       Jsou to vzpomínky na hradecký pluk z 1. světové války  
Konferenční sál muzea –minoritský klášter při kostele sv. J. Křtitele (bývalá knihovna)                           
 
 

  DADA CLUB KASPER Vás zve  na koncert                                                                      
15. 4. 2004 – 19.30 hod. – VÁCLAV KOUBEK 
                                              Další z pravidelných pořadů „Hudební sklepy“  
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DADA CLUB KASPER, Kostelní ul. 73/I                          vstupné: 80,- Kč 
 Klub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádá přednášku                                                                                                         
16. 4. 2004 – 18.00 hod. –„ŽIVOT PYROTECHNIKA“ 
Přednáška policejního pyrotechnika majora v. v. Antonína Kluce z Č. Budějovic. 
Téma: válečné operace na území Jindřichohradecka a zaměřené na následky 
leteckých útoků proti železnici.  
konferenční sál muzea (ulice Štítného) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

18. 4. 2004 – 9.30 hod. -  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec 
 

 

  Muzeum Jindřichohradecka a Česko – nepálská společnost pořádá                                                                     
19. 4. 2004 – 16.00 hod. - vernisáž výstavy fotografií „Stopy na Everestu“  
kaple sv. Víta    Výstava potrvá do 16. 5. 2004        

                                           

  SPOLEK PŘÁTELÉ STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE  pořádá                                                                                                                                                                              
19. 4. 2004 – 19.00 hod. – přednášku Mgr. Alexandry Zvonařové  
                                            „Jihočeské kraslice a jejich tvůrci“ 
konferenční sál muzea – minoritský klášter při kostele sv. J. Křtitele 
 

  Muzeum Jindřichohradecka  Vás zve na výstavu                                                                     
22. 4. 2004 – 16.00 hod. - „Prodaná nevěsta  známá i neznámá“  
Výstava k letošnímu výročí Bedřicha Smetany (1824 – 1884), který v letech 1831 
– 1835 pobýval v J. Hradci. - na vernisáži vystoupí PS SMETANA  
výstavní místnost „13“    Výstava potrvá do 6. 6. 2004                                                  
 

  Folková skupina JEN TAK TAK a Město J. Hradec Vás zvou na                                                                                                                                                                               
26. 4. 2004 – 20.00 hod. – ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH koncert folk. kapel 
DEVÍTKA (Praha) / Lucka Zemanová a Ondřej Dedera (J. Hradec)  Jen tak tak                                                                     
hraje a zpívá se v 1. patře na schodech  
Gymnázium V. Nováka v J. Hradci                                            vstupné dobrovolné    

 

  Gymnázium Vítězslava Nováka v  J. Hradci                                                                                                                                                                                
27. 4. 2004 – 9.00 do 15.30 hod. – HUDBA V NÁS 
           Projekt členských škol ASP UNESCO k Roku české hudby 
Hudební procházka dějinami gymnázia i města -program s překvapením pro žáky ZŠ i 
jindřichohradeckou veřejnost. 
Začátek každých 30 minut u budovy gymnázia !                                                                                                             

  Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec  Vás zve                                                                                                                                                                           
27. 4. 2004 – 19.30 hod. – Koncert  ANTONÍN DVOŘÁK A JEHO ŽÁCI   
kaple sv. Maří Magdaleny                           Vstupné: 60,- Kč / pro členy KPH 40,- Kč  
                             

  Klub Emy Destinnové a Muzeum Jindřichohradecka pořádají                                                                                                             
29. 4. 2004 – 18.00 hod. - filmový dokument o Jarmile Novotné 
konferenční sál muzea (ulice Štítného)   
 

  Hudební škola YAMAHA pořádá                                                                                                            
30. 4. 2004 – 18.00 hod. – YAMAHA show 2004  
sál Střelnice                             soutěž dětí ve zpěvu populárních písní  

 

  Národní muzeum fotografie v J. Hradci  pokračování                                                                                                           
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Od 1. – 30. 4. 2004 – výstavy fotografií studentů katedry Filmové a televizní 
fakulty AMU v Praze.                              Národní muzeum fotografie (jezuitská kolej)                
 

  DADA CLUB KASPER, Kostelní 73/I Vás zve na pokračování výstavy                            
Zdeněk Píša – (grafika, malba)   
  GALERIE INSPIRACE    Langrův dům, nám.Míru 138/I, malá výstavní síň                              
Anna Mária BULAWOVÁ – obrazy s duchovní tématikou 
Jaroslava a Marie KUBLOVY – šperky                           do 3. 4. 2004 vstup volný  
                                                       
 
  

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC                                                      
Od 1. dubna je pro veřejnost otevřena trasa A:  
Adamovo stavení a hudební pavilon Rondel.  
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. 
Státní hrad a zámek je v dubnu otevřen denně kromě pondělí od 10.00 – 15.15 h. 
 
