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INFORMACE Z RADY MĚSTA                        
 

Pro rok 2005 vydá město Jindřichův 
Hradec ve spolupráci s firmou VIDEO-
FOTO KUNC, Havlíčkův Brod stolní 
kalendář „Jindřichohradecko - konfrontace 
2005“ a pohledář Jindřichohradecko 2005. 
K tisku budou použity historické fotografie 
z našeho města v konfrontaci s aktuálními 
záběry totožných kompozic. V kalendáriu 
budou uvedeny reklamy propagující 
Jindřichův Hradec a budou v něm 
zvýrazněny nejdůležitější akce pořádané 
městem v roce 2005.  
 

  Na základě doporučení komise pro 
hodnocení veřejných zakázek pověřila 
rada města firmu B – CREDIT s.r.o.  
Jindřichův Hradec vybavením kanceláří 
úřadu novým nábytkem. Zlepšení 
pracovního prostředí se tak dočkají odbory 
školství, dopravy a výstavby. Z rozpočtu 
města bude pro tuto zakázku vyčleněno 
800 tisíc korun. 
 

  Opravu střech garáží v areálu sběrného 
dvora ve Václavské ulici provede na 
základě výběrového řízení firma Izolace 21 
s.r.o. Jindřichův Hradec. Garáže jsou 
v dlouhodobém pronájmu a havarijní stav 
střech vedl k oprávněné kritice nájemce. 
Uvedení předmětu nájmu do odpovída-
jícího stavu přijde městskou pokladnu na 
360 tisíc korun.  
 

  V nejbližší době dojde ke kontrolnímu 
měření rychlosti motorových vozidel na 
místních komunikacích v J. Hradci. Firma 
DOSIP s.r.o. Třebíč tuto akci bezplatně 
nabídla městu jako prezentaci svých 
služeb.   Ve   vybraných   lokalitách   bude  
 
 

zjišťována četnost překračování povolené 
rychlosti včetně pořízení fotografického 
záznamu, zpracování a pořízení výstupu na 
úrovni veřejné listiny. Výsledky průzkumu 
vyhodnotí městská policie ve spolu-
práci s odborem dopravy a dopravní policií 
ČR. Získané údaje se stanou podkladem 
pro následná opatření vedoucí ke zlepšení 
bezpečnosti silničního provozu na místních 
komunikacích v našem městě.  
 

  V dlouhodobém programu obnovy 
vozového parku městského úřadu počítá 
letošní rozpočet částkou 400 tisíc korun 
na nákup nového osobního automobilu. 
Odborem vnitřní správy bylo poptávkou 
obesláno pět prodejců vozů se sídlem a 
servisem v Jindřichově Hradci. Po vyho-
dnocení nabídek rada města schválila 
nákup automobilu Škoda Octavia od firmy 
AR - servis s.r.o. Jindřichův Hradec. 
Současně se počítá s prodejem vozidla 
Škoda Forman r.v. 1993.  
 

  Snoubenci, kteří žádají na matričním 
úřadě v Jindřichově Hradci o provedení 
svatebního obřadu mimo úředně určenou 
oddávací místnost, musejí počítat se 
zvýšením poplatku o 500 korun. Od 
poplatku se upouští pouze v případech, kdy 
jeden ze snoubenců je z důvodu tělesného 
postižení nepohyblivý, nebo je dlouhodobě  
upoután na lůžko. Úředně určenou 
oddávací místností je obřadní síň ve staré 
radnici na nám. Míru a kaple sv. Maří 
Magdaleny v bývalé jezuitské koleji.     
   

