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INFORMACE Z RADY MĚSTA                                  

Na svém březnovém zasedání schválili zastupitelé rozmístění dotací 
z Programu regenerace městských památkových rezervací na rok 2004. O 
finanční podporu požádalo celkem 33 vlastníků památkově chráněných 
objektů a jejich požadavky dosahovaly výše 40 miliónů korun. Město 

Jindřichův Hradec však v letošním roce dostane ze státního programu regenerace 
pouze 1 730 000,- Kč. Z vlastního rozpočtu na tento program město přispěje jedním 
miliónem. Pracovní skupina pro rozdělení dotací proto doporučila zastupitelům přidělit 
v letošním roce příspěvek pouze šesti vlastníkům památkových objektů. Čtyři jsou 
v soukromém vlastnictví, jeden je v majetku evangelické církve a jeden je městský. 
Část prostředků zůstává v rozpočtu města na nepředvídatelné havárie a na údržbu 
nařízenou stavebním úřadem.  
 

    Zastupitelstvo města se také zabývalo optimalizací sítě mateřských škol 
v Jindřichově Hradci. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  podrobným rozborem 
současného stavu přesvědčil většinu zastupitelů, že počet dětí docházejících do 
mateřských škol klesá a kapacity předškolních zařízení města vysoko překračují 
skutečné potřeby. Současně se dramaticky zpřísňují hygienické předpisy platné pro 
provozování těchto zařízení. Z těchto důvodů zastupitelé rozhodli, že odloučené 
pracoviště 4. MŠ v Dolní Radouni bude k 31. 8. 2004 zrušeno. V dalším bodu 
usnesení pak zastupitelé požadují zpracování komplexního posouzení fungování 
rozvoje (případně útlumu) jednotlivých MŠ v Jindřichově Hradci. Tento materiál bude 
projednán na zářijovém zasedání zastupitelstva.      
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   S cílem zlepšit celkovou energetickou bilanci areálu krytého a venkovního 
koupaliště schválili zastupitelé města instalaci kogenerační jednotky v prostorách 
kotelny plaveckého bazénu. Jednotku bude provozovat a.s. Teplospol J. Hradec a 
město na její pořízení přispěje částkou tři milióny korun. Zařízení bude navazovat na 
celkovou změnu systému vytápění sídliště Vajgar. Přibližně 250 kW tepelné energie  
z kogenerační jednotky bude použito pro vytápění bazénu a ohřev bazénových vod. 
Přebytky budou měřeny a dodávány za úplatu do soustavy centrálního zásobování 
teplem. Krom toho bude kogenerační jednotka vyrábět 150 kW elektrické energie, 
která pokryje aktuální potřeby instalovaných elektrických spotřebičů celého areálu 
koupališť. Případné přebytky elektrické energie budou rovněž měřeny a budou 
využity v ostrovní síti a.s. Teplospol pro obsluhu výměníkových stanic na sídlišti 
Vajgar. 
 

   Rada města na svém 15. zasedání projednala výkaz činnosti městské policie za 
první čtvrtletí letošního roku. Za toto období bylo našimi strážníky řešeno 1624 
přestupků v blokovém řízení a uložené blokové pokuty dosáhly výše 294 050,- Kč. 
Nejvíce přestupků se týkalo porušení dopravních předpisů. Pozitivní vývoj byl 
zaznamenán v poklesu konzumace alkoholu na veřejném prostranství (tři případy) a 
podávání alkoholických nápojů mladistvím (1 případ).    
 

Alfred Němec, místostarosta  města Jindřichův Hradec   

Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se koná 
26. května 2004 – 16.00 hodin v sále Střelnice 

 
 

 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ MěÚ J. Hradec                                                  
 

Česká obchodní inspekce opět v Jindřichově Hradci 
 

Na základě vzájemné dohody mezi Městským úřadem Jindřichův Hradec a Českou 
obchodní inspekcí – inspektorátem v Českých Budějovicích bude opět zahájena 
poradenská a konzultační činnost pro širokou veřejnost – pro spotřebitele               
i podnikatele. 
Konzultační dny budou každou první středu v měsíci od 13.00 – 15.00 hodin. 
Činnost bude zahájena ve středu 5. května 2004 na obecním živnostenském úřadě 
v kanceláři č. 88 ve II. patře v budově bývalého okresního úřadu. 
 
MÉSTSKÁ KNIHOVNA              Nabídka městské knihovny veřejnosti                                          

 

     Do širokého spektra kulturních a vzdělávacích pořadů ve městě nemalou měrou 
přispívá i městská knihovna. Zvláště v nových prostorách má vytvořeny podmínky pro 
tento druh pro veřejnost zajímavých aktivit.  
     V poslední době se nabídka poněkud více zaměřuje na tématiku lidských vztahů, 
poznávání sebe sama, svého okolí i zákonitosti fungování společnosti a vzájemného 
soužití. Při realizaci těchto pořadů poskytuje městská knihovna příležitost 
k seberealizaci nejrůznějším občanským sdružením a aktivitám zcela ve 
smyslu svého poslání kontaktního místa neziskového sektoru. Jako dobrý 
příklad je možné uvést velmi čilé snažení na půdě městské knihovny nedávno 
vzniklého Sdružení venkovských žen a selek. Kromě pravidelných sobotních 
schůzek má toto sdružení na svém kontě již velmi zajímavý seminář na téma Rady 
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a tipy na úsporu energií v domácnosti nebo pořad pro ženy Jak získat 
sebevědomí a sebeúctu.  
     Přehled dosud realizovaných i plánovaných akcí najdete na domovské stránce 
městské knihovny www.knih-jh.cz v odkazu Přednášky, setkání, výstavy a jiné akce. 
     Pořady pro veřejnost budou samozřejmě probíhat i v měsíci květnu. V polovině 
dubna, kdy byl odevzdán příspěvek do květnového čísla Jindřichohradeckého 
zpravodaje, již byly připraveny další tři určitě zajímavé akce. Knihovnu budete 
moci navštívit dokonce i v sobotu 8. května, tedy ve státní svátek. V tento 
den proběhne v knihovně setkání s Ing. Petrem Pávkem, starostou mediálně 
známé severočeské vesnice Jindřichovice pod Smrkem. Hovořit se bude mimo 
jiné o kvalitě života na venkově a také o ne příliš obvyklém pojetí výkonu 
samosprávné funkce. V úterý 11. května vás pro změnu pozveme na zajímavé 
povídání PhDr. Arnošta Vašíčka o tajemných archeologických nálezech z období 
starého Egypta, Mexika, Peru a řady dalších zemí, o kontaktech s mimozemskou 
civilizací a neobjasněných nadpřirozených úkazech, nazvané Fascinující záhady.  O 
dva dny později, ve čtvrtek 13. května to pro změnu zase bude videobeseda 
Richarda Blatného Napoleon očima dneška spojená  s autogramiádou knihy 
Napoleonská encyklopedie.  

Veškerá aktuální nabídka je průběžně zveřejňována ve výše uvedeném 
odkazu domovské stránky městské knihovny. Všímejte si také plakátů, pak Vám 
důležité informace nemohou uniknout. 

Přijďte strávit své volné chvíle do knihovny, určitě to pro Vás nebude čas 
ztracený. Těšíme se na Vás! 

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec          
      ☺
           
 

nechtěl s ní chodit... 14.3.2004 v 13.40 hod. telefonicky oznámila obyvatelka 
jednoho z domů na sídlišti Hvězdárna, že ve vchodě na dveřích elektrického 
rozvaděče jsou černým fixem napsány hanlivé nápisy týkající se jejích dětí. 
Strážníkům na místě dále uvedla, že její dcera viděla, kdo tyto nápisy psal a dala jim 
jména dvou dívek    (14 a 17 let). Strážníci tyto navštívili a zjistili, že rozvaděč 
popsala mladší z nich z celkem prozaického důvodu: „syn oznamovatelky nechtěl 
chodit s ní ani s její kamarádkou". Přestože se jednalo o přestupek proti majetku a 
proti občanskému soužití, vzhledem k věku pachatelky jej nebylo možno řešit jinak, 
než poučením a uvedením popsané plochy do původního stavu. 
 

měl hlad... 15.3.2004 v 18.30 hod. přijal strážník t.č. vykonávající stálou službu 
oznámení o krádeži v supermarketu BILLA. Na místo vyslal hlídku, která zde zjistila, 
že muž (26 let) u pokladny zaplatil pouze rohlíky v nákupním košíku a jaksi 
„zapomněl" vyndat špalek drůbeží tlačenky uložený v „záňadří" bundy.  Nevšiml si 
totiž, že v době ukládání tlačenky jej se zaujetím pozoroval člen ochranky, který 
trpělivě vyčkal až  zákazník projde pokladnou a po té přivolal městskou policii. 
Strážníci zjistili, že muž byl v posledních třech letech odsouzen za trestný čin krádeže, 
čímž přestupek nabyl rozměrů trestného činu a věc byla předána policistům 
obvodního oddělení. Nepomohlo ani ujišťování muže, že tlačenku ukradl z hladu. 
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bez peněz do hospody nelez !... 20.3.2004 v 20.15 hod. oznámila servírka z 
restaurace Perla, že v provozovně má zákazníka, který zde popil a pokouřil, ale k 
placení se nemá. Strážníci na místě samém zjistili, že muž (50 let) již s úmyslem 
nezaplatit do restaurace šel. Bylo mu proto sděleno, že se dopustil přestupku proti 
majetku, za který byl potrestán blokovou pokutou a útratu do týdne zaplatil.  
 

i ve spánku vzbudil... 22.3.2004 v 14.55 hod. oznámil na linku 156 výpravčí ČD, že 
ve vestibulu nádraží leží na lavičce opilý muž, kterého nelze vzbudit. Na místě samém 
strážníci zjistili, že se jedná o známou „firmu" (59 let). Muž ležel pomočený na lavičce 
ve vestibulu, kde se zároveň prodávají jízdenky, takže okolo něj chodily desítky  
cestujících. Bylo zřejmé, že se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, neboť 
muž přestože spal tak u kolemjdoucích vzbudil veřejné pohoršení. Za přestupek mu 
byla později uložena bloková pokuta, ale ještě předtím musel po sobě „uklidit". 
 

