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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
 
    Pracovní skupina pro Program 
regenerace městské památkové rezervace 
byla doplněna o Ing. Stanislava Dvořáka 
z Národního památkového ústavu 
v Českých Budějovicích. Ten v tomto 
poradním orgánu rady města nahradil 
zesnulého pana Ing. arch. Klimka. 
Současně byl touto skupinou také 
vypracován aktualizovaný  seznam 
památkově chráněných objektů, které by 
se mohly ucházet o příspěvek z  Programu 
regenerace památek v roce 2005. Bylo 
vybráno celkem 46 objektů, z nichž čtyři 
jsou v majetku města, pět je církevních a 
ostatní jsou ve vlastnictví soukromých 
osob. Předběžné náklady na obnovu 
těchto památek představují 55 miliónů 
korun. Skutečná částka poskytnutá 
našemu městu k rozdělení bude známa až 
po schválení rozpočtu Ministerstva kultury 
ČR. 
 
   Na základě doporučení dopravní komise 
stanovila rada města pro parkoviště u 
zimního stadionu snížené sazby za placené 
parkování. Po zkušenostech ze zkušebního 
provozu zde bylo upuštěno od progre-
sivních sazeb a parkovací automat je zde 
nastaven na paušální sazbu 5,- Kč za 
každou započatou hodinu. Bezplatné 
parkování v době od 17. 00 do 7. 00 
zůstává beze změny. Smyslem tohoto 
opatření je zvýšit zájem o parkování v této 
lokalitě a zvýšit obrátkovost na placených 
stáních exponovanějších parkovišť v cen-
tru města. 
 
     Také v letošním roce povolila rada 
města stánkový prodej ryb a vánočního 
zboží na Masarykově náměstí v prostoru 
„Pod kaštany“.  Stánky budou umístěny po 
obou stranách vstupu do Husových sadů 
v době od 24. listopadu do konce Vánoc.  

 
Za vánoční zboží se v tomto případě 
považují ozdoby, adventní věnce, keramika 
s vánočními motivy, jmelí, stromky apod. 
 
   Jak bylo v minulém čísle Jindřicho-
hradeckého zpravodaje avizováno, probě-
hlo náhodné měření rychlosti vozidel 
v centru města. Bylo provedeno 600 
měření v ulicích Václavská, Vídeňská, 
Claudiusova, Jáchymova a na dvou 
křižovatkách v ulici Rezkově. Získané 
protokoly obsahují místo měření, datum, 
čas a naměřenou rychlost a jsou doplněny 
fotografií s čitelnou SPZ a zřetelnou 
podobiznou řidiče, případně spolujezdce. 
Výsledky jednoznačně potvrdily opakované 
stížnosti občanů na nekázeň a nebezpečné 
chování nezodpovědných řidičů. Maximální 
povolenou rychlost překročilo 324 vozidel a 
to i v místech se sníženou rychlostí na 30, 
případně 40 km/hod.  Na základě těchto 
neblahých zjištění pověřila rada města 
odbor dopravy, aby vypracoval návrh 
systémového měření rychlosti vozidel 
s následnými sankcemi. Překračování 
povolené rychlosti se řidičům v Jindřichově 
Hradci v dohledné době výrazně prodraží.  
 
  Na vydání již třetího alba Jindřicho-
hradecké hudební skupiny Jen tak tak 
přispěje město ze svého rozpočtu částkou 
10 tisíc korun. K propagačním účelům za 
to obdrží kancelář starosty 20 kusů nového 
CD se znakem města.    
     

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 
Zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec se koná           
24. listopadu 2004 v 16.00 hodin 
v sále KD Střelnice  
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Výběr z událostí městské policie J. Hradec od 1. 9. - 30. 9. 2004 
 
jak si kdo ustele... 11.9.2004 přestupku 
proti veřejnému pořádku se dopustil 20-ti 
letý muž, který si podnapilý „ustlal“ v půl 
osmé ráno, na chodníku u popelnic 
nedaleko restaurace Slavia na sídlišti 
Vajgar.  Strážníci jej probudili a protože 
uvedl nesprávnou totožnost, byl po výzvě 
převezen na obvodní oddělení Policie ČR 
ke zjištění totožnosti. Po provedení tohoto 
úkonu byl z Policie propuštěn s tím, že 
přestupek bude vyřešen po vystřízlivění. 
O dvě hodiny později byl nalezen ve 
stavu těžké opilosti v Kmentově ulici 
odkud jej musela odvézt sanitka RZS.  
 

šetřil... 13.9.2004 svérázným způsobem 
se rozhodl ušetřit peníze 68-ti letý 
důchodce, když v JH-marktu uložil 3 
balíčky kávy v celkové hodnotě 59,70 Kč 
do své tašky a poté projel pokladnou, 
aniž by zboží zaplatil.  Strážníkům se na 
místě snažil vysvětlit, že „kdyby krádež 
byla úspěšná, mohl částku za kávu ušetřit 
a tím si vylepšit svoji finanční situaci“. 
Takto nejen, že kávu musel zaplatit, ale 
navíc jej čeká bloková pokuta za 
přestupek proti majetku. 
 

měli to za málo...14.9.2004 za hlasitého 
volání „a za kolik to máme“ se ubírala 
sedmičlenná skupina vojáků půl hodiny 
před půlnocí Vídeňskou ulicí směrem na 
náměstí Míru. A jak byli v ráži povalili 
několik popelnic. Strážníci je zastihli na 
náměstí Míru, kde hlídka vojáky poučila, 
že se dopustili několika přestupků proti 
veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, 
znečištění veřejného prostranství). 
Vzhledem k tomu, že vojáci podléhají 
zvláštní kázeňské pravomoci, bylo 
oznámení o přestupcích zasláno 
příslušnému velitelství. 
 

nedojel...18.9.2004 tři vrávorající muže, 
jdoucí od Disco centra Jitka směrem ke 
garážím, zaznamenala hlídka městské 

policie půl hodiny po půlnoci. Muži nastoupili 
do svého stroje zn. Dacia a statečně se 
rozjeli k domovu. Asi po 50 m byli však 
strážníky zastaveni. Řidič (21 let) se přiznal, 
že „požil“, proto byla na místo přivolána 
hlídka Policie České republiky, která si věc 
na místě převzala. 
 

proč ?...19.9.2004 dvě lavičky na náměstí 
Míru poškodil v 00.50 hodin 17–ti  letý 
mladík. Strážníkům se přiznal, že ukopl 
opěradla bez udání bližšího důvodu. Prostě 
jen tak. Vzhledem k tomu, že se neměl ani k 
jejich opravě, tato bude provedena firmou a 
opravu zaplatí výtečník. A protože se jedná 
o majetkový přestupek, nemine jej ani 
bloková pokuta. 
 

kompenzovala škodu... 21.9.2004 jedny 
dámské kalhotky odcizila ve vietnamské 
prodejně 52-ti letá žena.  Strážníkům, kteří 
jí poučili, že se dopustila přestupku proti 
majetku, na svou omluvu uvedla, že si v 
téže prodejně před několika dny koupila 
legíny, které doma oblékla a ony se 
rozpáraly v rozkroku. Když byla legíny 
reklamovat, reklamace jí nebyla uznána, 
neboť již neměla pokladní blok. Proto si 
chtěla „poškození“ nějak vynahradit a 
odcizila výše uvedené zboží. Věc je v řešení 
městské policie. 
 

tentokrát zaměstnanec... 25.9.2004 
pokušení neodolal 39-ti letý zaměstnanec 
supermarketu Hypernova a odcizil několik 
kusů kuchyňského zboží Tescoma, které si 
uložil do osobního vozidla, zaparkovaného 
před prodejnou. Protože bylo třeba provést 
prohlídku vozidla, strážníci na místo přivolali 
i hlídku Policie ČR, která si zde pachatele 
převzala.  
 

našel, neodevzdal...26.9.2004 v doprovo-
du tří kamarádů se s dopravní značkou na 
rameni vydal na noční pouť městem 20-ti 
letý muž.  Strážníci jej zadrželi na okruhu  a 
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přestože tvrdil, že značku našel na 
kruhovém objezdu u Billy dopustil se 
přestupku, neboť si „neoprávněně 
přisvojil cizí věc nálezem“. Za přestupek 
mu strážníci uložili přiměřenou blokovou 
pokutu. 
 

jako v Anglii... 29.9.2004 jako v Anglii si 
počínal 49-ti letý řidič modré Ladovky, 

neboť při projíždění Jáchymovou ulicí jel 
převážně po levé straně vozovky. Tento 
způsob jízdy neunikl pozornosti strážníků, 
kteří vozidlo zastavili, a protože  řidičův 
dech připomínal odér linoucí se z větráků 
restaurace kdysi nižší cenové kategorie, byl i 
s vozidlem předán hlídce Policie ČR.  
 