 

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

   

Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se koná  
27. října 2004  v 16.00 hodin v sále KD Střelnice 
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  Rekonstrukce fasády kulturního domu Střelnice 
 

     V měsíci červnu byla dokončena celková oprava hlavní fasády objektu kulturního 
domu Střelnice, který je v majetku města. Objekt sice není chráněnou nemovitou 
památkou, ale nachází se na území městské památkové rezervace a jeho průčelí se 
uplatňuje v dálkových pohledech z protilehlého parku. Záměr na realizaci změny vzhledu 
fasády byl proto konzultován a odsouhlasen orgány památkové péče. 
     Autorem architektonického návrhu byla Ing. arch. Hudcová. Celkové architektonické 
pojetí je určitou připomínkou původní fasády, jak se dochovala na dobových fotografiích. 
Nejedná se však o kopii původního vzhledu, neboť dříve realizované stavební úpravy,  
jako změna tvaru střechy, likvidace balustrád, změna velikostí okenních otvorů, toto do 
značné míry vyloučily.  
     Součástí realizované rekonstrukce fasády byla výměna vstupních portálů a oken  v  1. 
patře. Stávající nevyhovující kovové konstrukce výplní otvorů byly nahrazeny dřevěnými 
s odpovídajícími tepelně izolačními parametry a ztvárněním dle návrhu architekta. 
Výměna výkladců v přízemí již byla provedena v souvislosti s adaptací restaurace. 
      Plastické členění fasády částečně navazuje na podobu z období před 100 lety, 
zejména v přízemní části. Kolem výplní otvorů byly obnoveny plastické prvky, rovněž 
úprava balkonu  odpovídá historicky doloženému stavu. Celkové náklady opravy činily cca 
1.300 tis. Kč, přičemž Jihočeský kraj přispěl z grantového programu obnovy nechráněných 
nemovitých památek částkou 300 tis.Kč. Ostatní náklady byly hrazeny z rozpočtu města. 
      Rekonstrukci fasády provedla firma Ing. Zdeněk Havlíček APA Jindřichův Hradec. 
Nedokončena zatím zůstává výměna rozvodné skříně plynu, kterou budou provádět 
Jihočeské plynárny v souvislosti s probíhají rekonstrukcí rozvodů plynu v centru města.  

 

                                                                Zdeněk Maryška,  vedoucí odboru rozvoje 
                                                                                     

MĚSTSKÁ KNIHOVNA          Letošní Týden knihoven 
 

 První říjnový týden (tentokrát  4. – 10. 10.) se už poněkolikáté stává přehlídkou  
nápaditosti a kreativity knihoven v celé České republice, souhrnně nazvanou Týden 
knihoven. Také letos při tom nebude chybět ani jindřichohradecká městská knihovna. 
 Nejbohatší program je připraven na pondělí 4. října, přestože to obvykle 
bývá zavírací den. V 10 hodin dopoledne bude ve 2. patře centrální budovy zahájena 
putovní výstava dokumentů o životě neprávem pozapomenutého regionálního 
spisovatele Františka Pravdy, rodáka z blízkého Nekrasína, od jehož úmrtí uplyne 
v prosinci 100 let. Při této příležitosti bude prezentována publikace Anny Brabcové 
Z Nekrasína do Hrádku, která mapuje Pravdovu životní cestu. Návštěvníci výstavy 
mohou tuto publikaci získat zcela zdarma. Kromě zajímavých informací o jeho životě si 
vyslechnou ukázky z několika děl a studenti zdejšího gymnázia oznámí výsledky 
ankety, kterou uspořádali v září v Pravdově ulici. 
Od 12 hodin bude pondělní program pokračovat další zajímavou akcí pro veřejnost – 
společným čtením. Přijďte si poslechnout ukázky například na téma: je tu u nás 
krásně, toulky přírodou kolem J.Hradce, od vody do lesa, z našeho kraje. Možná 
doma ve své knihovničce najdete podobný skvost. V tom případě neváhejte a přijďte 
ho představit ostatním účastníkům, akce je otevřena pro všechny.   
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Pondělní program vyvrcholí v 16 hodin vyhlášením výsledků celostátní ankety 
Moje kniha. Přijďte zjistit, jestli tou nejoblíbenější není právě ta, které jste v uplynulém 
půlroce dali svůj hlas. 
 V úterý 5. října v 18 hodin se můžete setkat s dalšími regionálními 
autory, tentokrát přímo „in natura“. Představit své dílo do J. Hradce přijedou Eliška a 
Jaromír Jindrovi z Českých Budějovic. 
 Ve středu 6. října v 10 hodin dopoledne přijdou na návštěvu senioři 
z Domu pečovatelské služby. Pro ně je připravena prohlídka výstavy o Františku 
Pravdovi a povídání o jeho životě se čtením ukázek z díla. 
 Oddělení pro děti v centrální budově připravilo pro své návštěvníky soutěž o 
Evropské unii. O získání zajímavých cen se děti mohou pokoušet ve výpůjčních hodinách  
od úterka do pátku. 
 Pobočka na sídlišti Vajgar zase nabídne svým dětským čtenářům 
celotýdenní soutěžní program, ve kterém si účastníci mohou prověřit své literární 
znalosti. Návštěvníci pobočky mohou také využít nabídky a výhodně nakoupit některou 
z vyřazených knih za jednotnou cenu 5 Kč. 
Už nyní vás ale můžeme pozvat na setkání venkovských žen, které pod názvem JAKÉ  
JSME  A  JAKÉ  CHCEME  BÝT proběhne v pondělí 18. října od 10 do 15 hodin 
v poslechovém sále městské knihovny možná i za mezinárodní účasti. Na vzájemné 
představení, výměnu zkušeností, burzu nápadů a degustaci specialit naváže odpoledne i 
návštěva nově otevřeného jindřichohradeckého zahradnictví zaměřeného na ekologické 
pěstování rostlin. Všichni, které toto zaměření a problematika oslovuje, jsou srdečně zváni. 
Vstup je volný. 