řešil to po svém... 22.3.2004 krátce po 18-té hodině, na základě oznámení zadrželi 
strážníci podnapilého muže (42 let) rómské národnosti, neboť pobíhal po parku a 
přilehlých ulicí s loveckým nožem v ruce. Na dotaz „k čemu ten nůž" uvedl, že chtěl 
zastrašit „parchanty, kteří na něj pokřikovali, že je černej...". Bylo mu vysvětleno, že 
takováto věc se dá řešit úplně jiným způsobem a plně v intencích zákona. Svérázným 
řešením se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, za který následovalo uložení 
blokové pokuty. Nůž mu byl pochopitelně na základě potvrzení odebrán a vrácen po 
úplném vystřízlivění. 
 

nevěřte... 24.3.2004 v 11.15 hod. bylo oznámeno na linku 156, že v lokalitě Otín se 
pohybují Poláci a nabízejí po domech zboží. Na místo byla vyslána hlídka, která zde 
výše uvedené prodejce opravdu zastihla a po zjištění totožnosti celou partu, pro 
podezření z předchozí trestné činnosti, předala Policii ČR. 
 

zkoušeli ?... 28.3.2004 v 19.05 bylo oznámeno na linku tísňového volání, že v ulici 
Na Výsluní se kolem zaparkované škodovky podezřele pohybují tři mladíci. Strážníci je 
již zastihli uvnitř škodovky. Bylo zjištěno, že mladíci (19,16,14 let) vnikli do vozidla 
odemčenými dveřmi spolujezdce. Ten, co seděl za volantem, měl na jedné ruce 
igelitový sáček, prý „kvůli stopám". Strážníkům uvedli, že neví komu vozidlo patří, a 
že se chtěli „jen tak svézt". Pro podezření z trestného činu byli na místě předáni 
Policii ČR.  
 

spolupráce ... 30.3.2004 v 13.00 hod. oznámily zaměstnankyně lékárny U Jupitera 
na náměstí Míru, že v průjezdu domu č.p. 163/I se již cca 5 dní nachází dětský 
kočárek, a že údajně nepatří nikomu z domu. Strážníci ještě provedli šetření po 
okolních domech, a když se jim nepodařilo majitele zjistit, kočárek odvezli a předali 
na ztráty a nálezy MěÚ. O dva dny později bylo zjištěno z denního tisku, že majitel 
kočárku nahlásil jeho krádež na Policii ČR.  Na základě tohoto článku byla Policie ČR o 
výše uvedeném nálezu informována. 
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může za to Unie... 3.4.2004 ve 22.15 hod. bylo přijato oznámení o mladíkovi, který 
na náměstí Masaryka vylezl na sloup veřejného osvětlení a utrhl z něj dopravní 
značku.  Strážníci jej zastihli na lavičce pod kaštany, kde popíjel z láhve víno a hlasitě 
pokřikoval. K poškození značky se přiznal a potvrdili to i další svědci. Jako důvod 
uvedl, že „ho všechno se..., i ta EU". Vzhledem k tomu, že zde došlo ke škodě, kterou 
nebylo možné na místě vyčíslit, bude přestupek postoupen odboru dopravy MěÚ J. 
Hradec. Dalších přestupků se dopustil požíváním alkoholu na veřejném prostranství a 
hlasitým křikem  po 22. hodině (rušení nočního klidu). 
 

zatím bez trestu... 4.4.2004 v 17.15 hod. oznámil na linku 156 obyvatel Pravdovy 
ulice, že viděl čtyři kluky rozebírat cihlovou zídku. Jednoho z nich chytil a ten mu řekl 
jak se jmenuje a kde bydlí. Dalším šetřením vyšlo najevo, že si na zídce „hráli" 
celkem čtyři. (věk 10,10,10,7). Přestože se jednalo o přestupek proti majetku, 
pachatelé vzhledem k věku nejsou trestně odpovědni. Strážníci proto navštívili rodiče 
výtečníků a ti slíbili, že zídku ve vlastní režii opraví. 
 

emoce ?... 8.4.2004 v 01.15 hod. oznámil domovník domu s pečovatelskou službou 
na sídlišti Hvězdárna, že podnapilý nevidomý nájemník rozbil skleněnou výplň dveří. 
Hlídka na místě zjistila na zdi i stopy od krve. Domovník uvedl, že výše uvedenému 
muži (49 let) nabízel lékařské ošetření, ale ten byl arogantní a nabízenou pomoc 
odmítl. Odmítl se i bavit se strážníky. Vzhledem k tomu, že muž je podezřelý z 
přestupku proti majetku a přestupku proti veřejnému pořádku, bude věc předána 
odboru správních agend MěÚ. 

               str. Rudolf Gabriel                                       

Společenská kronika 
Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, 

které byly slavnostně přivítány na starobylé radnici 
dne 2. dubna 2004 

 

Počta Ondřej Burdová Štěpánka Klásková Karolína Ondřasinová Nicol 
Počta Lukáš Doležalová Adéla Koutný Matěj Sablíková Mirka 
Kaiml Jaroslav Hercog David Krejčíř Samuel Vítů Jan 
Vrobel Jiří Hofman Ondřej Legát Petr Kostaňuk Petr  
Bugajová Olga Jiroušek Tomáš Marková Kateřina  

 

Úcta zemřelým občanům, kteří nás opustili v měsíci březnu 2004 
 

  1. 3. Ladislav Bureš,  Člunek 15. 3. Jiří Plechář,  J. Hradec 
  2. 3. Ing. Vlastimil Mareš, Lutová Chlum u Třeboně 
  4. 3. Marie Nováková, J. Hradec 

17. 3. Jan Bláha,  Rodvínov 
17. 3. Adolf Matějka,  Mirochov  

  7. 3. Ladislav Duben,  J. Hradec 17. 3. Bedřich Spurný,  J. Hradec 
  7. 3. Vlasta Frýblová,  Otín 17. 3. Marie Vítková,  Člunek 
  8. 3. Karel Ambrož,  Otín 18. 3. Marie Šímová,  N. Bystřice 
11. 3. Miloš Karger, J. Hradec 
12. 3. Josef Petrů,  N. Včelnice 

20. 3. Jiřina Markesová,  Políkno 
21. 3. Zlata Poláková,  J. Hradec 

14. 3. Rudolf Kadlec,  Popelín 31. 3. Miroslav Picka,  Dolní Lhota 
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ZACHYCENO KAMEROU…                                                                            
 

Jindřichohradecká úzkokolejka zahájila sezónu 
 

Jedna z největších českých železničních rarit - jindřichohradecká úzkokolejka – již 
několik let nabízí tuzemským i zahraničním turistům neopakovatelný cestovatelský 
zážitek. Letošní sezónu zahájila velikonoční jízdou v sobotu 10. dubna. Z jindřicho-
hradeckého nádraží vyrazil plně obsazený parní vláček v 9.20 hodin. „Děti jedou ve 
vláčku a když uvidí na zastávce velikonočního zajíčka, vyběhnou a hledají v trávě 
velikonoční vajíčka. Během jízdy jsou naplánovány tři zastávky, vlak jede až do 
Černovic, kde nabere vodu a jede zpátky“ uvedla Petra Vochozková ze společnosti 
Jindřichohradecké místní dráhy. V jedné ze zastávek v Kamenici nad Lipou rozdával 
radost nejen velikonoční zajíček, ale i místní sbor dobrovolných hasičů s historickou 
technikou. Jindřichohradecká úzkokolejka je proslulá daleko za hranicemi jižních Čech 
a možná i republiky. Vždyť jejích služeb - byť jako černý pasažér- využil i známý 
český badatel a vynálezce Jára Cimrman, který má svou sochu ve stanici Kaproun. 
Ani letos nebude cestovatelská veřejnost ochuzena o pravidelné akce, které 
Jindřichohradecké místní dráhy každoročně pořádají. Už v sobotu 29. května se 
například koná oblíbený Den dětí ve Střížovicích. „Dále připravujeme dvě jízdy 
v červnu, během hlavní sezóny v červenci a srpnu budeme jezdit dokonce čtyřikrát. 
To je změna proti loňsku, letos budeme jezdit pátky, soboty, neděle a pondělí vždy 
z nádraží v Jindřichově Hradci do Nové Bystřice“ upřesnila Petra Vochozková. 
Pravidelní cestující jindřichohradeckou úzkokolejkou - respektive motorovými vlaky - 
se v letošním roce nemusejí obávat zvýšení jízdného. O něco se prodraží pouze 
zpáteční jízda parním vláčkem. I tak ale bude levnější než dvojnásobek jednoduchého 
jízdného. 

 
V Jindřichově Hradci padl zmrzlinový rekord    

V dubnu se v J. Hradci otevírala nová zmrzlinárna. Na tom by zase nebylo nic až tak 
překvapivého, kdyby však při této příležitosti neproběhl  pokus o zápis do Guinessovy 
knihy rekordů. Cílem organizátorů bylo natočit zmrzlinu co možná největšímu 
množství lidí. „Je libo smetanovou, meruňkovou, míchanou nebo smetanovou 
s čokoládovou a jahodovou polevou?“ Tahle otázka zněla při středečním otevírání 
nové zmrzlinárny v J.Hradci nejčastěji. Fronty - hlavně dětí - se u okénka začaly tvořit 
už půl hodiny před avizovaným otevřením. Není divu, zmrzlina byla totiž zadarmo. 
„Zájem je obrovský a nás to samozřejmě těší a zároveň zavazuje. Děláme všechno 
proto, aby zmrzlina, která je od začátku do konce vyráběna v J.Hradci, byla neustále 
tak oblíbená jako doposud“ neskrýval své nadšení organizátor akce Martin Fousek. 
Snahou organizátorů středečního pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů bylo 
natočit zmrzlinu co možná největšímu počtu lidí. Regulérnost zajišťovaly otisky palců 
-respektive speciální razítková barva, která na prstě zanechala nepřehlédnutelnou 
stopu a nikdo tak nemohl přijít dvakrát. „Tento pokus je svým způsobem ojedinělý. 
My nemáme žádné informace o tom, že by se v České republice již něco obdobného 
uskutečnilo. Je to tedy ustavující český rekord. Budeme ho evidovat v naší databázi a 
uvidíme, jestli se ho v budoucnu bude snažit někdo překonat“ řekl komisař pelhři-
movské agentury Dobrý den Zdeněk Rafaj. Celá zmrzlinová akce trvala šest hodin. 
Ačkoli se zdaleka nenaplnila očekávání pořadatelů, zapsal se Jindřichův Hradec 
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s ustavujícím rekordem do Guinessovy knihy. V jejím českém dodatku, který vydává 
pelhřimovská agentura Dobrý den, se objeví 1527 získaných otisků. 