                          str. Gabriel Rudolf 

 
 

ZACHYCENO KAMEROU…                                                   
 

 Květinový den opět pomáhal 
 

Jindřichův Hradec hostil již potřetí 
charitativní akci s názvem Květinový den. 
Jeho program byl situován do prostor 
kulturního domu Střelnice. „Ten první 
ročník vznikl spontánně a to 
bezprostředně po povodních. Chtěli jsme 
tenkrát přispět na dobrou věc. Z akce byl 
poměrně slušný výdělek a hlavně dobrý 
pocit, že se něco podařilo“ uvedl hlavní 
organizátor Květinového dne Vladimír 
Nosek. Stejně jako v loňském roce i letos 
poputuje výtěžek z Květinového dne 
občanskému sdružení rodičů zdravotně 
postižených dětí Okna. A stejně jako loni, 
i tentokrát poslouží získané prostředky 
k dofinancování nejrůznějších projektů. 
„Jen letní tábor nás stál 115 tisíc Kč a 
není šance, aby ho rodiče 24ti dětí  
zaplatili. Část výtěžku tak půjde na 
dofinancování tábora, část na půjčovnu 
pomůcek, část na odbornou knihovnu tak, 
aby ti co s námi spolupracují měli 
pracovní prostředky v ruce“ dodala 
Drahomíra Blažková z občanského 
sdružení Okna. Prakticky ještě před 
oficiálním zahájením celé charitativní akce 
našly na Střelnici cestu desítky lidí. 
Zakoupit si mohli netradiční květinové 
vazby a výrobky dětí z kroužku speciální 
školy Setkání s řemeslem. Čekala na ně i 
přehlídka společenských a svatebních 
šatů. Organizátoři by rádi v Květinovém  
 

 
 
dni pokračovali i v příštích letech, zatím se 
totiž nejen od veřejnosti, ale i od 
zúčastněných organizací a firem setkávají 
v drtivé většině s kladným ohlasem.  
  
Požárů na Jindřichohradecku přibývá 
 

Požárů na Jindřichohradecku podle hasičů 
neustále přibývá a nezřídka kdy jsou jejich 
viníky děti. Původně tři chlapci ve věku 14-
16 let byli například obviněni z požáru stohu 
slámy na poli za Lišným dvorem. Další 
vyšetřování případu však přineslo zcela jinou 
verzi. Mezi obcemi Dolní Žďár a Rudolfov 
hořelo 27.září. Na místě zasahovali 
jindřichohradečtí profesionální hasiči. Po 
jejich příjezdu už hořela třetina stohu, který 
je majetkem Zemědělského družstva 
z Jindřichova Hradce. „Naším úkolem bylo 
zabránit dalšímu šíření požáru. Pomocí těžké 
techniky z Lišného dvora jsme udělali 
proluku ve stohu, kde ještě nebyla požárem 
zasažena sláma. Zásah probíhal v šesti 
lidech“ upřesnil velitel zásahu Milan 
Garhofer. Prakticky bezprostředně po 
ohlášení požáru hasičům se podařilo policii 
zadržet tři chlapce, kteří si údajně přišli ke 
stohu zakouřit. Jeden z trojice mladíků se 
ale v průběhu týdne policistům přiznal, že 
stoh zapálil úmyslně. Policie proto požár, při 
kterém shořelo 90 z celkem 200 tun slámy a 
celková škoda byla vyčíslena na 14 400 Kč, 
šetří jako trestný čin poškozování cizí věci.  
                                          
Zlaté fotografie zdobí Jezuitskou kolej 
 

Současná výstava v Jezuitské koleji je třetím  
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pokračováním prezentace souboru 
s názvem Zlatý fond. Celý projekt byl 
zahájen 21.června 2002. První část 
fotografií ze souboru Zlatý fond byla 
veřejnosti představena při příležitosti 
položení základního kamene Národního 
muzea fotografie. Druhá část spatřila 
světlo světa o rok později. Celkem 
poskytlo do souboru Zlatý fond své 
fotografie 218 autorů z celé České 
republiky. Unikátní sbírka tak nabízí úplný 
přehled o současných profesionálních 
fotografech u nás. Každý z autorů daroval 
fotografie podle vlastního výběru a odhalil 
tak leccos z názorů na svou tvůrčí 
činnost. Projekt byl postaven na dvou 
fotografiích od každého umělce – jedna 
poputuje Národnímu muzeu fotografie a 
druhá poslouží coby základní jmění 
budoucí nadace zmiňované instituce. Ta 
si chce vzít za cíl podporu fotografie jako 
tvůrčího oboru. Třetí část fotografií ze 
souboru Zlatý fond je se svými 91-ti 
vystavenými fotografiemi nejrozsáhlejší. 
V Jezuitské koleji bude tato výstava 
k vidění do 5.prosince. 
  
Bývalá Kraflova zahrada znovu ožila 
 

V Jindřichově Hradci vzniká další klidová 
zóna a to v prostorách bývalé Kraflovy 
zahrady v těsném sousedství Okresního 
soudu. Tato lokalita byla po revoluci 
zhruba deset let uzavřena. S její úpravou 
začal současný nájemce v únoru letošního 
roku. I přesto, že největší slávu si 
Kraflova zahrada vydobyla již v minulém 
století, patří k nejznámějším lokalitám 
Jindřichova Hradce i nyní. Veřejnost sem 
bohužel neměla v uplynulých letech 
přístup, ale situace se změnila začátkem 
letošního roku, když se začalo 
s rekonstrukcí této původně klášterní 
zahrady. „Už jen ta kamenná zeď okolo je 
nádherná, ty staré kamenné zídky a 
vůbec celá atmosféra je skvělá. Prostě to 
tady na nás tou atmosférou dýchlo“ 
vysvětlil své rozhodnutí pro Kraflovu 

zahradu současný nájemce Martin Charvát. 
Jen uklízecí práce trvaly zhruba šest týdnů. 
V zahradě se vyřezávaly a kácely staré 
stromy a vytrhávaly pařezy. 17.května byly 
prostory zpřístupněny veřejnosti. Nyní slouží 
tato lokalita mimo jiné i jako klidová zóna 
pro obyvatele a návštěvníky města.“Nám 
jde o to v podstatě poprvé v Čechách otevřít 
tzv.otevřené zahradnictví. To znamená 
prostor, kde běží klasická výroba s tím, že 
může kdokoliv přijít si posedět nebo 
popovídat a třeba i leccos okoukat ze 
zahradnického řemesla. Inspirovat se 
mohou například i nejrůznějšími 
kombinacemi zahradních květin“ dodal 
Martin Charvát. Současný nájemce v dané 
lokalitě nejen obnovil zahradnictví a buduje 
klidovou zónu, ale navíc spolupracuje také 
s nejrůznějšími občanskými sdruženími. 
Jedním z nich je i sdružení Krtek ze sídliště 
Hvězdárna, které vyplňuje volný čas 
několika desítek dětí, ale i seniorů. 
„Dozvěděl jsem se, že za první republiky to 
tady bylo nejlepší zahradnictví. Po smrti 
paní Kraflové, kterou jsem osobně znal, 
jsem si říkal, že by bylo fajn zahradnictví 
v těchto prostorách obnovit. Mým záměrem 
ale bylo i zpřístupnění zahrady veřejnosti“ 
zmínil vedoucí občanského sdružení Krtek 
Josef Němeček. Zhruba první třetina 
rekonstrukce bývalé Kraflovy zahrady by 
měla být dokončena na jaře příštího roku. 
Práce na úpravě jedné z nejkrásnějších 
lokalit centra Jindřichova Hradce by pak 
měly pokračovat ještě nejméně dva roky.  
  