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
    

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici 
dne 17. září 2004 v 10.00 hodin                   11.00 hodin 

 

Přibyl Adam Šiman Marek Beránková Kateřina Jelínek Tomáš 
Krajcrová Natálie Kadlec Jiří Dejmek Dominik Kalina Jakub Jiří 
Srpová Markéta Hátleová Klára Dušek David Klubková Aneta 
Píchová Eliška Benáková Andrea Dytrt Michal Kořínek Jakub 
Pospíšilová Anna  Hronková Simona 

Michálková Eliška 
  Křenková Lucie 
   

 

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

 

1. 8. Marie Čadková, J. Hradec   8. 8. František Novotný, J. Hradec 
2. 8. Cecílie Pánková, Praha 
3. 8. Marie Svobodová, J. Hradec 

15. 8. Ladislav Mikš, Rodvínov 
17. 8. Radek Novák, Novosedly n. Než. 

8. 8. Jan Cernat, Horní Pěna 22. 8. František Bejček, J. Hradec 
23. 8. Miloslav Štefl, Lomy u Kunžaku 
 

MIHOS spol. s r.o., Správa krematoria a pohřebiště Jindřichův Hradec 
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Výběr z událostí městské policie J. Hradec  
od 1. 8. - 31. 8. 2004 
 
neznalost neomlouvá... 4. 8. 2004       
v 21.45 hodin. byl na služebnu městské 
policie nahlášen oheň  u tzv. Šindelny, 
jehož zápach a štiplavý dým obtěžuje 
občany bydlící v okolních lokalitách. 
Strážníci na místě zjistili dva občany 
rómské národnosti spalující zde odpad 
jako např. plastové láhve, pneumatiky, 
kabely... Tito byli strážníky vyzváni k 
okamžitému uhašení ohně a po té byli 
poučeni, že porušili zákon o ochraně 
ovzduší, čímž se dopustili jiného 
správního deliktu, který bude projednán 
odborem životního prostředí MěÚ J. 
Hradec, kam strážníci přestupek oznámili 
s návrhem na uložení sankce. 
 