 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA                                                                                           

1. dubna se Muzeum Jindřichohradecka opět otevře veřejnosti !  
Muzeum Jindřichohradecka otevřeno denně (mimo pondělí)  
od 8.30 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin 
O Velikonočním pondělí bude otevřeno! 
Městská vyhlídková věž otevřena pouze o víkendech  
od 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin. O Velikonočním pondělí bude otevřeno! 
 

Činnost Jihočeské hospodářské komory v Jindřichově Hradci 
     Historie hospodářské komory v J. Hradci je poměrně dlouhá. Na konci roku 2003 
se vymezily vztahy zcela nové a v současné době sídlí v našem městě jedna silná a 
stabilní komora, která k dnešnímu dni čítá cca 130 členů v oblasti Jindřichův Hradec. 
JHK v dnešní době poskytuje služby nejen svým členům, ale díky projektu InMP všem 
podnikatelům. Každý má možnost získat informace, které pro další rozvoj svého 
podnikání potřebuje. S blížícím se vstupem do EU nás čeká mnoho změn. Díky tomu 
je dnes trh s informacemi velmi dynamický a mnohá informace je po týdnu již 
zastaralá. A právě toto ve vztahu k podnikatelům je hlavní náplní práce Informačního 
místa pro podnikatele (InMP), kde pracuje Gabriela Slobodníková.  

     Kontaktovat ji můžete buď telefonicky: 384 362 094, 608572252 nebo emailem: 
slobodnikova@jhk.cz. InMP v J. Hradci je součástí celorepublikové sítě, velmi dobře 
technologicky propojené, takže zaměstnanci InMP ze všech částí republiky mohou 
společně sdílet dotazy podnikatelů a s tím vlastní i profesní růst.   
Činnost JHK samozřejmě z velké části stojí na informacích a poskytování odborného 
poradenství, ale i regionální aktivity a místní postavení JHK má v lokálním pohledu 
pro podnikatelské prostředí nezanedbatelný význam. Například 22. 4. se bude konat 
v J.Hradci shromáždění členů JHK, oblasti J. Hradec. Zde se zvolí nové vedení 
Oblastní hospodářské komory (OHK) a mimo jiné se schválí strategie OHK a plán 
činnosti na rok 2004. Jedním z hlavních témat pro rok 2004 je příprava na 
Strukturální fondy a spolupráce podnikatelů se zástupci obcí a společná diskuse nad 
místní problematikou.   

KD 

KD Střelnice - společenský sál – uzavřen /  PROVOZ KINA NEPŘERUŠEN 
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     Z připravovaných vzdělávacích aktivit bych Vás chtěla jen krátce upozornit na 
připravené semináře a diskuse. Bližší informace získáte na níže uvedených 
kontaktech, nebo přímo v oblastní kanceláři JHK v J. Hradci na náměstí Míru 140/I, 
v budově ČSOB ve třetím patře. 
- Euronovela zákoníku práce, 7. 4. 2004  9:30 – 13:00 h Jednací místnost České  
    spořitelny, a.s. J. Hradec 

- Ochrana osobních údajů při práci se zaměstnanci, 27. 4. 2004, 9:00 – 13:00h  
    Grand hotel – náměstí Míru J. Hradec 

- DPH po přistoupení ČR k EU, 4. 5. 2004, 8:30 – 15:00h, sál Střelnice, 
    Masarykovo nám. J. Hradec 

- Diskusní setkání s poslancem Michalem Doktorem na téma Daně v ČR, DPH,  vliv    
    daňové soustavy na podmínky pro podnikání -ve čtvrtek 29. 4. 2004, od 17:00 h     
    na Fakultě managementu VŠE v J.Hradci 
 

    Iveta Hybšová, Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář J.Hradec 
                  nám. Míru 140/I, J.Hradec, tel: 384 361 804, 608572262 

                              Email: hybsova@jhk.cz, www.jindrichuvhradec.jhk.cz 
 

Keramická sluníčka přinesou 29.4. štěstí, lásku a domov opuštěným dětem.   