Václav Chalupa bojuje na dračí lodi 
  

Úspěchy odchovanců jindřichohradeckého 
veslování na olympiádě v Athénách byly 
hlavním tématem setkání Václava Chalupy a 
Davida Jirky se starostou Karlem 
Matouškem. David Jirka se již před 
nedávnem přijel do Jindřichova Hradce, kde 
s veslováním začínal, pochlubit se stříbrnou 
medailí z párové čtyřky na athénské 
olympiádě. Bez cenného kovu zůstal 
bohužel Václav Chalupa, který skončil ve 
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finálovém závodě pátý. „Je pravda, že ten 
poslední závod se mi nevydařil tak, jak 
jsem si představoval, ale musím říct, že to 
byl závod, který se jel hodně rychle a 
atypicky proti jiným závodům. Já jsem 
zkusil jet na zlatou medaili, ale bohužel to 
nevyšlo. Dal jsem do toho závodu 
všechno, ale přecenil jsem svoje síly a 
v závěru už jsem nemohl bojovat ani o 
medaili“ posteskl si Václav Chalupa. 
V poslední době se kolem tohoto 
vynikajícího sportovce odehrála řada 
změn. Ukončil spolupráci se svým 
dlouholetým trenérem Zdeňkem Peckou a 
přešel pod vedení Sergeje Kruťjakova, 
který   stojí   za   stříbrným   olympijským  
 
 
 
 

úspěchem  české  párové  čtyřky. „Vracím 
se zpátky do pražské Dukly do kolektivu 
mezi ostatní skifaře a uvažuji o tom, že bych 
příští rok usedl do větší posádky než je skif“ 
prozradil své plány Václav Chalupa. 
V nedávné době ho zaměstnala i příprava již 
12.ročníku veslařských závodů na Vajgaru, 
nesoucích jeho jméno. Trať nebyla 
tentokrát kilometrová, ale pouze 200 metrů 
dlouhá. Dráha se kvůli lepšímu výhledu pro 
diváky přesunula blíže k nábřeží. Ti, kteří i 
přes vytrvalý déšť na závody zavítali, viděli 
nejen kvalitní veslařské klání, ale vůbec 
poprvé i závody dračích lodí. Právě na tomto 
unikátním plavidle se naší zemi rozhodl 
reprezentovat i Václav Chalupa.  
 

                   Marcela Nejtková, 
Jindřichohradecká televize

 
 
 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA 
    

 
Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici dne 1. října 2004  

 

Neugebauer Kevin Kliková Kamila Měkuta Antonín Talábová Natálie 
Roubíček Šimon Křepelková Nela Novotný Jakub Veselý Lukáš 
Slabý Daniel Kulhánková Eliška  Patai Viliam Viktorinová Anna 
Vaněček Tomáš Landkammerová Sára Picková Michaela Vrbová Aneta 
Cina Dominik 
Kinterová Terezie 

Malířová Eliška Polečová Tereza 
 

  Vrzák Čeněk 
   

 

 
Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,  kteří nás opustili v září 2004 

 

  1. 9. Vlasta Václavíková, Deštná u J. Hradce 16. 9. Růžena Zavadilová, Radouňka 
  2. 9. Anna Kolísková, Dolní Žďár 
  2. 9. Miloslav Vaňásek, Člunek 

23. 9. Josef Fous, J. Hradec 
24. 9. Milan Musil, N. Bystřice 

  7. 9. Jiří Zvěřina, N. Bystřice 
  8. 9. František Kaiseršot, J. Hradec 
11. 9. Jaroslav Kubík, Senotín 
15. 9. Jiří Macoun, Jemčina 

24. 9. Marie Mertová, Blažejov 
25. 9. Růžena Klipová, Hůrky 
29. 9. Anna Hospodářová, Pl. Žďár 
30. 9. Zdeněk Šarlinger, Ratiboř 
 
 

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

 

pořádá ve školním roce 2004/5 kurzy pro veřejnost, školy a podniky: 
 Jazykové kurzy (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk). 
 Rekvalifikační kurzy účetnictví (rozsah 120 hodin po dohodě s ÚP - účetnictví, daně, 

zdravotní a sociální pojištění OSVČ, vedení účetnictví na počítači. 
 Kurzy daňové evidence (rozsah 30 hodin - vedení evidence, daň z příjmů FO, 

zdravotní a sociální pojištění OSVČ, vedení evidence na počítači). 
 Kurzy výpočetní techniky (rozsah 40 hodin). 

 

Další kurzy podle výběru uchazečů z této nabídky: NOVÉ KURZY OA TGM 
Pro začátečníky 

 Jak začít s počítačem? (základní obsluha, internet, e-mail) 
 Hledáme práci s počítačem (i pro ty, kteří počítač nevlastní: efektivní hledání na 

internetu, portály, tvorba životopisu, vizitky atd., veřejná e-mailová schránka) - 
možnost navázat na specializovanější kurzy (rekvalifikace) 

 Píšeme všemi deseti 
 Word pro začátečníky 
 Elektronická komunikace (e-mail, fóra, chat) 
 Prezentace v PowerPointu 
 Co s digitálním fotoaparátem? (zpracování, úpravy, archivace fotek) 
 Excel pro začátečníky 
 Ztrácíme se v datech (správa dat, komprimace, zálohování, prevence proti virům) 
 Tvorba webových stránek (Word a WYSIWYG-editory, publikace na internetu) 
 Vektorová grafika 
 Učíme se jazyky s počítačem (internetové zdroje, multimediální aplikace, e-mailové 

kurzy atd.) 
 Příprava na ECDL 

Pro středně pokročilé 
 Pokročilé zpracování textu 
 Obchodní korespondence 
 Word - hromadná korespondence (propojení text. editoru a databáze) 
 E-mail pro pokročilé 
 Efektivní vyhledávání na internetu 
 Rastrová grafika 
 Tabulky na počítači 
 Tvorba webových stránek pomocí HTML-editorů 
 Budujeme domácí síť (hardwarové a softwarové vybavení, nastavení, funkce) 
 Excel pro pokročilé (funkce, vzorce, grafy) 
 Access pro začátečníky 
 Office komplexně (propojení dokumentů MS Office) 

Pro pokročilé 
 Stylové webové stránky (kaskádové styly CSS + DOM) 
 Databáze v Excelu 
 Access pro pokročilé (složitější dotazy, formuláře, sestavy) 
 Grafika pro web (vrstvy, masky, formáty, slicing atd.) 

strana   8                        Jindřichohradecký zpravodaj                            11/2004 
 Dynamické webové stránky I. (CSS + JavaScript) 
 Dynamické webové stránky II. (Apache + PHP + MySQL) 
 Zakládáme eShopVšeobecné 
 Testy všeho druhu  - možnost prověření znalostí z oblastí, které vyučujeme 

(garantem jsou vyučující podle své aprobace) - testy mohou probíhat klasicky-
písemně, nebo pomocí počítače (interaktivní abc-testy, doplňování, výběr z 
možností).

Informace a přihlášky: Sekretariát OA TGM, tel. 384 361 539,  
                                    e-mail chroma@oa-jhradec.cz www.oa-jhradec.cz 

 
 

 
HISTORIE JEZUITSKÉ KOLEJE 
 

Jezuitská kolej se nachází v samém  centru Jindřichova Hradce. Jde o  největší domovní 
celek vnitřního  města a po  hradním areálu nejrozsáhlejší památkový útvar Jindřichova 
Hradce. Zatímco hrad a zámek většina obyvatel důvěrně zná, je jezuitská kolej obestřena 
určitým tajemstvím. Zdevastovaná budova totiž nemohla být dlouhou dobu veřejnosti 
přístupná a  čekala na nového uživatele.  
 

Jezuitská kolej původně sloužila církevně-vzdělávacím účelům.  Roku 1592 nastoupil 
vladař hradeckého rodu  Adam II. z Hradce do funkce nejvyššího purkrabí (nejvyšší vládní 
funkce v tehdejším českém státě) po svém dlouholetém předchůdci Vilémovi 
z Rožmberka. Jezuité z koleje v Českém Krumlově, Vilémem založené, se s jeho 
odchodem a s nástupem nekatolického dědice Petra Voka obávali ztráty svého 
dosavadního vlivu. Přesvědčili proto Adama z Hradce za účinné pomoci jeho zbožné 
manželky Kateřiny z Montfortu o potřebnosti jezuitské koleje na jeho panství. Fundační 
listinou z 13.2.1594 založil tedy Adam II. z Hradce „dům aneb kolej  s kostelem i jeho 
okrasami, se školami a dvorem, placy, zahradami, domem chudých lidí i s důchody”. 
Kateřina též založila fundaci na stavbu samostatného semináře (dnešní Muzeum 
Jindřichohradecka na Balbínově náměstí), který měl sloužit jako internát pro nemajetné 
studenty.  
 

Aby mohla být zahájena stavba, musela nejprve vrchnost vykoupit a nechat zbourat více 
než dvacet měšťanských domů. O rok později byla již zahájena výuka v několika třídách, 
v nejnutněji opraveném kostele Maří Magdalény zahájili jezuité bohoslužby a kázání. 
Jejich úspěch byl zpočátku v převážně nekatolickém městě malý.  V roce 1604 zemřel 
Adamův syn Jáchym Oldřich a s ním vymřela starobylá hradecká větev Vítkovců. Dědicem 
se stal švagr zemřelého, Vilém Slavata, komoří císaře Rudolfa, náboženský konvertita, od 
přestupu vášnivý stoupenec rekatolizace a příznivec jezuitů. Roku 1615 vypukl 
v jezuitském semináři požár, který se přenesl i na kolej a obě budovy téměř zničil. 
Nekatolická většina obyvatel tehdy vyjádřila svůj postoj k jezuitům tím, že odmítla požár 
hasit, což Vilém Slavata městské radě ostře vytknul.  
 