vyřizoval si účty...5.8.2004 v 19.50 
hodin v jednom z barů na sídlišti Vajgar 
došlo k fyzickému napadení hosta. 
Strážníci na místě zjistili, že 37 letý muž  
po příchodu do baru zavadil o stojan, na 
kterém byla umístěna kulečníková tága, 
přičemž jedno spadlo. Muž se sehnul a 
tágo sebral a rozlámal. Jeden z hostů mu 
tágo sebral, načež jej muž v provozovně 
fyzicky napadl. Potyčka pokračovala  
následně i před provozovnou, kde jí 
ukončila až hlídka strážníků, která se 
dostavila na místo. Strážníci výtržníka  
poučili, že se dopustil hned dvou 
přestupků a to proti majetku a 
občanskému soužití. Na svou „omluvu" 
uvedl, že si vyřizoval účty z předchozího 
dne. Věc je prozatím v řešení městské 
policie. 
 

nenapravitelný...5.8.2004 v 02.55 hod. 
si nepřímo vyřizoval své účty s družkou  
muž z Kamenice a to tak, že vykopl dveře 
jejího shopu v Rybniční ulici. Toto uvedl    
i na místě samém hlídce městské policie. 
Když chtěl z místa činu odejít, byl důrazně 
strážníky vyzván, aby tak nečinil. Nejen, 

že výzvy neuposlechl, ale ještě jednoho ze 
strážníků fyzicky napadl. Na základě jeho 
chování mu byla hlídkou městské policie 
přiložena pouta a byl převezen na obvodní 
oddělení Policie ČR pro podezření z výtrž-
nosti a útoku na veřejného činitele. 
 
pole neorané... 6.8.2004 štěstí do našeho 
města přijela zkusit dvojice Rómů z Českých 
Budějovic. Usoudili, že příhodný objekt k 
jejich činnosti by mohla být drogerie Droxi 
na Panské, kde odcizili holící potřeby a 
deodoranty v celkové hodnotě 3984,-Kč.  
Naštěstí si je dobře prohlédl personál 
prodejny a o události informoval strážníky 
městské policie, kteří na základě přesného 
popisu pachatele dopadli. Vzhledem k tomu, 
že pachatelé již seděli ve vozidle, byla na 
místo přivolána i hlídka Policie ČR, která 
provedla prohlídku vozidla a odcizené věci 
byly rázem na světě. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o přestupek, bude krádež řešena 
správním orgánem. 
 
bez peněz do hospody nelez...7.8.2004, 
z tohoto rčení si nevzal poučení 35-ti letý 
muž, který si v Pizza baru objednal dvě 
kávy, několik pivíček, cigarety, ale útratu 
(202,-Kč) odmítl zaplatit. Strážníkům uvedl, 
že si objednával a konzumoval i když věděl, 
že nemá čím zaplatit. Strážníci jeho jednání 
kvalifikovali jako přestupek proti majetku 
(podvod) a věc je v řešení městské policie. 
 
nezmar...Celkem 3 krát museli strážníci       
v průběhu noci z 11. na 12. 8. 2004 
zklidňovat  podnapilého 53-ti letého muže, 
který v pokročilé noční době rušil  hlasitým 
křikem noční klid. Jednou v Jakubské ulici - 
byl  uklidněn a odeslán domů a dvakrát na 
náměstí Míru, odkud byl podruhé odvezen 
domů služebním vozidlem městské policie. 
Zároveň byl poučen, že se dopustil 
přestupku proti veřejnému pořádku, za 
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který mu byla v pozdějších dnech uložena 
bloková pokuta. 
dostal chuť... Na čokoládovou tyčinku 
Deli dostal chuť 17-ti letý mladík. Protože 
neměl potřebnou hotovost (6,90 Kč), 
rozhodl se tyčinku „koupit za pět prstů". 
Šel do supermarketu BILLA, kde si 
tyčinku vzal a schoval v přední části 
kalhot. Při svém počínání byl však 
pozorován členem ostrahy, který jej za 
pokladnou oslovil a požádal o chvilku 
strpení do příjezdu městské policie.  
Mladistvý pachatel byl strážníky poučen o 
přestupku proti majetku a věc je prozatím 
v řešení městské policie. 
 
na cigára nezbylo... V pátek 13.8.2004 
měl svůj smolný den jeden z místních 
bezdomovců (48 let), když v super-
marketu LIDL kupoval krabicové víno a 
nezbylo mu na cigarety. Proto tento 
„problém" vyřešil po svém a cigarety 
jednoduše vzal z regálu a vložil si je do 
kapsy bundy. Netušil však, že je 
pozorován členem ostrahy, který jej za 
pokladnou vyzval k vyčkání příjezdu 
strážníků městské policie. Bezdomovec se 
ještě podivoval, „co se z jednou krabičkou 
cigaret nadělá cirátů". Strážníci jej poučili, 
že se dopustil přestupku proti majetku a 
přestupek je prozatím v řešení. 
 