 
II.ZŠ – nová školní jídelna 

 

II. základní škola v J. Hradci se možná dočká v dohledné době nové školní jídelny a 
vývařovny. Záměr výstavby nového objektu přímo v areálu školy schválila nedávno i 
Rada města.  Školu v Janderově ulici navštěvuje v současné době asi 520 žáků. 400 
z nich se stravuje ve školní jídelně v historické budově na Kozím plácku. Ta má 
kapacitu 100 míst. Znamená to, že se během oběda vystřídají na jedné židli i čtyři 
školáci. Nejen z kapacitních důvodů je současná situace nevyhovující. Ke stavebním 
úpravám by muselo dojít například i kvůli hygienickým normám Evropské unie. 
Případná rekonstrukce budovy by sice pomohla, nicméně by nevyřešila všechny 
problémy. Vedení města, coby zřizovatele školy, byl proto předložen návrh 
s možnostmi, jak celou situaci řešit. 
„Rada posoudila všechny navržené varianty a mě osobně těší, že podporu nalezla 
varianta výstavby nové jídelny. Jsme si vědomi, že celá akce je finančně velmi 
náročná a musíme dobře připravit projekt, který by mohl být základem pro žádost o 
státní dotaci. Je poměrně velká naděje, že se nám dotaci podaří získat, protože 
podpora řešení problémů se stravováním ve školních jídelnách u nás je“ upřesnil 
ředitel základní školy v Janderově ulici Mgr.Jaroslav Kozlovský. Zatímco důkladná 
rekonstrukce objektu na Kozím plácku – včetně uvolnění prostor pro šatny, změny 
dispozice školní kuchyně nebo přemístění kotelny – by stála 8-9 mil.Kč, výstavba 
nového objektu přímo v areálu II. základní školy by podle hrubé kalkulace spolkla 14 
až 15 miliónů. Termín realizace projektu, v případě, že získá i podporu Zastupitelstva, 
bude záviset na přísunu finančních prostředků od státu. „My bychom to vše rádi stihli 
ve finančním roce 2005. Musíme udělat všechno pro to, aby byly připraveny podklady 
pro příslušná jednání. Souvisí s tím samozřejmě i stavební povolení a územní řízení, 
která bychom chtěli stihnout v letošním roce, aby se v příštím roce mohlo začít 
stavět“ doplnil Jaroslav Kozlovský. Kromě toho, že by nová školní jídelna a vývařovna 
bez problémů vyhovovala hygienickým normám Evropské unie, má výstavba nového 
objektu i další nespornou výhodu. Odpadlo by totiž přemisťování žáků centrem města 
během poledních přestávek. Jakého využití se v případě realizace projektu dočká 
současná budova školní jídelny na Kozím plácku, by záviselo na jejím majiteli - tedy 
městu Jindřichův Hradec. V úvahu připadá jak pronájem těchto prostor, tak i jejich 
případný prodej.  

Bolero 
 

Král UBU, Kytice nebo třeba Krysař - všechny tyto snímky spojuje především jedno 
jméno a to režiséra a kameramana F.A. Brabce. Jeho nejnovější film Bolero byl do kin 
uveden teprve nedávno a v pátek 16. dubna si odbyl premiéru také v jindřicho-
hradecké Střelnici. Na premiéru dorazil nejen režisér František Brabec, ale i hlavní 
protagonisté filmu, který byl od počátku označován za hodně kontroverzní.  Při jeho 
vzniku se totiž autoři nechali inspirovat 26 let starým případem vraždy mladé 
studentky medicíny. „Všichni ti podezřelí, kteří asi způsobili tento čin, nebyli dopadeni. 
I film je o tom, že se policie nemůže chytit žádné stopy. Fór je v tom, že rodiče 
obviněných dětí se za ně postavili a kryli je“ nastínil děj filmu režisér a kameraman 
F.A.Brabec. 
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Práce na snímku, který má reálný podklad navíc v případu vraždy bez odsouzení 
pachatele, je rozhodně odvážným počinem. Samotné natáčecí přípravy přesto 
kupodivu probíhaly celkem v poklidu. „Ale v okamžiku, kdy se udělala první tisková 
konference, že se film již natáčí, vypukl velký zájem ze strany těch skutečných 
podezřelých. Od té doby se rozjela podivná vlna dotazů, proč film natáčíme, jak jsou 
zportrétovány jednotlivé osoby příběhu. Teď kupodivu je už zase tři měsíce úplný 
klid, takže já se v tom trochu nevyznám“ dodal režisér Brabec. V Boleru se to jenom 
hemží zvučnými hereckými jmény -Jiří Bartoška, Jan Potměšil, Jan Kačer, Marta 
Vančurová, Vlastimil Harapes, Martin Stropnický, Anna Polívková a premiérově 
dokonce i Jana Štefánková. Hlavní roli zavražděné studentky Mariky ztvárnila Barbora 
Seidlová. „Na mě to hodně zapůsobilo přesto, že jsem se snažila nechat si tu postavu 
pěkně od těla a nechtěla jsem si ji moc připouštět. Právě to vědomí, že se něco 
podobného stalo, mě docela dostalo a sama jsem se tímto vědomím hodně zdeptala. 
Mám pocit, že jsem si ten příběh prožila s Marikou“ svěřila se hlavní protagonistka 
filmu. Režisér Brabec společně s herci vyjíždí za diváky pravidelně několikrát týdně. 
Vždy po skončení projekce následuje beseda, při níž může publikum hrdiny tohoto 
snímku vyzpovídat. „Samozřejmě nejčastěji se mě ptají na to, jak se točila scéna 
znásilnění. Co mě ale mnohem víc překvapuje a hlavně těší je to, že po skončení 
filmu za námi lidé přijdou a řeknou, že četli negativní kritiku a přesto se šli podívat a 
co víc, že se jim film líbí“ řekla dále Barbora Seidlová. Natáčení, které trvalo několik 
týdnů, se odehrávalo převážně v Praze, záběry byly pořízeny i na Orlíku a ve Slaném. 
Pro Františka Brabce je Bolero prvním snímkem, kde nespolupracoval na scénáři a byl 
najat jen k režii a kameře. Premiérový je pro něj i detektivní žánr, ovšem jak on sám 
tvrdí, nerad by se nechal někdy „zašuplíkovat“ a proto si u něj na diametrálně odlišná 
témata budeme muset zvyknout. V nejbližší době se kupříkladu hodlá věnovat 
natáčení poetické pohádky. 

Marcela Nejtková, Jindřichohradecká televize 
 

OKÉNKO ČTVRTÉ 
 
MOTTO: „Tohle kdo neprožije, nepochopí. Je třeba být 
stále k dětem připoutána. Naučíš se s tím žít. Prostě 
musíš.“   