Roku 1618 se Slavata stal obětí pražské defenestrace, jindřichohradecká obec se přidala 
k povstání a jezuité na tři roky uprchli z města. Vrátili se až roku 1621, kdy se opět 
rozběhly stavební práce na koleji a kapli Maří Magdaleny. V dokončeném komplexu 
renesančních  budov působili jezuité až do roku 1773, kdy byl jezuitský řád zrušen.  
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Po odchodu jezuitů z Jindřichova Hradce sloužila budova koleje a později i kaple armádě. 
V průběhu téměř dvou století se zde střídaly armády Rakouska-Uherska, Československa i 
České republiky a upravovaly kolej i kapli „k obrazu svému“. Tak byly zazděny arkády 
tvořící idylické nádvoří, pod nátěry zmizely četné nástropní malby.   
 

Poté, co objekt získalo město Jindřichův Hradec, byla nejprve zrekonstruována kaple Maří 
Magdaleny. Město hledalo využití i pro rozsáhlé budovy koleje. Jako nejlepší byl 
vyhodnocen záměr zřídit zde Národní muzeum fotografie. Základní kámen muzea byl 
položen 21. června 2002, pro jeho činnost však bylo nutné zajistit nejprve rekonstrukci 
prostor koleje. Od roku 2003 byly zahájeny stavební úpravy a rekonstrukce nástropních 
maleb, které postupně odkrývají  půvab budovy. Vznikají výstavní  prostory, které jsou 
pro návštěvníky překvapením - klenuté sály vytvářejí slavnostní atmosféru pro 
vystavované fotografie. Jezuitské koleji se po přestavbě vrací původní poslání - vedle 
výstavnictví a tvorby sbírek zde vzniká vědecko-vzdělávací instituce. Vrací koleji její krásu 
i původní záměr - veřejný prospěch.  

 
(Národní muzeum fotografie) 

 

Provádění stavebních  
a výkopových prací ve městě 
 
     V průběhu jarních a letních měsíců byly ve městě prováděny výkopové práce velkého 
rozsahu, které si vynutily řadu dopravních omezení včetně úplných uzávěr některých částí 
ulic. Značně se tím zkomplikovala dopravní obslužnost v jednotlivých částech města. 
Provedení těchto prací však bylo nezbytné. Jednalo se o práce hrazené několika investory 
z různých zdrojů. Termíny jejich provedení jsou proto do značné míry určovány 
podmínkami, za kterých investor příspěvek na jejich realizaci získá. Konkrétně se jednalo 
zejména o tři nejrozsáhlejší stavby třech různých investorů. 
 
      Pro zlepšení situace v přetížených částech kanalizační sítě v Jarošovské ulici, okolí 
křižovatky u Trojice a ulici Stará cesta, byl v roce 2003 připraven a v roce 2004 realizován 
projekt na rekonstrukci kanalizace v Miřiovského ulici. Investorem stavby bylo město 
Jindřichův Hradec a dodavatelem Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.. Celkové náklady 
stavby činily 11,9 mil.Kč a na jejich financování se podílelo kromě města Ministerstvo 
zemědělství ČR a družstvo Vodospol. Práce byly zahájeny v dubnu a dokončeny počátkem 
září. Účelem stavby je zejména ochrana kanalizace ve výše uvedených ulicích a na ni 
napojených objektů před přívalovými dešti, které opakovaně způsobovaly zaplavení 
sklepů a škody na majetku. Rekonstruovaná kanalizace bude odvádět z prostoru 
křižovatky u Trojice dešťové vody, které nepojme kanalizace v ulici Jarošovské. Trasa 
vede Miřiovského ulicí až do nového kanalizačního sběrače „B“ s odlehčením do řeky 
Něžárky, které vyúsťuje v prostoru parkoviště v ulici Röschově. Při stavbě byla provedena 
kompletní výměna kanalizačního potrubí při podstatném zvýšení jeho dimenze až na 1300 
mm, ukládaného převážně ve velkých hloubkách (až cca 5 metrů). Současně byla 
provedena i výměna cca 70 let starého vodovodního řadu. Práce ve velkých hloubkách a 
ukládání velkých dimenzí potrubí si vynutily celkovou  uzávěrku jednotlivých úseků 
Miřiovského ulice.  
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     V souvislosti s touto stavbou byl prováděn i archeology záchranný archeologický 
výzkum v hloubce cca 4,5 metrů. Při tomto výzkumu byla objevena lomovým kamenem 
roubená studna, která byla poškozena stavební technikou. Odhadem byla průměru 2,5 
metrů. Mimo nálezu dřevěného sacího koše, který byl uložen do sbírek muzea, nebyl 
získám žádný jiný archeologický materiál. Studna je původem ze 16.století, přesnější 
určení bude možno získat po provedení příslušných rozborů a analýz.  
 
     Další stavbou, která komplikovala dopravní obslužnost na sídlišti Vajgar, U nádraží a 
částečně Hvězdárna, byla rekonstrukce rozvodů tepla, resp. jejich převod z parního 
systému na teplovodní a horkovodní. Investorem stavby je Teplospol a.s. Jindřichův 
Hradec. O realizaci akce, která se připravovala několik let, byly občané opakovaně 
informováni. Jedná se o stavbu s náklady značně převyšujícími částku 100 mil.Kč a která 
musí být provedena ve velmi krátkém termínu. Důvodem je jednak nutnost minimalizovat 
dopad na dodávky tepla, ale i bezpodmínečně respektovat termíny odsouhlasené 
financujícími orgány. Stavba je z velké části hrazena z prostředků fondů EU PHARE a 
Státního fondu životního prostředí ČR. Dodavatelem stavby je firma ZS Brno. Pokládka 
velkých dimenzí nového předizolovaného potrubí si vyžádala rovněž značné výkopové 
práce. Na potrubí musely být před zahrnutím zeminou provedeny tlakové zkoušky a 
předehřev topnou vodou tak, jak  stanoví projekt stavby a technologické postupy pro 
pokládku potrubí. Tyto nezbytné postupy prodlužují dobu, po kterou je nutné ponechat 
jednotlivé výkopy otevřené. 
 
    Třetí stavbou prováděnou zejména v ulici Nádražní a Klášterská je rekonstrukce 
středotlakých rozvodů plynu. Stavba byla investorsky zajišťována Jihočeskou 
plynárenskou a.s. České Budějovice. Důvodem byl již technicky nevyhovující stav 
ocelového potrubí, který by mohl způsobit úniky plynu. Rovněž při pokládce rozvodů 
plynu je nutné dodržovat přísné technologické postupy a absolvovat předepsané tlakové 
zkoušky. Lhůty realizace stavby se tím nezaviněně prodlužují. Výměna ocelového potrubí 
za plastové, bude dle údajů provozovatele pokračovat  v dalších letech i v jiných 
lokalitách. 

Zdeněk Maryška, vedoucí odboru rozvoje 
 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO Město Jindřichův Hradec 
ul. Panská 136/I 
tel.: 384 36 35 46 , fax: 384 361 503 
e-mail: info@jh.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA:  
 PO – PÁ / 8.00 – 17.00 
          SO / 8.00 – 12.00 

 
 

Oddělení cestovního ruchu připravuje ...   

     V současné době oddělení cestovního ruchu připravuje dotisk úspěšného 
propagačního materiálu "Jindřichův Hradec - město, které je škoda obejít". První vydání z 
roku 2001 se setkalo s velkým ohlasem. Tato publikace bude zachována v dvoujazyčné 
formě - český + německý jazyk a bude zachována i co do obsahu. V druhém vydání 
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budou aktualizovány veškeré informace týkající se např. ubytovacích a stravovacích 
služeb, dále nová telefon. čísla. Budou zde provedeny malé změny a rozšířené některé 
informace - např. více prostoru bude věnováno jindřichohradecké úzkokolejce a 
informacím o možnostech aktivního trávení volného času v našem městě a regionu. Tato 
publikace vyjde v listopadu 2004 a bude prezentována na veletrzích a výstavách 
cestovního ruchu ( Regiontour a GO Brno - leden 2005, Holiday World  Praha - únor 
2005,...) a dále bude sloužit k prezentačním a propagačním účelům města. 