Zkoušel zajištění...13.8.2004 bezpeč-
nostní řetízek v obchodu s elektronikou 
na náměstí Míru přeštípl 35-ti letý muž. 
Personál obchodu nelenil a přivolal hlídku 
městské policie. Ta si muže předvedla na 
služebnu k sepsání zápisu o podaném 
vysvětlení. Na dotaz kam ukryl štípací 
kleště odpověděl, že žádné neměl, a aby 
své tvrzení dokázal, vyndal na stůl obsah 
ledvinky a kapes. Z obsahu strážníky 
zaujaly především 3 injekční stříkačky, 
dva sáčky s marihuanou a jeden s 
práškem neznámého obsahu.  Kleště 
nakonec vyndal ze slipů. Na svou omluvu 
uvedl, že pouze chtěl zkusit zabezpečení 

drahého zboží. Vzhledem k podezření z 
trestného činu „vloupání" byl předán Policii 
ČR. 
 
nevyrostla... 15.8.2004  přestupku proti 
majetku a proti veřejnému pořádku se 
dopustil muž (22 let) tím, že přenesl a do 
květináče na Masarykově náměstí zasadil 
dopravní značku  a dále na zastávce MHD  
na Nábřeží rozkopl zde postavené plastové 
sudy a rozbil půllitrovou sklenici od piva. 
Strážníci jeho počínání ohodnotili odpoví-
dající blokovou pokutou. 
 
neměl čím...19.8.2004 do restaurace 
lidově zvané „Kufr" vyjížděla hlídka městské 
policie v 19.15 hodin, neboť jednomu z 
hostů se „nechtělo platit". Strážníci zjistili, 
že 54-ti letý muž si v restauraci objednal 
několik piv a cigarety, a když došlo k 
placení, tak jednoduše prohlásil, že nemá 
peníze. Protože s tímto úmyslem do 
restaurace již vstupoval, bylo jeho podvodné 
jednání vyhodnoceno jako přestupek proti 
majetku a strážníci jej řešili blokovou 
pokutou. 
 
„fackoval auta"...20.8.2004 přestupku 
proti majetku se v 23.05 hodin dopustil 
mladý muž před Discocentrem Jitka, když 
otevřenou dlaní bušil do zde zaparkovaných  
vozidel v úmyslu způsobit na nich škodu. 
Vzhledem k jeho značné podnapilosti mu 
strážníci po kontrole totožnosti doporučili 
tuto lokalitu opustit, což učinil. Později, když 
byl předvolán k podání vysvětlení se ještě 
přiznal k rozbití skleněné tabule vstupních 
dveří. Věc je v řešení městské policie. 
 
neutekli...24.8. 2004 skupinku tří vandalů 
(20,21,21 let) dopadla v ranních hodinách 
hlídka městské policie v Jarošovské ulici. 
Tito povalili v Jarošovské a Panské ulici 
několik betonových odpadkových košů, 
rozbili jeden keramický a ulomili z podstavce 
jeden nerezový. Jedná se o majetkový delikt 
„poškozování cizí věci" a o tom, zda se bude 
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jednat o trestný čin nebo přestupek, 
rozhodne až vyčíslení způsobené škody. 
 
nedojel...26.8.2004 podnapilého muže s 
motoristickou přilbou v ruce zjistila v 
07.15 hod. hlídka městské policie.  Na 
parkovišti v Jarošovské ulici si muž (32 
let) přilbu nasadil, nasedl na malý 
motocykl zn. Manet Corado a rozjel se 
směrem ke světelné křižovatce. Vzhledem  
k tomu,  že  svou jízdou ohrožoval  nejen  
sebe, ale i ostatní účastníky silničního 
provozu,  byl  strážníky zastaven a 
předán hlídce obvodního oddělení Policie 
ČR. 
 