      Děti z dětských domovů prožijí dětství a dospívání mimo rodinu. Nepoznají 
rodičovskou lásku, pocit bezpečí ani odpovědnost za druhé. Ale ze všeho nejvíce jim 
chybí lidé, které by mohly milovat a kteří by milovali je – máma a táta. Proto 
pomáháme vytvářet jiný domov pro opuštěné děti, než je dětský „domov“. 
Pomáháme pěstounským rodinám. 
Nadační fond Rozum a Cit připravil již čtvrtý ročník „Sluníčkového dne pro opuštěné 
děti a pěstounské rodiny“. Ve 27 městech naší republiky budou studenti nabízet      
29. 4. 2004 logo našeho fondu – keramické sluníčko, které je symbolem 
víry, naděje a lásky pro opuštěné děti. 
Prosím, až potkáte dívku nebo chlapce s našimi sluníčky, kupte si také jedno. I malý 
příspěvek, který je od více dárců pomůže např. k handicapovanému dítěti financovat 
asistenční službu nebo jinde můžeme vybavit pokojíček dětem, které přicházejí do 
nové rodiny z dětských domovů nebo ústavů sociální péče. Pomáháme pěstounům 
s rekonstrukcí a rozšířením obydlí pro sourozenecké skupiny dětí, které ztratily 
všechny životní jistoty. Nakupujeme rehabilitační a zdravotnické pomůcky pro 
zdravotně postižené děti. Vždy je to konkrétní pomoc konkrétní rodině nebo dítěti. 
Pěstouni svojí laskavostí, trpělivostí a láskou vracejí opuštěným dětem znovu radost a 
štěstí ze života. Často si berou do péče děti problémové, handicapované, děti jiného 
etnika. Hlavním cílem nadačního fondu je umožnit dětem prožít normální dětství 
uprostřed rodiny.  
Za sedm let naší činnosti jsme podpořili 215 pěstounských rodin částkou přes               
7 800 000 Kč. V těchto rodinách našlo svůj nový domov 880 opuštěných dětí. 
V loňském roce výtěžek z veřejné sbírky v naší republice činil 1 258 000 Kč. Věříme, 
že i v letošním roce bude Sluníčkový den úspěšný. 
Prosíme, nezůstaňte stranou a pomozte opuštěný dětem, vždyť v dětských domovech 
a ústavech sociální péče je umístěno kolem 20 000 dětí. 
Děkujeme všem studentům za velmi významnou pomoc při Sluníčkovém dni. 
O práci nadačního fondu Rozum a Cit se můžete více dozvědět na www.rozumacit.cz 
nebo na adrese Jablonského 639/4, Praha 7, tel: 296 110 203.   
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Za nadační fond Rozum a Cit  Marie Řezníková 

 

KINO STŘELNICE 

 
     

1.  čtvrtek  17.00   20.00 
2.  pátek     17.00   20.00 
 
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné:  62 Kč   

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 
Režie: Tim Burton                                  

Délka filmu: 125 min. 
3. sobota     17.00   20.00 
4. neděle     17.00   20.00  
 
Pozor na začátek ! 
 
Titulky 
Vstupné:  52 Kč   

POROTA                                                      USA-Bontonfilm 
V procesech jde o příliš, než aby byly manipulovány…Dustin 
Hoffman jako zástupce obžaloby versus Gene Hackman v roli 
cynického obhájce v soudním dramatu podle knihy Johna 
Grishama. 
Dále hrají: John Cusack, Rachel Weiszová, Bruce Davison  
Režie: Gary Fleder                      Mládeži do 12 let nevhodný   

     Délka filmu:  130 min. 
6. úterý     17.00  20.00 
7. středa    17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné:   62 Kč 

POSLEDNÍ SAMURAJ                USA-Warner Bros.  
Tváří v tvář nepříteli v sobě objevil srdce a duši bojovníka… 
Historický dobrodružný film líčí krátký příběh přátelství dvou 
válečníků, pocházejících z odlišných civilizací. V hlavní roli 
kapitána Algrena – Tom Cruise. 
Dále hrají: Ken Watanabe, Timothy Spall, Billy Connolly 
Režie: Edward Zwick                  Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 155 min.  
8. čtvrtek   17.30  20.00 
9. pátek      17.30  20.00 
 
 
 
 
Vstupné: 70 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, David Matásek, 
Tereza Brodská, Lukáš Vaculík, Jana Hlaváčová, Josef Somr  
Režie: Dušan Klein                    

Délka filmu: 120 min 
10. sobota    17.30  20.00 
11. neděle    17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  56 Kč 

DRŽ HUBU!                                     Francie-Hollywood C.E. 
…nebo mi ulítnou nervy! Gérard Depardieu je mile pitomý 
lupič, jehož fixní ideou je mít vlastní bistro. Jean Reno je 
nemile nemilosrdný gangster, jehož fixní ideou je pomsta za 
smrt milované ženy. To bude pár! 
Dále hrají: André Dussollier, Richard Berry, Jean-Pierre Malo 
Režie: Francis Veber                

Mládeži do 15 let nepřístupný  
Délka filmu: 90 min 

Představení ART KINA 
12. pondělí  17.30  20.00 

 
STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ A MODRÝ      Dánsko-Artcam 
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Titulky 
Vstupné: 56 Kč 

Každá nevěsta má mít něco starého, nového, něco 
vypůjčeného a něco modrého. Tragikomedie o hledání lásky ´a 
la Dogma 95. 
Hrají: Siddse Knudsenová, Björn Kjellman, Soren Byder 
Režie: Natasha Arthyová 

Mládeži do 12 let nevhodný  
Délka filmu: 90 min.