 

Zuzana Bedrnová, oddělení cestovního ruchu MěÚ 

Mapový průvodce Mikroregionem 
Jindřichohradecko 
 

     Odbor rozvoje, oddělení cestovního ruchu MěÚ Jindřichův Hradec dokončuje přípravy 
na zpracování publikace „Mapový průvodce Mikroregionem Jindřichohradecko“. Na tuto 
publikaci se podařilo získat grant v rámci Programu obnovy venkova 2004 ve výši 200 tis. 
Kč, zbývající část, tj. rovněž 200 tis. Kč bude dofinancována z rozpočtů členských obcí 
mikroregionu, a to podílově podle počtu obyvatel. Průvodce bude podávat celkový přehled 
o území mikroregionu z pohledu cestovního ruchu. Každé členské obci bude dán prostor 
k nabídce turistických atraktivit, seznámení s historií i současností, přehledu o ubytovacích 
zařízeních, služeb, možností  rekreace, sportu, kulturních a historických památek, 
přírodních krás atd. Mapová část bude poskytovat aktualizovaný přehled cyklotras a 
součástí bude  plán centra této oblasti – Jindřichova Hradce. K záměru vydání průvodce 
vedla skutečnost, že nově vzniklý mikroregion není dosud uceleně prezentován jako 
území, které nabízí široké možnosti pro trávení volného času. Chybí ucelená nabídka, jejíž 
primární potenciál zahrnuje atraktivity cestovního ruchu, jež je nutno podchytit, neboť 
tyto atraktivity v důsledku určují charakter poptávky. Mapového průvodce bude možné 
získat na Informačním středisku Jindřichův Hradec začátkem prosince 2004.  

 

Zdeňka Stašková, oddělení cestovního ruchu MěÚ 
 
 
 

K U L T U R N Í    K A L E N D Á Ř   
 
              

 

Město J. Hradec ve spolupráci s uměleckou agenturou Antonína Kašky  
                                            uvádí divadelní hru na motivy knihy Radka Johna 
1. 11. 2004 – 18,00 hod. – M E M E N T O  
                                              Účinkují: Miroslav Krejča, Petra Jarošová, Antonín Kaška  
Po představení bude připravena beseda s místními odborníky o protidrogové problematice. 
sál Střelnice      vstup volný 
 

DADA CLUB KASPER Vás zve na výstavu  

4. 11. 2004 – Petra   H o l č á k o v á  - obrazy 
DADA CLUB KASPER, Kostelní 73/I 
 

 

KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na jazzový koncert světoznámého hudebníka 
7. 11. 2004 – 19,00 hod. –  L A C O    D E C Z I    

strana   12                        Jindřichohradecký zpravodaj                            11/2004 
                                               a n d   C E L U L A    N E W    Y O R K   
sál Střelnice   Vstupné: 110,- 105,- 100,- Kč  
 
 

Galerie Špejchar Dolní Skrýchov Vás zve na výstavu  
8. 11. 2004 – 17,30 hod. - J O S E F    L O R E N C  „Portréty“  
                                              kachle, keramika, opuka  

 
 

 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru Johna Murella 
8. 11. 2004 – 19,00 hod. – P O S L E D N Í   L É T O   
                                            Účinkují: Marta Vančurová a Vlastimil Harapes 
sál Střelnice   Vstupné: 105,-  95,- Kč  Předplatné skupiny B  
 
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce  
8. 11. 2004 – 19,00 hod. – přednáška dr. Františka Fürbacha 
                       „ Z   H I S T O R I E    S P O L K U   P Ř Á T E L É   S T A R É H O    
                         J I N D Ř I C H O V A    H R A D C E “ 
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka 
 
 

 

DADA CLUB KASPER Vás zve na koncert  

11. 11. 2004 – 19.30  hod. –  V L A D I M Í R   M E R T A   
DADA CLUB KASPER, Kostelní 73/I 
(zde  předprodej vstupenek na větší koncerty) TICKETPRO Praha, Hala Třeboň - ROHÁČ… 
 
   

Klub historie letectví J. Hradec pořádá přednášku 
12. 11. 2004 – 18,00 hod. -  D U Š A N A   V Á V R Y  
                                                „311. čs. peruť versus Vlčí smečky“  
operační činnost naší perutě u Velitelství pobřežního letectva RAF v letech 1942 – 1945 
proti německým ponorkám 
konferenční sál muzea (Štítného ulice) 
 
Galerie INSPIRACE pořádá recitál 
12. 11. 2004 – 19,30 hod.- B A C H R A T Ý   K N Í Ž E   T E M N O T  
Zapomenutý hlas ruské písničkářky Novelly Matvějevové v podání Věry Slunéčkové a 
autora překladů Milana Dvořáka. 
sklep Langrova domu, nám. Míru 138/I    vstupné 80,- Kč 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14. 11. 2004 – 9,30 hod. -  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec   
 

 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí pohádku  
14. 11. 2004 – 16,00 hod. –  P T Á K   O H N I V Á K    A   L I Š K A   R Y Š K A   
                          Divadlo Koráb Brno.  
                          Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.  
sál Střelnice        Vstupné: 30,- 25,- 20,- Kč 
   

Divadelní soubor Jablonský uvádí reprízy komedie o třech dějstvích  
17. a 18. 11. 2004 vždy v 19,00 hod. - Georges Feydeau 
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                                                             D Á M A   O D  M A X I M A 
                                                             Hrají, tančí a zpívají: 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,     
L. Soukup, L. Třeček, K. Bedáňová ml., J. Fišerová a N. Svěráková 
                                                           překlad: Alexander Jerie,  
                                                           choreografie: Jana Vašáková, Bohuslava Bérová               
                                                           hudba: Libor Soukup 
                                                           úprava a režie: Sabina a Jiří Langerovi     
sál Střelnice    Vstupné: 60,- 55,- 50,- Kč  
 
   

 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zvou 
18. 11. 2004 – 17,45 hod. – na besedu s Ing. Josefem Jandou 
                                                 P U T O V Á N Í    P O    N E P Á L U 
Domov mládeže SZdŠ J. Hradec – Vajgar 
 
 

 

Galerie INSPIRACE pořádá výstavu  
originálů ilustrací a prodej knih  
21. 11. 2004 v 16,00 hod. - vernisáž výstavy  Lucie Seifertové  
                                             DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA  
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 23. 12. 2004   vstup volný 
 
 

 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad pro střední a starší generaci 
21. 11. 2004 – 17,00 hod. –  S E N I O R    K L U B  
sál Střelnice   Vstupné: 30,- Kč 
 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí  
22. 11. 2004 – 19,00 hod. –  H O P   T R O P  – koncert folkové skupiny  
sál Střelnice                              Vstupné: 75,- 70,- 65,- Kč 
 

 

Muzeum Jindřichohradecka 
25. 11. 2004 – 16,00 hod. –  vernisáž výstavy   
                                             “M E D O V É   V Á N O C E” 
                                                 na vernisáži vystoupí pěvecký sbor  
                          I. ZŠ Nova Domus a bude probíhat ukázka zdobení perníků 
                         na výstavě uvidíte ukázky perníků, formy na perníky, etikety, nejrůznější      
                         nástroje potřebné k výrobě perníků aj. 
- výstavní sál minoritského kláštera (Štítného ulice) 
- výstava bude otevřena od 26. listopadu do 30. prosince denně (mimo pondělí a   
Štědrého dne) vždy od 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hodin. 
 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí  
25. 11. 2004 – 19,00 hod. –  R O M E O   A   J U L I E  –  Divadlo ANPU Praha 
            autorské představení s použitím textu  W. Shakespeara   
             Hrají: B. Schenková, P. Forman, J. Polívka, R. Trsťan, R. Vosecký 
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sál Střelnice       Vstupné: 80,- Kč  mimo předplatné 
 
 

 

Agora Central Europe 
27. 11. 2004 – 14,00 – 18,00 hod. - happening “Europe is Fun” 
Odpoledne pro studenty středních škol a učilišť – graffiti, rap, debaty, chatování na PC, 
žonglování a další. 
Tělocvična a dvůr Gymnázia V. Nováka, budova DDM v parku a další místa  
Vstupné zdarma, po skončení koncert skupiny Piggery (Jindřichův Hradec) v klubu Jitka 
– jen pro návštěvníky happeningu. 
Podrobnosti na plakátech ve školách i jinde. 
 