nenalil, dostal...27.8.2004 odmítl  
barman  Satchma na sídlišti Vajgar, nalít 
pivo dvěma mladým mužům, protože 
zavíral provozovnu. Muži seděli u stolku a 
vedli silné řeči o karate. Odměnou za to 
mu byl hozený pohár od piva za bar. Když 
se odvážil zeptat, co to má znamenat, byl 

těmito „hosty" fyzicky atakován a to s 
takovou razancí, že upadl do bezvědomí. Po 
útoku mladíci bar urychleně opustili. 
Strážníci na místo přivolali sanitku RZS a 
hlídku Policie ČR, která si věc převzala.  
 
chtěl pivo...31.8.2004 kam až může zajít 
opilcova touha po pěnivém moku dokazuje 
následující událost, kdy 31-ti letý  podnapilý 
bezdomovec vstoupil do Nonstop baru na 
Nábřeží a u baru požadoval pivo. Protože 
byl zjevně podnapilý, barmanka mu odmítla 
pivo prodat. To žíznivce vyprovokovalo 
k verbálním útokům směřovaným na adresu 
personálu baru. Poté co se jej barman snažil 
vlídným slovem uklidnit, muž jej fyzicky 
napadl, přičemž došlo ke zlomení prstu 
barmana. Strážníci na místě vyvedli 
bezdomovce z baru, a jelikož zde bylo 
podezření z trestného činu, přivolali na 
místo hlídku Policie ČR, které byl následně 
případ předán. 

str. Gabriel Rudolf                                                                                                                                                                            

 
 
ZACHYCENO KAMEROU…   
  

                                                
 

  
                   

Dům s pečovatelskou službou 
ocenila i veřejnost 
 

Již na jaře letošního roku zvítězil nový 
Dům s pečovatelskou službou u odborné 
poroty v soutěži, vyhlášené Státním 
fondem rozvoje bydlení. Do soutěže se 
posléze mohla zapojit i laická veřejnost. 
O tom, která ze staveb zvítězí, rozho-
dovala  prostřednictvím internetu. Její 
názor byl nakonec totožný s verdiktem 
odborné poroty a první cenu přisoudila 
pečovatelskému domu v Jindřichově 
Hradci, jenž vznikl přestavbou chátra-
jícího objektu v Růžové ulici. „Ten dům 
s pečovatelskou službou bez problémů 
funguje a je v současnosti plně obsazen. 
Já jsem tedy maximálně spokojen, 
s oceněním veřejnosti jsme příliš 
nepočítali a o to víc nás těší. Když stavbu 

ocení lidi v celé České republice, je to prostě 
fajn“ neskrýval nadšení jindřichohradecký 
starosta Karel Matoušek. Ocenění odborné 
poroty i veřejnosti může hřát vedení města o 
to víc, že celý projekt neměl lehké začátky. 
Na výstavbu pečovatelského domu se 
podařilo získat státní dotaci až napotřetí, 
celkem se náklady vyšplhaly na 64 mil.Kč, 3 
milióny putovaly z městské kasy. Dům 
s pečovatelskou službou nese rukopis 
architekta Špuláka, který se podílel i na 
dalších stavebních projektech. „Vyprojektoval 
domy na Hvězdárně, ale i sportovní halu, 
která se soutěže rovněž zúčastnila a byla 
také vyhodnocena. Pan Špulák má tedy na 
úspěchu lví podíl, stejně jako dodavatelské 
firmy. Hlavním úkolem města bylo sehnat na 
celý projekt finanční prostředky“ dodal Karel 
Matoušek. Dům s pečovatelskou službou je 

strana   8                        Jindřichohradecký zpravodaj                            10/2004 
mezi novodobými stavbami v Jindřichově 
Hradci bezkonkurenčně nejúspěšnější. 
Městu za jeho úspěchy v architektonické 
soutěži náleží nejen ocenění odborníků a 
laické veřejnosti, ale i finanční odměna 
50 000 Kč.                                                   
 