13. úterý     17.30  20.00 
14. středa    17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  55 Kč 

BAZÉN                                                        Francie-Intersonic 
Rafinované drama, jehož hrdinkou je britská spisovatelka 
Sarah. Nápad uchýlit se s novým textem do venkovského 
domu v jižní Francii odstartuje sérii událostí, jejichž příčinou 
je příjezd krásné, mladé a vyzývavé Julie. 
Hrají: Charlotte Ramplingová, Ludivine Sagnierová, Charles 
Dance 
Režie: Francois Ozon                Mládeži do 12 let nevhodný 

                          Délka filmu: 105 min.  

15. čtvrtek  17.30  20.00  
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  56 Kč 

NESNESITELNÁ KRUTOST                     USA-Bontonfilm
Romantická komedie, která Vás má na háku. Přechytračí 
rozvodová profesionálka Catherine–Zeta Jonesová nejlepšího 
advokáta ve městě George Cloneyho? 
Dále hrají: Geoffrey Rush, Edward Herrmann 
Režie: Joel Coen        

Mládeži do 12 let nevhodný  
         Délka filmu: 100 min.  

16. pátek    17.30  20.00 
17. sobota   17.30   20.00  
18. neděle   17.30   20.00 
 
 
 
 
Vstupné: 56 Kč   
 

BOLERO                                                      ČR – Bontonfilm 
Nový český kriminální film režiséra F. A. Brabce. Příběh o 
zbytečné smrti studentky medicíny Mariky, inspirovaný 
skutečnou událostí v 70. letech na Slovensku.   
Hrají: Martin Stropnický, Jan Potměšil, David Kraus, Jiří 
Bartoška, Jana Štefánková, Jan Kačer, Boleslav Polívka, 
Marta Vančurová 
Režie: F. A. Brabec                   Mládeži do 12 let nevhodný     

Délka filmu: 110 min. 
Projekt 100 
19. pondělí  17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  56 Kč 

 
CASABLANCA                                     USA – Warner Bros.  
Psychologický romantický černobílý film režiséra Michaela 
Curtize patří k nejpopulárnějším titulům v dějinách kinemato-
grafie. 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, Ingrid Bergmanová 
Režie: Michael Curtiz                   

 Mládeži do 12 let nevhodný  
                           Délka filmu: 100 min.

20. úterý      17.30  20.00 
21. středa     17.30  20.00 

GOTHIKA                                                       USA – Falcon 
Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to znamenat, že odešel. Halle 
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Titulky  
Vstupné:  62 Kč 

Berryová v roli psycholožky, která se jedné osudné noci 
ocitne uvězněná mezi svými bývalými pacientkami. 
Dále hrají: Penélope Cruzová, Robert Downey Jr. 
Režie: Mathieu Kassovitz       Mládeži do 15 let nepřístupný    

Délka filmu: 100 min. 
22. čtvrtek   17.30  20.00 
23. pátek      17.30  20.00 
24. sobota               20.00 
25. neděle               20.00 
 
 
Vstupné:  75 Kč 

MISTŘI                                                            ČR - CinemArt 
„Fandit musíme sami, nikdo jinej to za nás neudělá.“ Nová 
česká 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, Jiří Ornest, 
Tomáš Matonoha, Josef Polášek 
Režie: Marek Najbrt                                 Délka filmu: 90 min. 

24. sobota    17.30 
25. neděle    17.30 
 
 
Český dabing 
Vstupné: 55 Kč 

LOONEY TUNES: Zpět v akci             USA - Warner Bros. 
Rodinná komedie. Králík Bugs, kačer Daffy a další 
„kresleňáci“ žijí tentokrát v normálním lidském světě. Jak 
vyřeší záhadu, ke které nemají žádnou stopu? 
Hrají: Brendan Fraser, Jenna Elfmanová, Steve Martin 
Režie: Joe Dante                                       Délka filmu: 90 min.   