                             Marie Málková 
 
       Poprvé se s drobnou blondýnkou Majkou Málkovou setkávám na schodech do 
jídelny na III. ZŠ. Velmi obratně několikrát trhne vozíkem a její dcerka Klárka je 
vevnitř. Pak vídám téměř denně Klárku na chodbě Speciální školy. Na vozíku, 
s chodítkem, ale také v náruči její asistentky paní Jany Landovské, která ji několikrát 
týdně nosí do tělocvičny. Tělocvična je totiž v 1. patře školy a budova nemá výtah. 
Děti s poruchami hybnosti tedy do této místnosti jejich asistentky nosí, pokud si 
výuka žádá, aby byly zařazeny do společného programu se svou třídou. Dělají to 
zcela samozřejmě, bez jakýchkoli komentářů. V duchu si však říkám, co na to asi 
jejich páteře za pár let.... 
        Ale zpět k mamince Majce. Blíže mi dává do svého života nahlédnout na jedné 
rodičovské skupině, kde si malujeme, co je pro nás v životě nejdůležitější. Pod její 
rukou vykouknou dvě copaté holčičky a následuje komentář: „Moje dcerušky - chci 
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pro ně vytvořit hezký domov.“ Za nějaký čas mi otevírá dveře svého domova  a 
musím uznat, že tam vše dýchá laskavou pečlivostí. Pouští mne i do příběhu života 
s dcerkami, který začíná před deseti lety v porodnici v Jindřichově Hradci. Majka je 
hospitalizována už měsíc. Očekává totiž dvojčátka, její těhotenství je sledováno jako 
rizikové. Holčičky spatří světlo světa sedm týdnů před stanoveným termínem porodu 
a první týdny svého života tráví v inkubátoru. Tato situace nezůstává bez následků - 
Lenka i Klárka trpí dětskou mozkovou obrnou, Klárka navíc závažnou poruchou zraku. 
Maminka se s touto situací seznamuje postupně, v prvním půlroce života netuší, jak 
závažné problémy ji s dcerkami čekají. Po nějakém čase je jisté, že vývoj dětí není 
zcela v pořádku, je třeba cvičit Vojtovou metodou, aby se podpořil rozvoj hybnosti. 
Lenka se vyvíjí rychleji, Klárka trochu stagnuje, navíc jí život zkomplikuje epilepsie. 
Nejúplnější informace podal mamince pan primář Střítecký, zprávy ostatních lékařů 
vnímala spíše jako vyhýbavé. Majka se pouští do boje. S Lenkou cvičí „Vojtovku“ 3x 
denně, s Klárkou 4x. Situaci nemá nijak snadnou. Starost o dvojčata je náročná sama 
o sobě, významné zdravotní komplikace ji opravdu velmi ztěžují. Nikdo neví, jakou 
má Klárka prognózu, vše nasvědčuje tomu, že nebude nikdy chodit. Maminka cvičí a 
doufá. Spolu s manželem si uvědomují, že za těchto okolností je pro ně život na 
sídlišti velmi komplikovaný, rozhodují se tedy ke stavbě bezbarierového domku 
v Otíně. Práce na domku je především starost manželova, péče o děti zůstává na 
Majce. Občas jí vypomáhá její maminka. Tato situace vytváří zvláště u Klárky velmi 
silnou vazbu na maminku. V určitém období se Majka nemůže od dětí vůbec vzdálit, 
protože Klárka to nese velmi těžce, někdy dokonce zvrací. K odpoutání pomáhají 
rehabilitační jesle, později školka u Billy. Na tuto školku a její paní ředitelku Ivetu 
Vetýškovou vzpomíná Majka velmi vděčně. „Byly to 3 spokojené roky v našem 
životě“. Rodina žije na sídlišti, mezitím vzniká v Otíně domek „Klárce na míru“. A blíží 
se začátek školní docházky dětí. Lenka je téměř v pořádku, zůstalo pár drobných 
obtíží v jemné motorice, ale nic nebrání jejímu nástupu na základní školu. Zvládá ji 
solidně. Klárka dostává poslední rok ve školce paní asistentku Janu Landovskou, která 
s ní později putuje do speciální školy. Péči asistentky opravdu velmi potřebuje - jak 
k osobní obsluze, tak ve výuce. Navzdory všem „černým očekáváním“ se učí chodit. 
Zatím s chodítkem. Velmi jí pomohla operace nohou. „Klárka popírá Vojtovské 
tabulky“ řekla prý v Praze ortopedka mamince Majce. Až tam si Majka uvědomila, že 
vlastně původní naděje na to, že by Klárka někdy chodila, nebyla téměř žádná. Ještě 
ji čekají další tři operace. Pak se teprve uvidí, jestli Klárka bude schopná chodit i bez 
chodítka. Ale už současná situace je velkým úspěchem a největší podíl na něm má 
bezesporu pečlivá maminka. 
      Táta do našeho rozhovoru vůbec nezasahuje. Sedí s námi a mlčí. V určité chvíli 
prožívám vnitřní obavu, zda mu příliš nezasahuji do soukromí. Obavu však rozptýlí on 
sám. Beze slova přede mne postaví skleničku s rybízovým likérem. Beru to jako gesto 
přijetí. Otcova oddanost se v této rodině opravdu neprojevuje slovy. Zato je ji vidět 
všude v domku - od dřevěných stropů, přes speciální kuchyňskou linku, na kterou 
Klárka dosáhne i z vozíku, až po různé drobné úpravy, které rodině usnadňují život. 
Táta je, jak říká Majka „chlap na práci, udělá, co je potřeba“. 
        Klárka nyní chodí do druhé třídy speciální školy. Učí ji paní učitelka Jana 
Frýblová. Maminka je s ní velmi spokojená, oceňuje její otevřenost, ochotu vyjít 
vstříc, práci na individuálních plánech. Paní Landovská - asistentka - funguje výborně. 
Pro volný čas má Klárka jednou týdně asistentku Kamilu z programu 5P, i její práci a 
podporu rodina vnímá jako velký přínos. Bezbarierový domek se zahradou mamince i 
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Klárce velmi usnadňuje život. I přesto však občas na maminku padne smutek, 
protože ví, že si s Klárkou nikdy pořádně nepopovídá, ví, že ji čeká ještě mnoho 
bolesti při dalších operacích.... Na druhé straně si ale uvědomuje, že Klárka je šťastné 
dítě. Neuvědomuje si plně svůj stav, nevnímá souvislosti, proto se dokáže velmi 
radovat z každé přítomné chvíle. Tím možná umí více, než kdokoli z nás....... 
 
POZNÁMKA POD ČAROU 
Věříte na zázraky? Já ano, i když k těm „nadpřirozeným“ mám trochu ostych. Zato ale 
stále věřím - a to velmi - v existenci dobré vůle u lidí. A občas mne život za tuto víru 
velmi odmění. Stalo se tak i v březnu tohoto roku. Připravovali jsme s rodiči z „Oken“ 
ples. A byli jsme z toho trošku nervózní a napjatí, neb jsme to dělali poprvé. Leč 
skutečnost dobré vůle ze všech stran předčila všechna naše očekávání. Město 
zapůjčilo sál zdarma. Muzikanti z kapel Combo a Old Steamboat byli příjemní, hráli 
krásně a zdarma. Mnozí kamarádi a podnikatelé přispěli do tomboly. Lidé si přišli 
zatančit. A leckteří z těch, co netančí, si koupili lístek s nápisem „Děkujeme za 
podporu“, protože nám chtěli vyjádřit přízeň. Paní učitelka Vlaďka Prokýšková 
nacvičila předtančení s dětmi z DDM a Oken. Moc se jí povedlo. Krásně zacvičily 
gymnastky ze Slovanu. A hezky moderoval Vláďa Bartoš. Majka Mottlová a Vláďa 
Nosek zase všem připravili kytičky. Jarka Sedláková představila „svůj“ program 5P. 
Celkový výtěžek benefičního plesu i se sponzorskými dary byl bezmála 50 000. 
Finančně přispěli manželé Eva a Tomáš Drnkovi, Jitka Otín a. s., AVZ Logistik J. 
Hradec a Zoobutik Adriana Kocmánková. Výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké Husy. 
To je příjemné. Ale nejpříjemnější ze všeho byl zážitek pramínků dobré vůle, které se 
slily v říčku radosti. Děkujeme všem, kteří nás jakkoli podpořili. 

 Drahomíra Blažková 
 
 
„Brána jazyků otevřená…“ 
aneb nejen pomaturitní studium jazyků v Jindřichově Hradci 

S touto nov inkou přichází do Jindřichova Hradce Jazyková škola Zachová, která 
v našem městě působí již od roku 1999. Během existence školy se nejen neustále 
rozšiřuje nabídka kurzů i jazyků, ale také roste nabídka doplňkových aktivit, jako jsou 
překladatelské a tlumočnické služby do všech světových jazyků, průvodcovské služby, 
odborné semináře či oblíbené letní programy pro děti (keramika s angličtinou 
v termínu 12. – 16. 7. 2004 či sportovní týden s výukou jazyků od 2. – 6. 8. 2004).  

Ve školním roce 2004/2005 otevírá jazyková škola jednoleté poma tur i tn í  
s tud ium angl ického a německého jazyka. Tento kurz má všechny náležitosti 
řádného denního studia a je akreditován MŠMT ČR. Školní rok je organizován 
obdobně jako na jiných jazykových školách; začíná a končí ve stejných termínech 
jako na ostatních středních školách. Výuka probíhá 5 dní v týdnu, vždy 4 vyučovací 
hodiny denně.  
 

Absolventi studia obdrží Osvědčení potvrzující jejich roční studium angličtiny nebo 
němčiny. Zároveň mají všichni studenti možnost složit státní zkoušky nebo 
mezinárodně uznávané zkoušky z daného jazyka. Posluchači mají všechny výhody 
studentů střední školy (daňové úlevy, rodinné přídavky, sociální a zdravotní pojištění, 
slevy na dopravu apod.); podmínkou pro uplatnění těchto výhod je maturita v roce 
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2004. Ke studiu se mohou přihlásit samozřejmě i ostatní zájemci z řad veřejnosti, 
kteří mají zájem se intenzivně učit jazyk, nicméně bez nároku na výše uvedené 
výhody. 
 

Za zmínku jistě stojí i další výhody spojené s pomaturitním studiem právě 
na této jazykové škole:  

- v ceně kurzu jsou navíc dvě vyučovací hodiny týdně druhého jazyka 
v odpoledních  
či večerních hodinách podle vlastního výběru, 

- maximální počet studentů ve třídě je 15, aby byla zajištěna efektivita výuky, 
- pro studenty je zajištěna sleva na používané jazykové učebnice.    

 
Přihlášky k pomaturitnímu studiu si můžete vyzvednou již nyní v kanceláři školy,  
příp. se lze přihlásit on-line prostřednictvím webových stránek www.pzachova.cz. 
 

 
Motto Jazykové školy Zachová pro nastávající školní rok zní: Svět bez hranic .        
A abychom nezůstali pouze u slov, rozšířili jsme škálu vyučovaných jazyků o další, 
Vámi žádané, jazyky – ruštinu a italštinu. Již od září 2004 můžete tedy navštěvovat 
individuální, skupinový či firemní kurz některého z následujících jazyků: angličtiny, 
němčiny, francouzštiny, španělštiny, češtiny pro cizince, italštiny nebo ruštiny.   
 

Chcete se domluvit v EU? Potřebujete „oprášit“ své jazykové znalosti?  
Patříte k tzv. chronickým začátečníkům při studiu jazyka? Nemáte s kým konverzovat 
v cizím jazyce? Ovládáte cizí jazyk pouze pasivně a rádi byste plynně hovořili? Právě 
pro Vás je otevřena brána jazyků v Jazykové škole Zachová v Jindřichově Hradci. Tak 
neváhejte a račte vstoupit… 

Na setkání s Vámi se těší kolektiv pedagogů Jazykové školy Zachová. 
 

Obec baráčníků KUNIFER  Přivítali jsme opět jaro v Jindřichově Hradci   

Smrtka se má vynášet 14 dnů před Velikonocemi na 
„smrtnou neděli“. Obec baráčníků „Kunifer“ udržuje 
tradici, že se ceremoniál odehrává v neděli před 
velikonočním pondělím. 
Na 1. zámeckém nádvoří proběhl ceremoniál a poté byla 
Smrtka vhozena do Malého Vajgaru. Potěšilo nás, že 
tradičně byl přítomen starosta města Ing. Matoušek 

s rodinou. Jsme rádi, že se nám daří tuto krásnou tradici udržovat, takže i naší 
zásluhou vstoupilo jaro do našeho krásného města.                                   