 

 

KD Střelnice pořádá adventní koncert 
28. 11. 2004 – 18,00 hod. –  V Á N O Č N Í    V Y Z V Á N Ě N Í 
                                               Účinkují: Třeboňští pištci a Jen tak tak 
                                               Na jubilejním 10. tradičním adventním koncertu oslaví     
                                              Třeboňští pištci své 30. narozeniny a představí nám CD        
                                             “Třeboňští pištci live”. Jako každý rok čekají na diváky   
                                              drobné dárky od dětí z ÚSPM Bobelovka.  
sál Střelnice                             Vstupné: 95,- 90,- 85,- Kč 
 

 

KD Střelnice uvádí divadelní hru Woody Allena 
29. 11. 2004 – 19,00 hod. – Z A H R A J   T O   Z N O V U,   S A M E  
                                            Divadelní společnost Jana Hrušínského  
                                           Hrají: J. Hrušínský, M. Šplechtová,                                        
                                                     M. Taclík/Z. Hruška, K. Lojdová/M. Procházková          
                    – z filmového záznamu L. Šafránková, J. Abrhám a D. Gondík 
sál Střelnice     Vstupné: 125,- 120,- 115,- Kč  Předplatné sk. A 
  

 
      
P o k r a č o v á n í   v ý s t a v :  
 
 
 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA Vás zve na výstavu 
- Bitva nad Jindřichohradeckem – 24. srpna 1944 
   výstavní místnost muzea – „13“ – potrvá do 7. listopadu 2004 
 

Galerie INSPIRACE 
VIDĚNO ČERNOBÍLE – celoživotní tvorba jindřichohradeckého fotografa Karla Koláře  
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 19. 11. 2004                vstup volný 
 
 
 
 

 

NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s. 
Kostelní 20 – Jezuitská kolej, Jindřichův Hradec 
 

Aktuální výstava: Zlatý fond Národního muzea fotografie (část třetí) 
       výstava potrvá do 5.12.2004 
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Zlatý fond fotografie je souborem  92 fotografií věnovaných autory při příležitosti vzniku 
Národního muzea fotografie. Zajímavá sbírka uměleckých děl poskytuje úplný přehled o 
současných českých fotografech žijících v Čechách i v zahraničí. 
Otevřeno denně mimo pondělí od 12 do 17 hodin. Po telefonické či písemné dohodě lze 
výstavu zpřístupnit i  mimo stanovenou otevírací dobu (tel. 384 362 459, e-mail: nmf@j-
hradec.cz) 
 

NMF připravuje: Magic Moments II.          10.12.2004 – 30.1.2005 
 

Výstava představí jindřichohradeckým milovníkům umění díla světoznámých fotografů 
jakými je Henri Cartier Bresson, Sebastiao Salgado nebo  René Burri. Soubor černobílých 
fotografií nezachycuje jen  vynikající  osobnosti jakými byl např.  John F. Kennedy  nebo 
skupina Beatles. Výstava je směsí intimních uměleckých fotografií, angažovaných 
dokumentů i hravých experimentů a momentek. Celkové vyznění výstavy je silně 
humanistické a potěší návštěvníky, kteří si chtějí ve slavnostním adventním a  vánočním 
čase dopřát setkání se světovou fotografickou elitou.  
 
 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Muzeum otevřeno denně (mimo pondělí) od  8.30 - 12.00  
                                                            a 12.30 - 17.00   
Ve státní svátek 17. listopadu 2004 je muzeum otevřeno!             
Městská vyhlídková věž je uzavřena.  
Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen.  
Skupiny nad 10 osob si mohou prohlídku předem objednat.      
 
 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec,  
tel.: 0420 384 321279 Fax: 0420 384 321391   
E-mail: zamekjindrichuvhradec@elsynet.cz 
Prohlídky pouze na objednávku pro skupiny návštěvníků  
se 100% příplatkem.                      

 
 

 

Připravujeme na prosinec  

Advent a  
    Vánoce 

 

  3. 12. -  Jindřichohradecký symfonický orchestr  
                         Adventní koncert – kaple sv. Maří Magdalen 
  9. 12. -  Vánoční kamion „COCA – COLA“ , který přiveze dětem opět  
                        spoustu soutěží, her, písniček a dárků – nám. Míru 
12. 12.  -  Jiří Pazour  
                          Vánoční koncert – kaple sv. Maří Magdaleny 
19. 12. -  Jindřichohradecký symfonický orchestr, PS Smetana  

 

strana   16                        Jindřichohradecký zpravodaj                            11/2004 
                 a YMCA Jindřichův Hradec – pěvecký sbor Jakoubek  
                         Adventní koncert – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
20. 12. – Vánoční zpívání na schodech 
                         Jen tak tak, Mošny – GVN J. Hradec  
26. 12. -  YMCA Jindřichův Hradec – pěvecký sbor Jakoubek 
                          Vánoční koncert – kaple sv. Maří Magdaleny   

 

Adventní akce Muzea Jindřichohradecka 
 

11. - 12. 12. - v rámci výstavy MEDOVÉ VÁNOCE  
                       se budou konat VÁNOČNÍ TRHY,        
                       výstavní sál minoritského kláštera (Štítného ulice) 
                       (zdobení perníčků, aranžmá květin, drobná keramika, vánoční ozdoby aj.) 
11. 12. - Adventní koncert žesťového souboru TRUMPET  TUNE 
                       kostel sv. Jana Křtitele  
16. 12.  - Vánoční koncert pěveckého sboru SMETANA,  
                       kostel sv. Jana Křtitele 

Advent na Státním hradu a zámku v J. 
Hradci 

10. - 12. prosince 
pátek  10. 12. - vystoupení souboru Třeboňští pištci - Rytířský sál Španělského křídla  
sobota 11. 12. a neděle 12. 12 - Otevření výstavy Zámecká galerie na II. nádvoří  
                                                    Ukázka provozu Černé kuchyně 
                                                    Živý betlém na III. nádvoří 
                                                    Ukázka uměleckých řemesel 
Tradiční tržiště na III. nádvoří s nabídkou sladkých a slaných specialit  
 

Tradiční české vánoční trhy 
v Jindřichově Hradci 

11. - 12. prosince – na náměstí Míru 
 

Zámecký mlýn absolvoval první návštěvnickou sezónu. 
  

     V době od 20. června do 3. října 2004 byl po rekonstrukci poprvé celosezónně  
zpřístupněn veřejnosti bývalý zámecký renesanční mlýn. Rozšířila se tak zároveň kulturní 
nabídka pro občany a návštěvníky našeho města. Ti prvně jmenovaní ji (s výjimkou 
organizovaných středoškolských exkursí) prozatím příliš nevyužili, zato tuzemští i 
zahraniční turisté projevili o návštěvu tohoto impozantního prostoru a v něm vystavených 
exponátů zájem až nečekaný. Objekt navštívilo 5.153 zájemců a připočítáme-li 
návštěvníky jednorázových akcí (vernisáže výstav, koncerty, vystoupení skupiny 
historických tanců), blíží se počet návštěvníků mlýna šesti tisícům. Vzhledem k tomu, že 
organizátoři nemohli v časové tísni smluvně zajistit organizované výpravy turistů, lze toto 
číslo pokládat za povzbudivé.           
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 O provoz a konkrétní využití prostor mlýna se na základě smluvního pronájmu 
postaralo občanské sdružení Jindřichohradecká kulturní společnost, které zde s ohledem 
na tradici umělecké řemeslné výroby i na charakter hlavních prostor objektu akcentovalo 
sezónní expozici moderních tapiserií špičkových českých textilních výtvarníků. Ukázalo se, 
že instalace rozměrných tapiserií, zavěšených ve volném prostoru a citlivě nasvícených, 
umocnila estetický zážitek z tohoto prostoru i ze samotných exponátů. Ve spolupráci 
s Maďarským kulturním střediskem se podařilo návštěvníkům představit dále výstavu 
textilního umění maďarských výtvarnic a českobudějovický kulturní klub Solnice zapůjčil 
svoji putovní výstavu „Shakespeare a doba“. Ve druhé části sezóny byly otevřeny další 
výstavy: „Zaniklá židovská komunita na Slavonicku a v J. Hradci“ a obrazy současného 
izraelského malíře Zvi Talkovského ve spolupráci s o.s. Inspirace ve Slavonicích. Za 
pomoci proboštství římskokatolické církve a církve českobratrské evangelické 
v Jindřichově Hradci se podařilo ve zkratce představit historii i současnost hlavních 
náboženských směrů v našem městě. Suterénní prostor byl pak využit pro expozici 
pražské surrealistické skupiny.  
 Ve spolupráci s VŠ UMPRUM zde proběhla Letní škola architektury a výsledky 
prací studentů, zaměřených na řešení některých jindřichohradeckých lokalit, vybraných na 
základě konzultace s představiteli vedení města, byly následně prezentovány na tématické 
výstavce. Ve mlýně se rovněž uskutečnila pracovní divadelní dílna a představení v rámci 
festivalu autorského a netradičního divadla „Dadainspirační dny“, tradičně organizovaného 
společností ve spolupráci s DAMU Praha a některými jindřichohradeckými subjekty. 
Proběhla zde i hlavní část zahájení 2. ročníku Festivalu řemesel a vyznání, který je 
součástí Greenways Praha – Vídeň. Venkovní prostor u Pluhovy bašty byl využit pro 
pořádání komorních koncertů a vystoupení skupiny historických tanců Ballare.  
 V neposlední řadě je třeba připomenout, že součástí zařízení zámeckého mlýna 
je funkční Křižíkova vodní elektrárna, první svého druhu v Čechách, která je provozována 
majitelem objektu, Národním památkovým ústavem. Její prohlídka, doplněná o 
dokumentární výstavku o životě a díle Františka Křižíka, byla samozřejmou součástí 
návštěvy mlýna. Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali všem, organizacím i 
jednotlivcům, kteří nám v nelehkých začátcích této činnosti nezištně pomohli.            