Představení ART KINA 
pondělí  17.30  20.00 
 
 
 
Titulky  
Vstupné: 56 Kč 

ŽÁDOSTIVÁ TĚLA                                    Francie - Artcam 
Příběh spalující sexuální vášně a lásky mezi touhou a smrtí. 
Odvážné milostné drama tří lidí.  
Hrají: Laura Smetová, Nicolas Duvauchelle, Marie 
Denarnaudová       
Režie: Xavier Giannoli              Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 90 min.  
27. úterý    17.30  20.00 
28. středa   17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 56 Kč 

LIDSKÁ SKVRNA                             USA- Hollywood C.E. 
Nebyla to jeho první ani největší láska – ale rozhodně byla 
poslední! Anthony Hopkins a Nicole Kidmanová v hlavních 
rolích romantického dramatu podle stejnojmenné knihy 
spisovatele Philipa Rotha. 
Dále hrají: Ed Harris, Gary Sinise, Jacinda Barrettová 
Režie: Robert Benton                 Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 105 min. 
29. čtvrtek  17.30  20.00 
30. pátek     17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 52 Kč 

VÝPLATA                                                 USA – Bontonfilm 
Pamatuj si budoucnost. Futuristický akční thriller režiséra 
Johna Woo (MI – 2). Světoznámému géniovi Jenningsovi 
vymažou paměť pravidelně vždy, když dokončí svoji práci, 
aby nevyzradil žádné tajemství. Za poslední zakázku však 
místo výplaty dostává záhadnou obálku…  
Hrají: Ben Affleck, Aaron Eckhart, Uma Thurmanová 
Režie: John Woo                           Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 110 min. 
1. 5. sobota  17.30  20.00 
2. 5. neděle  17.30  20.00 
 

TORQUE : Ohnivá kola                          USA -Warner Bros. 
Život začíná při rychlosti 230 km/hod. Thriller z prostředí 
motorkářských gangů.  



strana   19                    Jindřichohradecký zpravodaj               duben 2004 
 
Titulky 

Hrají: Martin Henderson, Ice Cube, Monet Mazur 
Režie: Joseph Kahn                       Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 85 min.  
 

                         PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI                                                                                   
4. neděle     15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Jak stařeček měnil                                  ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min. 

11. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Krtkova dobrodružství II                       ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min.  

18. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Zasadil dědek řepu                                 ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min. 

25. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Pane, k princeznám se nečuchá            ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min. 

                        PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN  2004                                                                 
   1.  -   2.  Torque: Ohnivá kola USA akční
   4.  -   5. Pán velryb N. Zéland - SRN rodinný příběh
   6.  -   7. Pán prstenů: Návrat krále USA - N. Zéland fantasy
   8.  -   9. Návrat do Cold Mountain USA historický, válečný
          10.  Král zlodějů SR-ČR psychologický
11.  -  12. Lepší pozdě nežli nikdy USA komedie
13.  -  16. Tajemné okno USA thriller
15.  -  16. Medvědí bratři USA animovaný
          18. Inkognito USA hořká komedie
19.  -  22.  Kameňák 2 ČR komedie
22.  -  23. Samuraj Japonsko akční
          24. Wilbur se chce zabít V. Británie  tragikomedie
25.  -  26. Krajina střelců USA western
27.  -  30. Kill Bill 2 USA akční thriller 
29.  -  30.  Petr Pan USA Rodinný, dobrodružný

  

 

HVĚZDÁRNA  F. Nušla 
a Astronomický klub při DDM v Jindřichově Hradci 

Sídl.Hvězdárna, Nušlova 51, 377 01, J. Hradec. 384 322 564 (hvězdárna), 384 361 
197-8 (DDM), E-mail: alrischa_psc@centrum.cz; http://www.hvezdarnajh.nuabi.cz 

 

Slunce vstupuje do znamení Býka dne 19. dubna 2004 v 18h 50min SEČ   
Pro veřejnost je Hvězdárna v dubnu otevřena: k pozorování Slunce: 

ÚT od 14.00 do 16.00 hodin /ČT a PÁ od 13.30 do 15.30 hodin 
                                                                                k pozorování noční oblohy: 

ÚT od 20.00 do 22.00 hodin / PÁ 20.00 do 23.00 hodin 
Za nepřízně počasí nabízíme ve večerní návštěvní době 

promítání astronomických diapozitivů s ústním komentářem. 
Vstupné: 10,- Kč (děti 5,-) Srdečně zveme k pozorování! 