Dáňa Šprinclová, švandymistrová 
 

6. ročník Jindřichohradecké činohry 
     V květnovém JH-zpravodaji Vám každý rok přináším podrobné informace o 
inscenaci, kterou připravuje Jindřichohradecká činohra na první týden v červenci na 
nádvoří Státního hradu a zámku v J.Hradci. V letošním roce je všechno trochu jinak. 
Možná už víte, že se na nádvoří zámku objeví po několikaleté pauze opět opera, a to 
Jakobín Antonína Dvořáka, kde by v jedné z hlavních rolí měla vystoupit pěvkyně 
světového jména Eva Urbanová. Opera by tak měla částečně navázat na slavnou 
tradici Jindřichohradecké opery, kterou by sice nepřipravovali jindřichohradečtí 
amatéři, ale vystupovala by v ní slavná pěvkyně. Narazili jsme ovšem na problémy 
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organizační, protože opera se nemohla uskutečnit v jiném termínu, než je pravidelný 
termín Jindřichohradecké činohry. 
     A aby se tato významná kulturní událost mohla uskutečnit, múza komedie Taleia 
se sklonila před svou v současné době uznávanější sestrou, múzou opery Polymnií a 
odešla ze zámeckého nádvoří do podhradí do zámecké zahrady, kde uvede 
báchorku J. K. Tyla TVRDOHLAVÁ ŽENA. Premiéra se uskuteční již ve čtvrtek     
1. července a repríza a zároveň derniéra se uskuteční až v pondělí 5. července.  
     Účinkovat v ní samozřejmě budou členové DS Jablonský, stálí hosté z Divadla 
J.K.Tyla v Plzni a další. Podrobnější informace o obsazení a o hře Vám přineseme 
příští měsíc.                                                                                Antonín Kaška 
 

Ze života JHSO 
     Jarním koncertem jsme 20. března na Střelnici přivítali jaro. Na  II. Zámeckém 
plese v podání JHSO zaznělo přes 30 různých písní a drobných skladeb. Dále 
účinkoval Old Steamboat Jazz Band, cimbálová muzika Drahan z Blanska a TV combo 
z Třeště.  
     Připravujeme další koncert, ten bude opět v krásném prostředí Rytířského sálu 
Státního hradu a zámku v J. Hradci.  16. května na Májovém koncertě, vystřídá 
za dirigentským pultem Petra Píšu pan Josef Zaplatílek. Připravují se krásné operetní 
melodie. A znovu uslyšíte nejen instrumentální hudbu, ale i zpěv. 
     V loňském roce se osvědčilo soustředění v Dolním Radíkově, proto ho i letos 
zopakujeme. Tentokrát se o víkendu od 21. do 23. května bude ze základny DDM 
ozývat hlavně Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. Tu budeme v letošním roce 
hrát na několika koncertech, které se konají pod patronací pana Ing. Antonína 
Dvořáka. Na soustředění s námi pojede pan Petr Píša a již teď se všichni na tento 
muzikantský víkend těšíme. Jenom doufáme, že nám bude, stejně jako v loňském 
roce, přát počasí.                                                                 Za JHSO  Ludmila Plachá 
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC                                                      

Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 384 32 12 79 
Fax: 0420 384 32 13 91   
E-mail: zamekjindrichuvhradec@elsynet.cz 
 

trasa A: (Adamovo stavení) denně kromě pondělí 10.00 – 16.15  
trasa B: (Gotický hrad) – pouze v sobotu a neděli 
Černá věž – v sobotu a v neděli 
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                                                                                         
 

Balbínovo nám. 19/I, 377 01  J. Hradec,   
hlavní expoz. budova: (0331) 36 36 60 
pracovny odborných pracovníků, kanceláře: 384 36 36 61  
Fax.: 384 36 15 76               E - mail: muzeum@esnet.cz 

Muzeum otevřeno denně kromě pondělí od 8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00  
Městská vyhlídková věž otevřena pouze o víkendech od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00   
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Dechový orchestr pěveckého a hudebního spolku 
Waidhofen an der Thaya 
 

K dnešnímu dni má tento dechový orchestr 15 členek a 30 členů. 
Od května 2003 orchestr vede pan Rainer M. Haidl, který působí 
zároveň jako učitel hudby žesťových hudebních nástrojů na 
hudební škole. 
 

Za poslední dva roky obohatilo orchestr 10 dívek a chlapců z řad hudebního dorostu. 
Vedle početných veřejných povinností v rámci obce a fary vystupuje orchestr na 
každoročním „Jarním koncertu“ i jiných slavnostech. Letos má orchestr v repertoáru 
například „Jazz Waltz No. 2“ od Dimitrije Šostakoviče, který je taktéž součástí 
programu Jarního koncertu, stejně tak jako „Champagner-Polka“ od Johanna 
Strausse nebo moderní holandská suita „Jezdecká slavnost“. 
 
Spolek ostrostřelců města 
Waidhofen an der Thaya 
Dnešní podobu má spolek od roku 1980, ale jeho počátky sahají až do 
13. století. První archivní zmínky pocházejí z roku 1596, kdy byl spolek 
uveden jako „Obranný sbor“, jehož tehdejším úkolem byla obrana 
města. Město Waidhofen a. d. Thaya bylo sice během třicetileté války 
dvakrát obléháno (1619 a 1645), avšak nikdy nebylo dobyto. 
V roce 1798 byl vytvořen „Spolek Ostrostřelců“. Císařský reorganizační patent umožnil 
spolku užívat tohoto názvu od roku 1851 až do roku 1918. 
V roce 1908 obdržel spolek novou uniformu. K rozpuštění spolku došlo v roce 1933. 
Dnešní spolek ostrostřelců je velice aktivní a projevil nejen doma, ale i v zahraničí, 
velkou vůli k uchovávání a pěstování tradic a přátelství. Dále přispívá ke kulturnímu a 
sociálnímu rozvoji města Waidhofen a. d. Thaya. 
 

                   KULTURNÍ KALENDÁŘ                                        
                      
 
  

  Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Waldviertler Sparkasse von 1842 J. Hradec    
  a Státním hradem a zámkem v Jindřichově Hradci                                                       
                                                     Vás zvou na 
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ  A  KULTURNÍ SEZÓNY A OSLAVY VSTUPU  
DO EVROPSKĚ UNIE V JINDŘICHOVĚ HRADCI - Státní hrad a zámek                                          

 
 
dne 1. května 2004 

14.00 Průvod – Klášterská ul., Panská ul. nám. Míru a Státní hrad a zámek J. Hradec 
14.30 Bohoslužba v Kapli sv. Ducha - III. nádvoří  
14.30 Promenádní koncert na Dobrovského náměstí – Hradecká kapela A. Vítka  
15.00 Dechová hudba - Waidhofen a.d. Thaya (Rakousko) - III. nádvoří  
15.30 Oficiální zahájení slavností starostou města J. Hradec - III. nádvoří  
15.40 Obec Baráčníků Kunifer – tanec Česká beseda - III. nádvoří  
16.00 Dětská diskotéka – malý divadelní sál Španělského křídla - III. nádvoří 
16.00 Pavel Vavřík – perokresby, akvarely vernisáž výstavy (zámecká galerie) 
         - II.  nádvoří (výstava potrvá do 21. 6. 2004 ) 
16.00 Spolek ostrostřelců - Waidhofen a.d. Thaya (Rakousko) - II. nádvoří  
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16.00 Dechová hudba - Waidhofen a.d. Thaya (Rakousko) - Dobrovského náměstí  
17.00 Vystoupení Hasičského záchranného sboru J. Hradec - ukázka výcviku speciální         
         lezecké skupiny, dobové výstroje a techniky - II. nádvoří 
18.00 Taneční zábava – III. nádvoří  
                                  18.00 skupina Starý parník - Old Steamboat Jazz Band  
                                  20.00 Pražský hradčanský orchestr Josefa Kocůrka  
                                  21.00 Rocková skupina Highway 61  
22.00 Světelná show na Malém Vajgaru  
Po celý den přehlídka hasičské techniky - I. nádvoří 
Nabídka propagačních materiálů Informačního střediska Města J. Hradec - III. nádvoří 
Občerstvení pro návštěvníky na Dobrovského náměstí. 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu Phare CBC. 
 

Sponzoři: Kasalova pila s.r.o. Jindřichův Hradec, FRUKO - SCHULZ s.r.o. J. Hradec 
Partneři: Muzeum Jindřichohradecka, Jazyková škola Zachová, Jihočeská hospodářská 
komora J. Hradec 

Programem Vás bude mluveným slovem provázet Antonín Kaška 
 

 GALERIE INSPIRACE pořádá  výstavu                                                                               
2. 5.  2004 – 17.00 hod. – TEREZA BABRAJOVÁ - obrazy 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 28. 5. 2004    vstup volný                        
 

  Muzeum Jindřichohradecka a Česko-nepálská společnost pořádají přednášku         
3. 5. 2004 – 17.00 hod. – „Stopy na Everestu“ 
přednáška Ing. Miroslava Cabana – výstup na Everest v kombinaci v Čho Oju,                      
konferenční sál muzea (Štítného ulice) 

  GALERIE ŠPEJCHAR Dolní Skrýchov Vás zve na výstavu                                               
3. 5. 2004 – 17.30 hod. -  Josef Andrle - „Zimní optimismus“ - obrazy 
 

  Národní muzeum fotografie a Asociace profesionálních fotografů ČR si Vás    
dovolují pozvat 6. 5. 2004 – 17.00 hod na výstavu fotografií 

Krajina jako odraz fotografovy duše.   
Otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 - 13.00 h a od 14.00 - 18.00 h 

Výstava  potrvá do 20. 6. 2004. 
Profesní sdružení Asociace fotografů bylo založeno v roce 1990 jako sdružení 
profesionálních a tvůrčích fotografů České republiky. Tato organizace nejen že 
poskytuje organizační a právní servis svým členům, ale snaží se také o zvyšování 
prestiže české fotografie jak doma tak v zahraničí, a to zejména pořádáním členských 
výstav. Asociace fotografů je společně s Katedrou fotografie FAMU a Komoru 
fotografických živností zakládajícím členem občanského sdružení Muzeum fotografie a 
má tak významný podíl na vzniku Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. 
 

     Výstava Krajina jako odraz fotografovy duše představí fotografie, které na rozdíl 
od tzv. přímé fotografie (snaha o maximálně přesnou reprezentaci reality) 
reprezentují hledání transformačních postupů upřednostňujících osobní interpretaci 
reality před jejím objektivním záznamem a vytvářejí obrazy, u nichž je spojitost 
s viditelnou existující realitou buď téměř setřena, a nebo je realita před objektivem 
konstruována. Médium fotografie je od doby jeho vynálezu spojováno se schopností 
víceméně věrně (dle principu středové perspektivy), tedy mechanicky a věrohodně, 
reprodukovat realitu. Výstava fotografií odrážejících duši fotografa představuje 
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tendence, které se objektivní povaze fotografie snaží vzepřít; favorizován je 
subjektivní pohled fotografa, který se staví proti objektivizující moci fotografického 
procesu. Nejedná se tedy o výstavu tradiční krajinářské fotografie, nýbrž o výstavu 
fotografií, které se snaží – ačkoli to může znít jako logický protimluv – zachytit 
neviditelné.  
 