Rota aktivních dobrovolných záloh 
cvičila v Jindřichově Hradci 
 

Areál 153. záchranného praporu            
a vojenské cvičiště v Jindřichově Hradci            
a střelnice v Lomech u Kunžaku – to 
jsou místa, kde v září probíhalo 
dvoudenní cvičení 181. pěší roty 
aktivních dobrovolných záloh 18. 
krajského velitelství. Celkem se ho 
zúčastnilo několik desítek dobrovolníků. 
Aktivní zálohy dobrovolné jsou vojenské 
jednotky, které se formují na základě 
přihlášek dobrovolníků z řad vojáků 
v záloze. 181. pěší rota 18.krajského 
vojenského velitelství, jejíž členové 
absolvovali cvičení v Jindřichově Hradci, 
vznikla v letošním roce. V současné 
době registruje na 8 desítek aktivních 
záložáků. „To jádro tvoří lidé, kteří mají 
blízko k vojně. Ať už se jedná o 
nejrůznější Kluby vojenské historie, 
Kluby vojenských zbraní a techniky a 
nebo prostě o lidi, kteří chodí do přírody 
a mají o to zájem. Do budoucna se 
počítá se změněnými podmínkami, kdy 
by výhody těchto dobrovolníků mohly 
být lepší, protože voják v aktivní záloze 
má za povinnost odcvičit 18 dní v roce a 
někteří si na to musejí brát i dovolenou, 
aby neztratili práci. Zatím se tedy 
z jejich strany jedná hlavně o nadšení a 
fandovství. Díky zlepšeným podmínkám 
by se nám v budoucnu mohlo podařit 
naplnit stavy, zatím jsme tak na 60-ti 
%“ uvedl velitel 18. krajského 
vojenského velitelství v Č. Budějovicích 
plk.Ing. Vojtěch Brejžek. Rota je v první 
řadě předurčena ke střežení důležitých 
objektů pro obranu státu, navíc ale při 
velkých živelných katastrofách pomáhá 

jiným jednotkám armády nebo příslušníkům 
integrovaného záchranného systému. 
Poměrně náročným cvičením procházejí 
záložáci dvakrát do roka. „Cvičíme nyní 
podzimní turnus,  rota už absolvovala část 
cvičení ve výcvikovém prostoru Boletice. 
Část výcviku probíhá i na raftech na Vltavě 
a také u 153. záchranného praporu 
v Jindřichově Hradci. Tady vojáci v záloze 
procházejí například protichemickým 
výcvikem a výcvikem na lezecké stěně. 
Střelecká průprava probíhá na střelnici 
v Lomech u Kunžaku“ upřesnil Vojtěch 
Brejžek. Dobrovolníci z řad vojáků v aktivní 
záloze se pro náročná cvičení rozhodují 
z mnoha důvodů. Pro valnou většinu z nich 
je ale prakticky nepostradatelným pozitivní 
vztah k armádě jako takové. Od svých 
vojenských povinností si teď dobrovolní 
záložáci budou moci na chvíli odpočinout. 
Další cvičení by je totiž mělo čekat zase až 
na jaře příštího roku. 
                                         