 Naše www stránky najdete na adrese: http://hvezdarnajh.nuabi.cz/ 
 

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

     Dosavadní program expedice probíhal podle předem připraveného itine-
ráře. Doposud jsme našli všechny námi vytypované hroby čs. válečných 
letců a uskutečnili několik velmi zajímavých setkání s historiky vzdušných 
bojů nad Albionem či dokonce s hrdiny z „britské“ invazní pláže Gold v Nor-
mandii. A tak jediným negativním jevem dosavadního průběhu cesty byly 
časté zlověstně černé mraky a vydatné deště. 
     Během úterního dopoledne 10. června jsme dojeli do města Petrborough severo-
východně od Londýna, kde jsme pokračovali v naší dokumentační práci. Za přispění 
řady ochotných obyvatel se nám podařilo na jednom ze zdejších hřbitovů nalézt další 
čtyři hroby čs. válečných letců. Jednalo se o šestičlennou osádku cvičného Avro Anso-
nu, který se zřítil 1. října 1940 nedaleko Eltonu. V jeho troskách zahynuli nadporučík 
Jaroslav Skutil, poručík Josef Slovák, rotný František Koukal a četař Oskar Valošek. 
Díky použití padáku se zachránili Jaroslav Kula a Ladislav Němec. Provedli jsme 
dokumentaci celé lokality a především náhrobků našich letců. Po našem odjezdu 
každý z nich zdobila červená růže s trikolórou a na ní nápisy zmiňující město              
J. Hradec, náš klub, jindřichohradecký vojenský útvar, Českou republiku a název 
expedice. Tuto pietu jsme zavedli již na první expedici v roce 1995. Od té doby patří 
k trvalým a neměnným „rituálům“ našich každoročních zahraničních cest.  
     Po opuštění Petrbroughu nás trasa vedla severně od Londýna. Směřovali jsme   
ke slavnému Oxfordu, jednomu z nejznámějších univerzitních měst Anglie. Historie 
zdejšího školství je doložena již ve 12. století a datací rokem 1161 je prokazatelně 
nejstarší univerzitou britských ostrovů. V současné době je zde několik desítek vysoce 
prestižních škol, v nichž studuje ročně tisíce lidí z celého světa.  
     Návštěva tohoto města pro nás byla opět něčím novým. Nejprve jsme provedli 
dokumentaci hrobu četaře Julia Šofránka, který zahynul během cvičného letu          
30. listopadu 1944 a jehož ostatky byly uloženy na místním hřbitově Botley. Přibližně 
o hodinu později jsme se přesunuli do historického centra a alespoň v rychlosti si 
prohlédli některé zdejší pamětihodnosti. Například „most vzdechů“ je téměř totožný 
se svým slavnějším protějškem v italských Benátkách. Když jsme procházeli jednou   
z rušných ulic, upoutala nás událost, na kterou dodnes všichni vzpomínáme. Jakýsi 
„společensky unavený muž“ seděl u zazděného vchodu do staré kamenné věže          
a neustále něco vykřikoval. Po chvíli k němu přišel místní městský policista a snažil se 
dotyčnému vysvětlit, že svým chováním viditelně pobuřuje kolemjdoucí turisty. 
Oslovený si však nedal říci a během pár vteřin k němu dorazilo policejní auto. To již 
stál přitisknut obličejem ke stěně s nasazenými pouty. Neuplynuly ani tři minuty a byl 
odvážen kamsi do ústraní. Uznale jsme zhodnotili celou událost. Jenže, světe div se, 
hned po ukončení akce se ze stejného místa začaly ozývat další „nekontrolované“ 
výkřiky a zpěv. Až tehdy nám došlo, že se „kolega“ zatčeného po příchodu policisty 
umoudřil a dočasně schoval do ústraní. Avšak hned jak byl čistý vzduch, obsadil 
původní kamarádovo místo na chodníku a začal všechny kolemjdoucí upozorňovat na 
to, že právě on tam prostě patří. 
     Úterní podvečer jsme věnovali průzkumu hřbitova v Bensonu. Zde se nám podaři-
lo nalézt hrob rotmistra Otakara Odstrčílka, který zahynul jako pilotní žák u 12. OTU 