 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J.Hradci  Vás zve                                                                                                                                                               
6. 5. 2004 – 17.45 hod. –  na  besedu  KLUBU AKTIVNÍHO STÁŘÍ  
Program na téma: KASALOVA PILA – beseda s manželi Kasalovými  
o minulosti i současnosti jednoho z nejúspěšnějších hradeckých podniků  
Klubovna internátu střední zdravotní školy na sídlišti Vajgar 
 

 Město Jindřichův Hradec Vás zve                                                                                                           
6. 5. 2004 – 19.30 hod. – na KONCERT PS SMETANA 
kaple sv. Maří Magdaleny                vstupné dobrovolné  
 

 Gymnázium V. Nováka v Jindřichově Hradci Vás zve na                                                                                                        
7. 5. 2004 – 13.00 hod. – MAJÁLES - Průvod vyjde od budovy Gymnázia V. 
Nováka v J. Hradci k Státnímu hradu a zámku v J. Hradci ulicemi: Husova, Klášterská, 
nám. T.G.M, Jarošovská, Miřiovského, Pravdova, Nádražní, Klášterská, nám. T.G.M, 
Panská, nám. Míru, nám. Dobrovského 
                      od 14.00 hod. – volba krále Majálesu - III. nádvoří  
                            20.00 hod. – PLES  Music Centrum Jitka 
 

 ZUŠ v J. Hradci Vás zve na                                                                                                         
7. 5. 2004 – 18.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ v J. Hradci 
Rytířský sál SHZ v J. Hradci              Vstupné dobrovolné   
 

  Město Jindřichův Hradec Vás zve na                                                                             
7. 5.  2004 - REJ STRAŠIDEL LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM 
Sraz ve 20.30   hodin na III. nádvoří státního hradu a zámku  
            20.45  Rej strašidel - III. nádvoří  
            21.30  Lampiónový průvod ze III. nádvoří  
            21.45  Ohňostroj - nábřeží Vajgaru 
Trasa průvodu: SHZ, Dobrovského nám.,  nám. Míru, Rybniční ul. nábřeží Vajgaru 
   

OSLAVY  59. VÝROČÍ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY                                   
Město J. Hradec, ZO Českého svazu bojovníků za svobodu v J. Hradci a KHL v J. Hradci  
pořádají dne 8. května 2004 vzpomínkové akce k 59. výročí ukončení II. svět. války  
  8.00 hod. - položení kytice u pamětní desky v Panské ulici, na rodném domku  
                    Františka Peltána ve Zbuzanech a u Památníku letců (nábřeží Vajgaru) 
  9.30 hod. - sraz účastníků u Gymnázia Vítězslava Nováka v J. Hradci 
                    vzpomínkový akt započne položením kytic u památníku prvního  
                    a druhého odboje v Jakubských sadech 
11.00 hod. - pietní akt u hrobu Rudoarmějců na městském hřbitově 
  SPOLEK PŘÁTELÉ STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE  pořádá                                                                                                                                                                              
10. 5.  2004 – 19.00 hod. – přednášku Mgr. Romana Lavičky  
          „Špulířská kaple při kostele Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci“ 
konferenční sál muzea – minoritský klášter při kostele sv. J. Křtitele 
 

  KD Střelnice  Vás zve                                                                                              
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10. 5. 2004 – 19.00 hod. – Žalman & spol. – koncert folkové kapely 
sál Střelnice    vstupné: 85,- 80,- 75,- 45,- Kč 
 

  Muzeum Jindřichohradecka  Vás zve                                                                      
13. 5. 2004 – 18.00 hod. – OSTROV PLNÝ RADOSTÍ představení filmového 
dokumentu o Krýzových jesličkách a přednáška Mgr. Alexandry Zvonařové o 
betlémech Jindřichohradecka, doplněná řadou fotografií 
konferenční sál muzea (Štítného ulice)    

  Městská knihovna Vás zve na video - přednášku                                                      
13. 5. 2004 – 18.00 hod. – pana Richarda Blatného  
                                              na téma „Napoleon očima dneška“    
V rámci pořadu bude též diskuse a autogramiáda knihy Napoleonská encyklopedie.             
     

 Divadelní společnost JABLONSKÝ uvádí reprízu komedie o třech dějstvích                   
13. 5. 2004 – 19.00 hod. –  Georges Feydeau :  DÁMA OD MAXIMA 
Hrají: K. Líbalová, P. Körner, L. Ratajová, V. Staněk, V. Hanuš, J. Smrčka, M. 
Šťastný, P. Jelínek, D. Prager j.h., T. Hrbek j.h., P. Prudil, J. Böhm, L. Lepič, H. 
Šotová, B. Čížek, K. Lišková, H. Liškařová j.h., E. Dvořáková, R. Štěbetáková, L. 
Harudová, K. Bedáňová, B. Houdková, J. Langer, Č. Třeček a další 
Hudba:L. Soukup, choreografie:J.Vašáková, B.Bérová Režie:Sabina a Jiří Langrovi 
sál Střelnice                                                            vstupné: 60,- 55,- 50,-  Kč 

 

  GALERIE INSPIRACE    Langrův dům, nám.Míru 138/I, malá výstavní síň                              
14. 5. 2004 – 19.30 hod. – JÉ JÉ NEDUHA (Extempore) + HOSTÉ   
Langrův dům, nám. Míru 138/I, suterén                                  vstupné: 70,-  Kč 
 
 

  KD Střelnice  Vás zve  na zábavný pořad                                                                           
16. 5. 2004 – 17.00 hod. – Senior klub  
sál Střelnice                              vstupné: 30,- Kč 
 

Státní hrad a zámek  Jindřichův Hradec Vás zve                                                         
16. 5. 2004 – 19.30 hod. -  MÁJOVÝ KONCERT Účinkuje Jindřichohradecký 
symfonický orchestr.  Na programu. Kramář, Dvořák, Mozart a další 
Rytířský sál Státního hradu a zámku J. Hradec 
 

 Státní hrad a zámek  Jindřichův Hradec Vás zve                                                        
18. 5. 2004 – 19.30 hod. – na koncert studentského smíšeného sboru 
                                                 MERCER SINGERS 
Rytířský sál Španělského křídla   Vstupné 70,- Kč 
                              

  Muzeum Jindřichohradecka  Vás zve                                                                      
18. 5. 2004 – Mezinárodní den muzeí – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
všechny expozice Muzea Jindřichohradecka budou přístupny ZDARMA 
(8.30 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin) 
                             

  Klub Emy Destinnové a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku                      
20. 5. 2004 – 18.00 hod. –„EMA DESTINNOVÁ A BEDŘICH SMETANA“ 
expozice jindřichohradeckého muzea Síň Emy Destinnové   

  KD Střelnice  Vás zve                                                                                              
20. 5. 2004 – 19.00 hod. – TUTTI – koncert orchestru ze ZUŠ Jihlava                             
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sál Střelnice    vstupné: 70,- 65,- 60,- 40,- Kč                           
 
 

  DADA CLUB KASPER Vás zve  na koncert                                                                               
20. 5. 2004 – 19.30 hod. – FILIP TOPOL -  „Hudební sklepy“                             
                                               

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

  BIOGENA – přírodní produkty a GALERIE INSPIRACE pořádají                                                                                                          
21. 5. 2004 – 18.30 hod. – přednáška ROMANA KINDLA  zdravý životní styl“                                                                                               
Langrův dům, nám. Míru 138/I                                vstupné: 80,-  Kč 
 

  Město Jindřichův Hradec Vás zve na                                                                                                          
21. 5. 2004 – 19.30 hod. –  houslový recitál  PAVLA ŠPORCLA    

s klavírním doprovodem Petra Jiříkovského 
Na programu: H. Wieniawski, J. Brahms a výběr skladeb N. 
Paganiniho 
Rytířský sál Španělského křídla Státního hradu a zámku J. Hradec   
Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 7. 5. 2004               

vstupné: 200,-  170,- 140,- Kč 
 
 

  Muzeum Jindřichohradecka  Vás zve na                                                                      
22. 5. 2004 – „Běž na věž“  O putovní pohár ředitele muzea VII. ročník soutěže 

- sportovně zábavná soutěž o nejrychlejšího běžce do 153 schodů městské 
vyhlídkové věže kostela Nanebevzetí Panny Marie 

- 9.00 hodin začátek soutěže (8.30 – 9.00 PREZENTACE) 
každý účastník si odnese odměnu a pro vítěze jednotlivých kategorií jsou připraveny 
poháry. Absolutní vítěz si odnese putovní pohár ředitele muzea. 
 