za OS Jindřichohradecká kulturní společnost Jiří Langer 
 

 

 
KINO STŘELNICE 

 

2. úterý   17.30  20.00 
3. středa 17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

HŘÍŠNÝ TANEC 2                                                         USA – SPI 
Sympatický mladý Kubánec Javier (Diego Luna) se v exotické Havaně 
na sklonku 50. let pokouší mladé Američance vštípit ten správný 
rytmus salsy i lásky. Volný remake hollywoodského hitu. 
Dále hrají: Romola Garaiová, Sela Wardová, John Slattery 
Režie: Guy Ferland                          Mládeži do 12 let nevhodný       

Délka filmu: 90 min.
 4. čtvrtek  17.00 20.00   
 5. pátek    17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

HELLBOY                                                                   USA - Falcon 
Dobrodružný horor. Byl přivolán na tento svět, aby páchal zlo … 
V hlavních rolích Ron Perlman, John Hurt a Karel Roden. 
Dále hrají: Selma Blairová, Rupert Evans 
Režie: Guillermo del Toro 

Délka filmu: 125 min.
6. sobota  17.30  20.00   
7. neděle  17.30  20.00 

ZRŮDA                                                   SRN –  USA – Bontonfilm 
Byla Aileen Wuornosová vraždícím monstrem, nebo ubohou obětí 
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Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

okolností? Charlie Theronová v hlavní roli filmu natočeném podle 
skutečného příběhu. Za tuto roli obdržela v loňském roce cenu Oscara.  
Dále hrají: Christina Ricciová, Bruce Dern 
Režie: Patty Jenkinsová                          

Mládeži do 15 let nepřístupný 
Délka filmu: 110 min. 

ART KINO 
8. pondělí   17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

DOGVILLE                                                                Dánsko – SPI 
Nicole Kidmanová v hlavní roli dramatu režiséra Larse von Triera. 
Dogville, městečko ve Skalistých horách. Končí tu silnice, právo a 
spravedlnost – a málem tu skončila i krásná Grace… 
Dále hrají: Paul Bettany, Lauren Bacallová 
Režie: Lars von Trier                         Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 140 min. 
  9. úterý    17.30  20.00 
10. středa  17.30   20.00 
 
  
 
Titulky 
Vstupné:  63 Kč 

SEXBOMBA OD VEDLE                                          USA– Bontonfilm 
Komedie. Když mladík Matthew zjistí, že se do vedlejšího domu 
nastěhovala slavná pornohvězda, v hlavě se mu začnou honit různé 
zajímavé myšlenky.  
Hrají: Emile Hirsch, Elisha Cuthbertová, Timothy Olyphant 
Režie: Luke Greenfield                        Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 110 min. 
11. čtvrtek 17.30  20.00   
 
 
 
 
 
Vstupné:  63 Kč 

PÁNSKÁ JÍZDA                                                  ČR –  Bontonfilm 
Martin Dejdar v komedii o mužích, kteří se musejí obejít bez žen. 
Inteligence v tom nehraje roli, stejně jako snaha – domácnost a muži 
je kombinace zcela smrtící.  
Dále hrají: Vladimír Škultéty, Ondřej Vetchý, Josef Abrhám, Světlana 
Nálepková 
Režie: Martin Kotík                                   

Délka filmu: 80 min. 
12. pátek    17.30 20.00 
13. sobota  17.30 20.00  
14. neděle  17.30 20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné:  73 Kč 

VESNICE                                                                   USA – Falcon 
Dny klidu jsou pryč… konec 19. století. Osamělá vesnice na louce 
uprostřed lesů, ve kterých žijí „ti, o kterých se nemluví“. V hlavních 
rolích mystického thrilleru – Joaquin Phoenix, Adrien Brody a Sigourney 
Weaverová. 
Dále hrají: Bryce D. Howardová, William Hurt 
Režie: M. Night Shyamalan               Mládeži do 12 let nevhodný 

                                   Délka filmu: 110 min. 
16. úterý  17.30  20.00 
17. středa 17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

ZLODĚJI PAMĚTI                                                          USA-Falcon    
Co kdyby se všechno, co jste kdy zažili a všechno, co jste kdy znali, 
nikdy nestalo? Svobodná matka Telly přišla při leteckém neštěstí o 
svého osmiletého syna Sama. U psychiatra se dozví, že syn je pouze 
její představou… 
Hrají: Julianne Mooreová, Gary Sinise, Anthony Edwards 
Režie: Joseph Ruben                         Mládeži do 12 let nevhodný 

 Délka filmu: 90 min. 
18. čtvrtek  17.00  20.00 
19. pátek     17.00  20.00   
  
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

KRÁL ARTUŠ                                                            USA – Falcon  
Legenda o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu. Británie se 
v 5. století po pádu římského impéria zmítá v krutých bojích o moc... 
Hrají: Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightleyová 
Režie: Antoine Fugua                         Mládeži do 12 let nevhodný 

                                 Délka filmu: 130 min. 
20. sobota 17.00   20.00  
21. neděle 17.00   20.00 
 

MUŽ V OHNI                                                        USA – Bontonfilm 
Akční thriller. Denzel Washington v roli bývalého vládního agenta, který 
přijme nabídku dělat osobního strážce devítileté dcerce průmyslového 
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Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč   

magnáta. Jeho uměním je smrt a právě se chystá vytvořit své vrcholné 
dílo. 
Dále hrají: Dakota Fanningová, Christopher Walken, Giancarlo Giannini
Režie: Tony Scott                              Mládeži do 12 let nevhodný

Délka filmu: 145 min.
ART KINO 
22. pondělí   17.00  20.00 
 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

 
VZPOURA VE VĚZNICI CARANDIRU                Brazílie – USA – SPI
Režisér Hector Babenco natočil strhující drama podle skutečných 
zážitků lékaře v obávaném státním vězení v brazilském Sao Paulu. 
V Carandiru je jediná věc důležitější než svoboda: přežít! 
Hrají: Luis Carlos Vasconcelos, M.Goncalves, Maria Luisa Mendoncaová
Režie: Hector Babenco                    Mládeži do 15 let nepřístupný

Délka filmu: 145 min
23. úterý   17.00  20.00 
24. středa 17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

VAN HELSING                                                      USA – Bontonfilm 
Jediné jméno, ze kterého má zlo strach! 19. století – hluboko 
v karpatských horách  se nachází mýtická a záhadná Transylvánie… 
Hugh Jackman v hlavní roli akčního hororu. 
Dále hrají: Kate Beckinsaleová, Richard Roxburgh 
Režie: Stephen Sommers                   Mládeži do 12 let nevhodný 

                                   Délka filmu: 130 min.

25. čtvrtek 17.30  20.00 
26. pátek   17.30  20.00 
27. sobota             20.00 
28. neděle             20.00 
 
Vstupné: 85 Kč 
 

DUŠE JAKO KAVIÁR                                                  ČR – Bioscop 
Nová česká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních 
kotrmelcích třech sourozenců.  
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Ondřej Vetchý, Karolina 
Kaiserová, Jan Budař, Saša Rašilov  
Režie: Milan Ciesler                            Mládeži do 12 let nevhodný

Délka filmu: 100 min.
27. sobota  17.30   
28. neděle  17.30  
 
Český dabing 
Vstupné:  65 Kč 
 

PŘÍBĚH ŽRALOKA                                             USA – Bontonfilm 
Za každou malou rybou hledejte velkou lež. Rodinná animovaná 
komedie od tvůrců filmu Shrek.  
Režie: Vicky Jensonová, Bibo Bergeron, Rob Letterman                       

 Délka filmu:85 min.