(výcvikové jednotky) 30. září 1940 během svého prvého samostatného letu. Jen         
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o několik kilometrů dál se nachází základna RAF Benson, ze které Odstrčílek startoval. 
I když je toto místo stále aktivně využíváno britským letectvem, díky pochopení velení 
tohoto útvaru nám bylo dovoleno zmapovat alespoň jeho okolí. Na památku nám         
i generálnímu sponzorovi expedice Ing. Jiřímu Machovi pak zůstala fotografie našeho 
týmu pořízená v reklamních tričkách před leteckou základnou u vystaveného stíhacího 
letounu Spitfire. Právě ta se již o několik dnů později stala slavnou, jelikož se dostala 
do nejrůznějších novin a časopisů nejen v České republice, ale především v zahraničí.    
     S postupujícím dnem jsme se přesunuli do městečka Checkendon a díky výborné 
práci tlumočníka i detailní přípravě archivních dokumentů jsme zde během pouhé 
půlhodiny nalezli, očistili a zdokumentovali hrob četaře Rudolfa Scholze z 311. čs. 
bombardovací perutě. Zahynul s dalšími pěti kamarády v troskách Liberátoru po 
startu k operačnímu u letu ze skotské základny Tain. Jeho spolubojovníci jsou 
pohřbeni v Tainu, pouze ostatky R. Scholze byly převezeny do tohoto městečka o 
několik set kilometrů více na jih Anglie. Jak se nám na místě podařilo zjistit, stalo se 
tak na přání jeho anglické přítelkyně. A jak svědčily čerstvé květiny na jeho hrobě, na 
tohoto statečného letce někdo nezapomněl ani s odstupem tolika desítek let. 
     Celodenní program byl natolik náročný, že jsme se k přípravě noclehu dostali až 
za naprosté tmy. Ta nám byla velkým handicapem ve vyhledání alespoň trochu 
vhodné plochy, stejně jako i fakt, že je zde téměř vše v okolí silnic soukromé, 
oplocené a tudíž i nepřístupné. Nakonec jsme unavení, téměř nemytí, pojídající kus 
salámu s chlebem zapíjené teplou limonádou, nepohrdli hluboko po půlnoci malým 
odstavným pruhem u silnice II. kategorie.  
     Přibližně po šesti hodinách spánku, doprovázeného mimořádně intenzívním 
chrápáním některých mých kolegů, jsme vstali do nového, sluncem ozářeného dne. 
Před námi byla cesta směřující již k pobřeží kanálu La Manche a dokumentační 
zastávka na lokalitě Chichester. Na základě studia archivních dokumentů jsme zde 
předpokládali a také úspěšně nalezli sedm náhrobků našich letců. První z nich patřil 
nadporučíku Antonínu Velebnovskému, který zahynul při havárii svého letounu 
Hurricane dne 16. července 1941 jako příslušník 1. britské perutě. U téže jednotky 
zahynul 10. dubna 1942 během leteckého výcviku rotmistr Jan Vlk. Ke dni 26. dubna 
1944 se vztahují hned tři náhrobní desky. První dvě patří rotnému Františku Fantovi     
a nadporučíku Janu Laškovi, příslušníkům 313. čs. stíhací perutě, kteří se během letu 
na Spitfirech srazili a oba zahynuli. Třetím pak byl štábní rotmistr Vojtěch Lysický       
z 310. čs. stíhací perutě, jemuž se stal osudným pokus o nouzové přistání se 
Spitfirem po zranění od předčasně vybuchlé cvičné bomby. U téže jednotky 7. června 
1944 zahynul během startu k operačnímu letu rotný Miroslav Moravec. Naopak 
rotmistr Vilém Nosek od „třistadvanáctky“ zemřel v troskách Spitfire během svého 
návratu z operačního letu 11. června 1944 při neúspěšném pokusu o přistání za 
špatné viditelnosti. 
     Jak vidíte již poněkolikáté během seriálu, řada čs. válečných letců tragicky 
zemřela během přípravy k boji proti nepříteli. Nechci a ani nebudu matematikem 
sestavujícím faktografické tabulky. Byl to, bohužel, neměnný fakt. O jeho kruté 
pravdivosti jsme se konkrétně přesvědčili také na další lokalitě, bývalé letecké 
základně RAF a v současném aviatickém muzeu v Tangmere. 
 