 ZUŠ v J. Hradci Vás zve na                                                                                                         
23. 5. 2004 – 10.00 hod. – koncert VÍTĚZŮ ÚSTŘEDNÍHO KOLA SOUTĚŽE                                           
kaple sv. Maří Magdaleny           Vstupné dobrovolné 
 

  KD Střelnice  Vás zve na divadelní pohádku „Děti s rodiči do divadla“                                                                                            
23. 5. 2004 – 16.00 hod. – ZLATOVLÁSKA  Divadelní agentura Koráb                                                      
sál Střelnice    vstupné: 30,- 25,- 20,- 15,- Kč 
 

  Folková skupina JEN TAK TAK a Město J. Hradec Vás zvou na                                                                                                                                                                               
24. 5. 2004 – 20.00 hod. – ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH koncert folk. kapel 
Petr Sedláček (Praha), MA NON TANTO (sbor GVN J. Hradec), Olda Tomša  
Gymnázium V. Nováka v J. Hradci  vstupné dobrovolné               (Veselí nad Lužnicí)  
 

  KD Střelnice  Vás zve                                                                                              
24. 5. 2004 – 19.00 hod. – A DO PYŽAM  Divadelní hra        
                         Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, K. Brožová, K. Hrachovcová  
sál Střelnice    předplatné sk. A  vstupné: 125,- 120,- 115,- 60,-  Kč 
 

 

  Muzeum Jindřichohradecka a Město J. Hradec pořádají                                                                                  
Slavnostní odpoledně věnované 125. výročí narození Marie Hoppe -Teinitzerové 
27. 5. 2004 – 16.00 hod. – Odhalení pamětní desky na budově bývalých 
gobelínových dílen pod zámkem starostou města Ing. Karlem Matouškem 
                          16.30 hod. – vernisáž výstavy „Umění řemesla“ Muzeum 
Jindřichohradecka, kaple sv. Víta - muzea    
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  GALERIE INSPIRACE Vás zve na vyprávění                                                                      
27. 5. 2004 - 18.00 hod. – MUDr. Pavly Hrdličkové  INSPIRACE NEPALEM    
Langrův dům, nám. Míru 138/I, suterén                         vstupné: 50,-  Kč 
 

KHL letectví J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka a Město J.Hradec pořádají                          
29. 5. 2004 – 17.00 hod. – PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE  
                  „Deset Setkání čs. válečných letců v J. Hradci“ za přislíbené účasti  
                  generála Miroslava Štandery, stíhacího pilota R.A.F. z období II. sv. války 
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (J. Hradec, ul. Štítného 124/I) 
 

 GALERIE INSPIRACE pořádá prodejní výstavu                                                                 
29. 5. 2004 - 17.00 hod. - Karel Marx - obrazy, Zuzana Králová - keramika    
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 18. 6. 2004    vstup volný        
                     

Město Jindřichův Hradec Vás zve                                                                                        
30. 5. 2004 – 16.00 hod. – na koncert PS SMETANA, PS Buštěhrad  
                                                 a PS Lípa Kamenice nad Lipou 
kaple sv. Maří Magdaleny   Vstupné dobrovolné 
 

 MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA                                                                                        
„Stopy na Everestu“ -  výstava fotografií „kaple sv. Víta - do 16. 5. 2004      
„Prodaná nevěsta“  známá i neznámá“ - výstavní místnost „13“-  do 6. 6. 2004                   
„Ema Destinnová a Bedřich Smetana“- výstavka bude přístupna po celou sezónu 
(1. 4. 2004 – 6. 1. 2005)  v Síni Emy Destinnové v jindřichohradeckém muzeu                                       
 

  DADA CLUB KASPER pořádá výstavu                                                                              
od 29. 4. 2004 – HELENA VALENTOVÁ – výstava obrazů a grafik                                        
DADA CLUB KASPER, Kostelní ul. 73/I                                                                           

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

      

     Dokumentací sedmi hrobů čs. letců v Chichesteru jsme pro rok 2002 
ukončili na území Anglie terénní aktivity expedice. Krátce po desáté hodině 
jsme se přesunuli na bývalou základnu RAF v Tangmere a zde se zaměřili 
na studium materiálů v místním leteckém archivu a zdejším aviatickém 
muzeu.    
     Muzeu s archivem jsme věnovali přibližně čtyři hodiny času. Byly totiž pro nás 
mimořádně zajímavé a v mnoha směrech velmi přínosné. Jen mít u nás v České repu-
blice dostatek financí na vytvoření obdobných expozic! Pravda, některé exponáty by 
pro nás byly „trochu“ nedostupné. Neumím si totiž představit, kde bychom sehnali 
prototyp stíhacího Spitfiru Mk. I, originály letounů Hurricane a Spitfire s kamufláží 
z období bitvy o Británii a podobně. Pravdou je však i to, že se zde autoři expozice 
hrdě hlásí k českému válečnému letci Karlu Kuttelwascherovi, který se proslavil pod 
přezdívkou „Noční žnec“ u 1. britské stíhací perutě. Jako její příslušník se také stal 
nejúspěšnějším Čechoslovákem v období II. světové války v počtu sestřelených 
nepřátelských letounů. Jen nedaleko této části expozice jsou vystaveny fotografie 
z natáčení filmu Tmavomodrý svět. Na jedné z nich se skví hlavní hrdina Ondřej 
Vetchý, alias František Sláma, a to s věnováním místnímu muzeu. Když jsme to 
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s kamarády viděli, vzpomněli jsme si na besedu pořádanou naším klubem a Muzeem 
Jindřichohradecka v červenci 2001, na kterou se do kaple při minoritském klášteře 
v J. Hradci přišlo na Ondru podívat téměř tři sta lidí. Ale takovou fajnovou fotku, 
bohužel, nemáme. 
     Jak už jsem se zmínil, Tengmere bylo významnou válečnou leteckou základnou, 
kde od poloviny června do počátku července 1944 působil čs. stíhací wing zastoupený 
310., 312. a 313. perutí. I když se jednalo pouze o krátkodobou dislokaci, své „otisky“  

 
zde naši letci zanechali. Nemile nás proto překvapil fakt, že tu měli na stožárech 
vyvěšeny vlajky všech zde působících národností, včetně jihoafrické (reprezentované 
jediným pilotem), ale na naše „rafáky“, neznámo proč, zapomněli. Snažili jsme se to 
vysvětlit jednomu ze správců muzea, ale očividně mu to bylo jedno. Mluvil sice          
o možné nápravě dané situace, někdy v budoucnu, ale osobně tomu příliš nevěřím.  
     Jako během expedice častokrát, tlačeni časem jsme se po 14. hodině vydali podél 
jižního pobřeží Albionu směrem k trajektovému přístavu v Doveru. Cestou jsme 
projížděli na pohled fascinujícími lokalitami, jako například městečkem Arduel, kde 
stojí nejen překrásná gotická katedrála, ale i jeden z největších normanských hradů   
v Anglii. Po dalších třech hodinách jsme se dostali do míst, kde Vilém Dobyvatel svedl 
14. října 1066 nedaleko Hastingsu slavnou vítěznou bitvu s anglosaským králem Ha-
roldem II. Od té doby se Vilém pevně usadil na britských ostrovech a následně se 
zasadil o vytvoření rozsáhlé soustavy mohutných hradů kolem pobřeží kanálu La 
Manche. V místě nazvaném Battle dnes stojí klášter, ve kterém je soukromá škola. 
Sídlí zde i malé muzeum přibližující zmíněnou bitvu. Ale to je zcela jiná válečná 
historie. 

     Do Doveru jsme přijeli kolem 
19,30 hodin. Obdobně závěru naší 
expedice z roku 1998 jsme vyjeli nad 
místní křídové útesy a zde, 
s pohledem přes vody kanálu La 
Manche, naposledy „u Anglánů“ 
povečeřeli. Jídelníček byl opět pestrý 
a odpovídající předcházejícím dnům. 
Každý dostal na výběr mezi vepřovou 
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konzervou, rybičkami v oleji a zbytkem doposud poživatelného českého salámu. Jako 
zákusky pak přišly vhod tatranka a jedno plechovkové pivo. Takto výbor-ně nasyceni 
a především oblečeni do chladu jsme se s nastávající tmou vydali do přístavu.  
   Zakoupený lodní lístek nás nabádal k nutné připravenosti již s příchodem tmy, ale 
odjezd byl stanoven až na 22,15 hodin. Podle pokynů „regulovčíka“ jsme auto 
zaparkovali hluboko v podpalubí a vydali se do společenských útrob plavidla. Asi 
jediní ze všech pasažérů jsme pak mlčky stáli na chladnou vodou skrápěné palubě a 
pozorovali pomalu se vzdalující břehy Anglie. Nikdo z nás v té době totiž nevěděl, 
jestli se sem ještě někdy vrátí.  
     Během jeden a půl hodiny trvající plavby začalo doslova „lejt jako z konve“. 
Operativně jsme proto řešili situaci, kde a jak přespíme. Původní plán o noclehu pod 
širým nebem nedaleko Calais byl nerealizovatelný. Nakonec došlo k poměrně ostré 
výměně názorů, ale naštěstí s rozumným závěrem. Tým totiž mimo jiné tvořila 
početná skupina výborných řidičů, a tak jsme se přímo z lodi vydali na několikahodi-
novou non stop jízdu až k dalšímu plánovanému místu trasy expedice, nizozemskému 
městu Den Haag.  
 

(dokončení příště)                                                        Vladislav Burian, KHL   

Výřez z mapy Evropy s vyznačením trasy „Expedice Honington 2002“, během které 
jsme prováděli dokumentaci osudů a hrobů čs. válečných letců z období II. světové 
války na území Velké Británie a Nizozemska. /Archiv KHL/.  
 
Foto: Takto vypadá jeden z trajektových kolosů, který v pravidelných časových inter-
valech brázdí vody kanálu La Manche mezi přístavy Calais a Dover.  
/Foto: Z. Krupička, archiv KHL/. 
Rozjímání …….. 
     28. října t.r. uplynou 4 roky od odhalení Památníku letců. Vzpomínám na ten den 
s upřímným pohnutím - byla jsem přítomna sama, protože manžel ze zdravotních 
důvodů nemohl tuto událost prožít a tak jsem mu po příchodu barvitě vyprávěla tento 
neobyčejný pietní akt. Manžel byl voj. pilotem, učitelem létání. 
     Zrovna tak byl nadšen, když se uvažovalo o zřízení pamětní desky KPV 
(Konfederace pol. vězňů)., jako uctění památky obětí za 41 leté totality 
komunistického násilí. Byl jeden z nich, prožil 6 let svého mládí v uranových dolech. 
Pomník se odhalil 8. 5. 2002, ale on 1. 12. 2001 zemřel.  
     Při tomto rozjímání se mi vynořila myšlenka, že zde chybí připomenutí, ať už 
sochou, bustou nebo jen deskou našeho pana presidenta Osvoboditele T. G. 
Masaryka, i když zde máme Masarykovo náměstí. Nejsem rodačka Jindřichova 
Hradce, žiji tu od 17. 12. 1968, nemám všechny kouty projité, vinnou nemocí 
manžela a pak mojí. Myslím ale, že se nemýlím, že připomínka tohoto velikána, nikde 
není. Mnoho lidí snad bude se mnou souhlasit, ale také mnoho bude tuto věc 
opomíjet, nebude tuto myšlenku vnímat jako potřebnou,  a nebudou ji podporovat. 
Vlastenectví se z nás nějak vytratilo. 
     Budou asi námitky i takové, že nejsou peníze! Ano, všude chybí, ale Národní 
divadlo se stavělo také z příspěvků příznivců, tak proč by se nemohla tato akce 
uskutečnit podobně – „Jindřichův Hradec – sobě!“ Jistě by toto udělalo radost mnoha 
lidem a cizinci, kteří k nám v hojné míře přicházejí by viděli, že na našeho pana 
presidenta Masaryka, jsme nezapomněli. 
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     Toto jsem měla na srdci už dlouho, ale teprve teď jsem se odvážila vyřknout moji 
myšlenku. Myslím si, že asi sotva málokdo dá na obyčejnou, bezvýznamnou občanku, 
kterou jsem.                                        

Lucie Janotová, občanka Jindřichova Hradce 
 
 

 

 
 
     

1. sobota    17.30   20.00 
2. neděle    17.30   20.00  
 
 
Titulky 
Vstupné:  62 Kč   

TORQUE: Ohnivá kola                                    USA-Warner Bros. 
Život začíná při rychlosti 230 km/hod. Thriller z prostředí motor-
kářských gangů.  
Hrají: Martin Henderson, Ice Cube, Monet Mazur 
Režie: Joseph Kahn                       

 Mládeži do 12 let nevhodný  
     Délka filmu:  85 min.