30. úterý   17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

PŘED SOUMRAKEM                                          USA – Warner Bros. 
Milostný příběh. Volné pokračování nezávislého filmu Richarda 
Linklatera „Před úsvitem“. Je pár hodin do soumraku. Právě tolik času 
mají v romantické Paříži Jesse a Céline, aby si vysvětlili nejen minulost, 
ale i přítomnost – a hlavně budoucnost. 
Hrají: Ethan Hawke, Julie Delpyová, Vernon Dobtcheff  
Režie: Richard Linklater                     Mládeži do 12 let nevhodný 

                               Délka filmu: 80 min. 
1.12. středa   17.30  20.00
2.12. čtvrtek  17.30  20.00
 
 
Titulky 
 

CARMEN: Divoká vášeň                                  Španělsko –  Bioscop  
Romantické drama podle novely Prospera Mériméea. Strhující příběh 
lásky, žárlivosti a zrady čestného důstojníka a krásné cikánky.  
Hrají: Paz Vegaová, Leonardo Sbaraglia 
Režie: Vincente Aranda                  Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 120 min.
3. – 5. 12.      17.30  20.00 
 

HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2                                 Německo – Bioscop 
Pokračování populární komedie – i tentokrát s českým dabingem.  
  

  

strana   20                        Jindřichohradecký zpravodaj                            11/2004 
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
   

7. neděle     15.00 
Vstupné: 10  Kč 

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

14. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Král a skřítek                                           ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min.  

21. neděle   15.00
Vstupné: 10  Kč 

Rusalka Hupsalka                                   ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min. 

28. neděle   15.00
Vstupné: 10  Kč 

Dobrodružství na pasece I                     ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min. 

 
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 

   1.  -   2.  Carmen: Divoká vášeň  Španělsko romantické drama 
   3.  -   5. Holky to chtěj taky 2 Německo komedie 
            6. Padlé ženy USA drama 
            7.
   8.  -   9. 

Casablanca 
Kráčející Skála 

USA 
USA 

psychologický, romantický 
akční thriller 

 10.  - 12. Collateral USA thriller 
 14.  - 16. Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy Francie kriminální 
 17.  - 19. Bridget Jonesová – S rozumem v koncích V. Británie romantická komedie 
          20. Company Německo taneční 
 21.  - 23. Snowboarďáci ČR komedie 
 26.  - 27. Stepfordské paničky USA komedie 
28. - 30.   

 28.  - 30. 
Úžasňákovi 
Vetřelec vs. Predátor 

USA 
V. Británie 

animovaný, rodinný 
sci-fi horor 

 
 

MEMORIÁL KARLA SEDLÁŘE 
basketbalový turnaj smíšených družstev žáků a studentů škol 
Jindřichohradecka o pohár starosty města Jindřichův Hradec 
 

Úterý 16. 11. 2004 - 9,00 nová sportovní hala Jindřichův Hradec 
 

Před rokem nás neočekávaně opustil dlouholetý učitel Gymnázia Vítězslava Nováka, 
zastupitel a místostarosta města, hráč, organizační pracovník a trenér basketbalu, pan 
Karel Sedlář. 
K uctění jeho památky byla přijata myšlenka uspořádat basketbalový turnaj. Na podzim 
loňského roku proběhl nultý ročník tohoto turnaje pouze u nás na škole, letos bychom 
chtěli uspořádat oficiálně první ročník pro žáky středních škol a pro příští rok turnaj rozšířit 
o kategorii základních škol. 
Podzimní termín byl zvolen záměrně vzhledem k narození i úmrtí pana Sedláře v tomto 
období. Záštitu nad turnajem převzalo Město Jindřichův Hradec v čele s panem starostou 
ing. Karlem Matouškem. Organizaci zajistí učitelé a žáci Gymnázia Vítězslava Nováka. Hrát 
se bude podle pravidel basketbalu, smíšená družstva by měla symbolizovat toleranci a 
lidskou vzájemnost. 
 

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vás zve na   
Den otevřených dveří  
v pátek 3. prosince 2004 od 10 do 18 hodin 
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Program: prohlídka budovy, seznámení se vzdělávacím programem školy, ukázky práce 
v odborných učebnách a laboratořích, zpřístupnění sbírek, výstavky. Srdečně jsou zváni 
zájemci o studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu, rodiče, absolventi, přátelé a další 
hosté. 
 

Nenechte si ujít příležitost spoluvytvářet největší výstavu o sportu  
v našem krásném městě! 

 

Muzeum Jindřichohradecka připravuje na příští rok u příležitosti 120. výročí 
založení jednoty Sokol ve městě výstavu 
 

„JINDŘICHOHRADECKÝ SPORT VČERA A DNES“ 
Žádá proto jindřichohradeckou veřejnost o laskavé poskytnutí jakýchkoliv materiálů 
týkajících se rozvoje sokolského hnutí a sportu v Jindřichově Hradci (fotografie, filmový 
materiál, plakáty, diplomy, medaile a poháry z významných sportovních soutěží, historické 
sportovní potřeby a oděvy…). Materiály je možné přinášet do muzea po telefonické 
domluvě s kurátory výstavy Dr. Běhalovou, Dr. Fürbachem a Mgr. Zvonařovou (384 363 
661). Všechny zapůjčené materiály budou po skončení výstavy vráceny jejich majitelům 
nebo v případě vzájemné domluvy uloženy do sbírek Muzea Jindřichohradecka. 
 

Jindřichohradecký sport včera a dnes 
Výstava je pořádána (1885 – 2005) Termín konání: květen 2005 – leden 2006 
Místo konání: výstavní sály minoritského kláštera 
Obsahová struktura: počátek sportovních aktivit a první sportovní spolky ve městě, 
historie jednoty Sokol od jejího založení v roce 1885, historie a současnost jednotlivých 
sportovních odvětví ve městě, nejvýznamnější jindřichohradečtí sportovci 
Doprovodné tiskoviny: sborník historických prací 
Doprovodné akce: sportovní aktivity pro děti a dospělé v tradičních i netradičních sportech 
Mistrovství Evropy Karate  
Kadeti, junioři – St. Pölten Rakousko 
 
Ve dnech 1. – 3. 10. 2004 uspořádala organizace EGKF (Europen Goju ryu Karate do 
Federation) v rakouském St. Pöltenu Mistrovství Evropy Karate kadetů a juniorů. K akci 
byla připojena i mezinárodní soutěž žáků do 15-ti let. Akce se zúčastnilo přes 200 
závodníků ze 16-ti zemí Evropy, kde nechyběly ani takové karatistické velmoci jako jsou 
např. Itálie, Španělsko, Portugalsko, Rusko a další. 
 
Českou republiku zastupovala více jak 20-ti členná reprezentace vedená presidentem 
svazu Ing. J. Bočkem, vicepresidentem svazu J. Musilem a reprezentačním trenérem D. 
Dvořákem. Členem české reprezentace byli i zástupci Okinawan Karate Klubu TJ Slovan J. 
Hradec, a to František Sedlák, Jan Haidinger a Marek Pelikán, kteří si svoji účast 
v reprezentaci museli vybojovat úspěchy na národním mistrovství a povinnou účastí na 
repre soustředěních.  
 
Samotná akce začala v sobotu 2. 10. soutěží v kategoriích KATA jednotlivců (sestavy) od 
žáků až po juniory, kde se sešla současná evropská elita. Mezi startujícími v kata Juniorů 
nechyběl ani devatenáctiletý jindřichohradecký karatista František Sedlák, medailista z ME 
2002 (Bělorusko, 1. místo) a z ME 2003 (Portugalsko, 3. místo). Od 1 kola bylo všem 
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jasné, že má Franta opět našlápnuto na medaili – jeho dynamické podání klasických 
okinawských Goju ryu Kata (Morio Higaonna Sensei – IOGKF) se rozhodčím líbilo a 
František postupoval bez zaváhání až do večerního finále, ve kterém svého soupeře 
z Dánska porazil a získal tak zlatou medaili a svůj, již druhý, titul Mistra Evropy! 
 
V kategorii Kumite (sportovní zápas) kadetů do 65 kg nastoupil za ČR další reprezentant 
z Okinawanu – šestnáctiletý Jan Haidinger, který svým bojovným výkonem velmi 
překvapil. Prohrál pouze jediný souboj s pozdějším vítězem z Ruska a zaslouženě 
vybojoval bronzovou medaili! 
Třetímu zástupci Okinawanu, patnáctiletému Marku Pelikánovi se v Kumite žáků 
nepodařilo navázat na úspěchy svých klubových kolegů. Hned v prvním kole narazil na 
tvrdě zápasícího reprezentanta Ruska, který jej porazil a talentovaný borec od Vajgaru na 
ME skončil. 

trenér Jaroslav Valenta 
 
Slavnostní přijetí karatistů Františka Sedláka a Jana Haidingera se uskutečnilo dne 12. 
října 2004 na radnici, kde převzali upomínkový dar a poděkování za velmi dobrou 
reprezentaci České republiky a města Jindřichův Hradec od starosty města Jindřichova 
Hradce ing. Karla Matouška.  
 
 
   