(pokračování příště)                                                                  Vladislav Burian, KHL  
 

strana   22                    Jindřichohradecký zpravodaj              duben  2004 

Za panem Adolfem Hradeckým  
 

     Dne 25. února 2004 zemřel ve vesničce Stajka u Jindřichova Hradce vzácný 
člověk pan Adolf Hradecký. Jeho životní dráha a zásluhy, které měl o město 
Jindřichův Hradec a hlavně o svou vlast, kterou velmi miloval, jsou natolik 
významné, že se patří vzdát mu úctu alespoň touto několikařádkovou 
vzpomínkou. 
     Pan Adolf Hradecký se narodil v Jindřichově Hradci dne 6. 3. 1923. Do 
základní školy chodil do parku, kde byly chlapecké školy a jako hoch a správný 
malý skaut byl účasten všech půvabných lumpáren ve svém okolí, jak sám 
vzpomínal v řadě fejetonů, uveřejněných v Jindřichohradeckém zpravodaji pod 
zkratkou „ah“. Za války chodil do gymnázia, které bylo přesunuto do Soběslavi. 
Několikrát nám vyprávěl, jak jezdívali vlakem přes Děbolín, který byl už na 
německém území. Koncem války se zapojil do odbojové činnosti, která ho později 
přivedla do řad Svazu protifašistických bojovníků, jehož byl dlouholetým členem    
i funkcionářem. Měl zde řadu věrných přátel až do své smrti. 
     Zřejmě někdy koncem čtyřicátých let v době velkých společenských změn 
odešel do Prahy, zřejmě z touhy účastnit se společenského dění, což bylo jeho 
nejniternější potřebou celý život. Nejvíce ho srdce táhlo k žurnalistice a jak se 
dnes moderně říká, do médií. Na počátku šedesátých let byl ústředním 
tajemníkem Svazu československých novinářů, poté ředitelem Československé 
televize a posléze šéfem ČTK. V roce 1968 byl v nastupující normalizaci označen 
za politicky nespolehlivého a „uklizen“ jako výpomoc do zámecké knihovny 
na Kačině.  
     Začátkem devadesátých let přišel prvně do našeho archivu na zámku 
v Jindřichově Hradci (na pracoviště Státního oblastního archivu v Třeboni). Tak 
jsme poznali pana Hradeckého, milého a společenského pána s velkým zájmem   
o historii. Ta mu zároveň sloužila jako prostředek vřelého vztahu k rodné zemi    
a k městu. Byl to on, kdo přišel s myšlenkou uspořádat oslavy města 
k sedmistému výročí, byl jejich hlavním organizátorem spolu s odborem školství, 
kultury a tělovýchovy *(viz níže vzpomínka) a duší každé akce k tomuto jubileu. 
K nejpodařenějšímu dílu patřil Sborník k výročí města, do kterého soustředili své 
studie regionální historici. Pan Hradecký nelitoval námahy, aby mu zajistil 
profesionální úroveň. Kniha je dodnes dokladem jeho skvělých organizačních 
schopností. 
     Jedinečně dokázal skloubit svůj zájem o historii se živým a bohatým jazykem, 
který tak ovládal, takže si můžeme dodnes číst jeho „Viléma Slavatu“, který 
vycházel na pokračování v Jindřichohradeckých listech, o Jemčině a dávných 
časech honů, ale myslím, že nejzáslužnější je jeho dílo „Evžen Černín 
z Chudenic“, na kterém pracoval v tichu archivu několik let. Trpělivě a pilně 
pročítal velké množství deníků, které tento Černín za svůj život napsal, takže 
zpřístupnil ostatním jedinečný zdroj informací k 19. století. Vzpomínáme, že 
jednou přišel a ač byl osobně velmi skromný, celý potěšený sděloval, že jeho 
Černína“ chce získat Národní knihovna ve Washingtonu. Svou záslužnou práci 
završil knihou pro své spoluobčany ve Stajce a v okolí (ale i pro všechny zájemce 
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o region). Jeho „Stručná zpráva o historii krajiny, lidech a obcích Hatínu – Stajce 
– Jemčině“ udělala radost všem, kdo mají hlubší vztah  ke svým obcím. 
     Mohli bychom pokračovat výčtem řady fejetonů, které pravidelně přivážel 
redakci Kulturního zpravodaje v Jindřichově Hradci. Jako kdyby už tehdy v nich 
přemýšlel o posledních věcech člověka na této zemi, byly několikrát tématem       
i hřbitovy. V jednom ze svých vyprávění napsal: 
     „Někde jsem četl hezké francouzské úsloví Sejdeme se pod platany… Platan 
je oblíbený strom hřbitovů ve Francii. I my se jednou všichni sejdeme. Na našich 
hrobech nejraději kvetou macešky.“ 
 
     Ať stále kvetou macešky i na jeho hrobě, budeme vždy vzpomínat. 
 

S. Nováková, H. Pelcová,  
Státní oblastní archiv 

 
     * vzpomínka  
        vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ J. Hradec (1993) 
         PhDr. Jitky Čechové 
 
     Pana Hradeckého jsem poznala před dvanácti lety, když oslovil město 
s myšlenkou uspořádání oslav 700. výročí města a vydání Sborníku města u této 
příležitosti. Již při prvních setkáních jsem viděla, že je to vzácný člověk, od 
kterého se my všichni máme co učit. Spojovala nás trpělivá a  mravenčí práce při 
přípravě nejen Sborníku, ale i při řadě dalších akcí, především při realizaci 
slavnostního večera, kdy se setkali významní rodáci z našeho města. Když přinesl 
podrobný scénář pro tento večer, viděla jsem, že je i v této oblasti profesionál.  
     Při každém setkání přicházel s novými podněty, vyzařovala z něho neutu-
chající energie a životní síla. Miloval historii a byl velkým mistrem slova pro naši 
zemi a město tolik potřebného. Bude nám chybět jeho úsměv, kterého měl vždy 
dost pro všechny, jeho nezměrná píle, jeho silná láska k vlasti a svému městu, 
jeho velká lidskost. Pan Hradecký byl velkým mužem svého života a jsem 
přesvědčena, že jeho velikost bude oceňována  i generacemi budoucími. 
 
     Děkuji Vám, pane Hradecký, že jste tu s námi byl a děkuji osudu, že jsem 
měla tu čest poznat Vás, strávit s Vámi mnoho vzácných chvil a učit se od Vás to, 
co není v učebnicích. 
 

PhDr. Jitka Čechová,  
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ J. Hradec 

 
 
 