4. úterý      17.30  20.00 
5. středa    17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné:   55 Kč 

PÁN VELRYB                                        N. Zéland-SRN-Intersonic    
Magický příběh velké touhy po lásce, přátelství, ale i uznání. Touhy 
tak velké, že se může zrodit jen v srdci dítěte… Jedenáctiletá 
maorská dívka Pai se snaží přemoci odpor svého dědečka, jenž 
podle tradice věří, že budoucím vůdcem jejich kmene může být jen 
muž. 
Hrají: Rawiri Paratene, Keisha Castle-Hughes, Grant Roa aj. 
Režie: Niky Caro                           Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 100 min.  
6. čtvrtek    jen     19.00 
7. pátek     15.00  19.00 
 
Pozor na začátky! 
 
 
Titulky 
Vstupné: 70 Kč    

PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE              
USA-N. Zéland-Warner Bros.

Závěrečný díl tolkienovské adaptace. Souboj o Prsten moci a osud 
Středozemě vrcholí a cesty členů Společenstva se na konci 
vyprávění opět setkávají.  
Hrají: Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Vigo Mortensen, 
Miranda Ottová 
Režie: Peter Jackson                       Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 200 min
8. sobota    17.00  20.00 
9. neděle    17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné:  60 Kč 

NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN                USA-V.Británie-Falcon 
Něžná vášeň v drsné době. Nicole Kidmanová, Jude Law a Renée 
Zellwegerová v historickém milostném příběhu odehrávajícím se na 
pozadí americké občanské války. 
Dále hrají: Donald Sutherland, Ray Winstone 
Režie: Anthony Minghella            Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 150 min
Představení ART KINA 
 
10. pondělí  17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 56 Kč 

 
KRÁL ZLODĚJŮ                                             SR-ČR-SRN-Bioscop 
Psychologický kriminální příběh. Osudy desetiletého ukrajinského 
chlapce a jeho sestry, kteří, zavlečeni do berlínského podsvětí se 
stávají oběťmi organizovaného zločinu. 
Hrají: Lazar Ristovski, Yasha Kultiasov, Katharina Thalbachová 
Režie: Ivan Fíla                             Mládeži do 12 let nevhodný  

Délka filmu: 100 min.
11. úterý     17.00  20.00 LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI                       USA-Warner Bros. 
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12. středa    17.00  20.00
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné:  62 Kč 

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.  
13. čtvrtek 17.30   20.00  
14. pátek   17.30    20.00
15. sobota               20.00  
16. neděle               20.00 
Titulky 
Vstupné:  60 Kč   

TAJEMNÉ OKNO                                                       USA-Falcon 
Spisovatel. I v tomhle povolání může jít o život. Johnny Depp 
v hlavní roli nového thrilleru. 
Dále hrají: John Tuturro, Maria Bellová, Timothy Hutton 
Režie: David Koepp                      

Mládeži do 15 let nepřístupný  
Délka filmu: 95 min.  

15. sobota     17.30   
16. neděle     17.30 
 
Český dabing 
Vstupné:  55 Kč 
 

MEDVĚDÍ BRATŘI                                                   USA-Falcon.  
Příběh o přátelství dvou medvědů, z nichž jeden není medvěd. 
Animovaná pohádka studia Walta Disneye. 
Režie: Aaron Blaise, Robert Walker                   

Délka filmu: 85 min. 

18. úterý     17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky  
Vstupné:  58 Kč 

INKOGNITO                                               USA-V.Británie-Falcon 
Chtěl spasit svět hudbou, ale nespasil ani sám sebe. Příběh 
zkrachovalého zpěváka Jacka Fate, který v podvečer svého 
benefičního koncertu svádí souboj se svými osobními problémy. 
V hlavní roli Bob Dylan.  
Dále hrají: Jeff Bridges, Penélope Cruzová, Jessica Langeová, John 
Goodmen 
Režie: Larry Charles                                Délka filmu: 110 min. 

19. středa    17.30  20.00
20. čtvrtek  17.30  20.00 
21. pátek     17.30  20.00
 
 
 
 
Vstupné:  65 Kč 

KAMEŇÁK 2                                                           ČR - Prospero 
Erektivní pramen v Kameňákově vyschl a současně s jeho zmizením 
se začínají množit připady 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, Helena Růžičková 
Režie: Zdeněk Troška                     Mládeži do 12 let nevhodný 

                                 Délka filmu: 100 min. 
22. sobota   17.30  20.00 
23. neděle   17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 56 Kč 

SAMURAJ                                                     Japonsko-Intersonic 
Nový akční příběh – se starým hrdinou. Slepý samuraj Zatoichi se 
na svém putování Japonskem dostává až do horského městečka, 
které terorizuje skupina bojovníků v čele s nemilosrdným Ginzem… 
Hrají: Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Ittoku Kishibe 
Režie: Takeshi Kitano                                 

Délka filmu: 115 min.  
Představení ART KINA 
24. pondělí  17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky  
Vstupné: 60 Kč 

WILBUR SE CHCE ZABÍT                V.Británie-Dánsko-CinemArt 
Život, který se chystá ukončit, právě začíná. Wilbur je pohledný 
třicátník, který má poněkud zvláštní životní cíl: spáchat sebevraždu! 
Ze spáru „zubaté“ jej však neochvějně tahá jeho bratr Harbour. 
Život obou bratrů, žijících ve skotském Glasgow se změní 
příchodem černovlásky Alice….  
Hrají: Jamie Sives, Adrian Rawlins, Shirley Hendersonová       
Režie: Lone Scherfigová              Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu:105 min.  
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25. úterý    17.00  20.00 
26. středa   17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 65 Kč 

KRAJINA STŘELCŮ                                                 USA-Bioscop  
Western. Čtyři přátelé bojují proti tyranskému šerifovi ve jménu 
zachování svobody, cti a spravedlnosti. Komerčně úspěšný návrat 
herce a režiséra Kevina Costnera do hollywoodské extraligy. 
Dále hrají: Robert Duvall, Annette Beningová, M. Gambon 
Režie: Kevin Costner                     Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 140 min.
27. čtvrtek  17.30  20.00 
28. pátek     17.30  20.00
29. sobota               20.00
30. neděle               20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 78 Kč 

KILL BILL 2                                                         USA – Bioscop 
Přežila svou smrt ve svatební den i čtyři roky v kómatu. „Nevěsta“ 
se vydává završit krvavou pomstu. Druhá část akčního filmu 
Quentina Tarantina.  
Hrají: Uma Thurmanová, D.Carradine, M. Madsen, Lucy Liu 
Režie: Quentin Tarantino           

 Mládeži do 15 let nepřístupný 
Délka filmu: 120 min.

29. sobota       17.30 
30. neděle       17.30 
 
 
Český dabing 
Vstupné:   58 Kč 
 

PETR PAN                                                                   USA-Falcon 
Příběh o holčičce Wendy a jejím létajícím příteli Petru Panovi ale 
především o dobrodružstvích, která společně prožili ve fantastické 
Zemi Nezemi. Výpravná pohádka pro celou rodinu. 
Hrají: Jason Issacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Woodová 
Režie: P.J.Hogan                                         

Délka filmu: 115 min
1. 6. úterý   17.30  20.00 
2. 6. středa 17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 

STRAŠIDELNÝ DŮM                                                  USA-Falcon 
Dokáže prodat každou nemovitost, ale tentokrát mu straší ve věži. 
Kdo vstoupí, zemře. Smíchy. Eddie Murphy v hlavní roli nové 
komedie.  
Dále hrají: Terence Stamp, Marsha Thomasonová 
Režie: Rob Minkoff                                          Délka filmu: 90 min.   

 

                         PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI                                                                                   
  2. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Švec a čert                                                         ČR – Bontonfilm 
Pásmo pohádek                                                 Délka pásma: 70 min. 

  9. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Jak Žofka pořádala slavnostní představení     ČR – Bontonfilm 
Pásmo pohádek                                                 Délka pásma: 65 min.  

16. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Pan Tau a samá voda                                        ČR – Bontonfilm 
Pásmo pohádek                                                  Délka pásma: 60 min. 

23. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Pohádka na šňůře                                              ČR – Bontonfilm 
Pásmo pohádek                                                  Délka pásma: 50 min. 

30. neděle   15.00 
Vstupné: 8 Kč 

Krakonoš a mistr Jehlička                                 ČR – Bontonfilm 
Pásmo pohádek                                                  Délka pásma: 65 min. 

                        PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN  2004                                                                 

  1.  -   2.  Strašidelný dům USA komedie
  3.  -   6. Den poté USA sci-fi thriller
           7. Rekonstrukce Dánsko psychologický
  8.  -   9. Ohnivý oceán USA western
10.  -  11. Invaze barbarů Kanada psychologický
12.  -  13. Poslední samuraj USA historický, válečný
18.  -  19. Bolero ČR kriminální
17.  -  18. Choking Hazard ČR hororová komedie
19.  -  20. Scary Movie 3 USA parodie
          21. Náhradní díly Slovinsko  drama
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          22. Želary ČR baladický 
23.  -  24. Jízda ČR road-movie  
25.  -  27. Troja USA historický, válečný 
29.  -  30. Riskni to s Polly USA romantická komedie 
 