Zajímavosti regionu připomněl Festival 
řemesel a vyznání 
 

Na jihu Čech a také  v kraji Vysočina 
probíhal v září festival řemesel a vyznání. 
Do celého projektu se prostřednictvím 
Langrova domu zapojil také Jindřichův 
Hradec, kde týdenní festival v pátek 10. září 
odstartoval. Hlavním organizátorem druhého 
ročníku festivalu řemesel a vyznání bylo 
stejně jako v loňském roce občanské 
sdružení Na dobrých cestách ze Zahrádek u 
Strmilova. Kromě barokního zámeckého 
mlýna, kde byla k vidění výstava o zaniklých 
židovských hřbitovech a atria Dada klubu 
s avantgardním divadelním odpolednem se 
do projektu zapojil s výstavou rakouských 
přírodovědců i Langrův dům na náměstí 
Míru. „My spíše provádíme zájemce po 
domě a ukazujeme jeho historii, jinak je celý 
ten projekt spíše o menších městech a 
obcích. Nejedná o masovou akci, ale o 
přiměřené oživení té trochu pozapomenuté 
části našeho kraje a kraje Vysočina. My 
budeme tyto aktivity v každém případě 
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podporovat a  pokračovat v nich“ uvedl 
majitel galerie Inspirace Langrova domu 
Jiří Langer. Hlavním smyslem festivalu 
bylo připomenout řemeslné tradice 
v turisticky trochu opomíjené oblasti na 
pomezí jižních Čech a Vysočiny. Na 
celkem 27-ti místech mohli zájemci 
absolvovat prohlídky dílen a provozů 
s ukázkami řemeslné výroby, jako je 
sklářství, kovářství nebo mlynářství. 
Projekt byl ale zaměřen i na oblast 
náboženství a jeho vliv na zmiňovanou 
lokalitu jižních Čech. „Tenhle kraj od 
Jindřichova Hradce na východ je znám 
historicky velkými a často i 
dramatickými zápasy o víru. Prolínají se 
tady vlivy katolické církve 
s evangelickým vyznáním. Nacházejí se 
tu také zajímavé a historicky cenné 
židovské hřbitovy. Cílem organizátorů je 
proto zamyslet se nad vývojem  
duchovní stránky tohoto regionu“ uvedl 
dále Jiří Langer. Součástí festivalu 
řemesel a vyznání byla letos soutěž pro 
ty, kteří se rozhodli trasu se zajímavými 
místy na jihu Čech a v kraji Vysočina 
absolvovat. Minimálně 10 získaných 
razítek jim zajistilo účast ve slosování o 
ceny, mezi nimiž nechyběl například i 
kurs jízdy na koni.                                         
 
Kočky přilákaly stovky 
obdivovatelů 
 

V sobotu 11. září hostil Jindřichův 
Hradec mezinárodní výstavu koček, 
která na sídliště Vajgar přilákala 
všechny milovníky koček z blízkého i 
vzdálenějšího okolí. Hlavním lákadlem 
byla prezentace chovatelů z Čech, ale i 
Polska, Slovenska nebo Rakouska. 
Vzhledem k rozsahu této akce tak 
Jindřichohradecký Svaz chovatelů koček 
čekal rok nabitý přípravami. „Výstava je 
zvláštní za prvé tím, že je první 
v Jindřichově Hradci, za druhé tím, že i 
samotné město drží nad výstavou 
ochrannou ruku. Akce se koná pod 

záštitou starosty města“ zmínil ředitel 
výstavy Mgr.Karel Matlas. Podle výstavního 
řádu byla každá kočka umístěna do speciální 
klece. Ta je vybavena záclonkami, aby 
zvířata na sebe neviděla a byla klidnější. 
Celkem se na výstavu přihlásilo téměř 180 
koček, fakticky jich bylo k vidění asi 160, 
protože někteří majitelé své miláčky na 
poslední chvíli odhlásili. Tím sice došlo 
k několika drobnějším zmatkům, pořadatelé 
si ale i s tím dokázali poradit. „Jsou tu kočky 
zastoupeny ve všech čtyřech třídách, nejvíce 
je zastoupena skupina 1, což jsou kočky 
dlouhosrsté. Následují kočky 
polodlouhosrsté a jsou tu i kočky 
krátkosrsté, siamské a orientální. Žádnou 
raritu tady nemáme, takzvaní naháči tady 
chybějí a nejsou tu ani kočky klapouché, 
protože ty se v České republice prakticky 
nechovají“ dodal Karel Matlas. Výstava se 
navíc pochlubila posuzovateli z nedalekého 
Rakouska nebo doplňkovým prodejem 
chovatelských potřeb a krmiv. Pokud 
kontrolní orgán ze Svazu chovatelů neobjeví 
žádné nedostatky, možná se J.Hradec brzy 
dočká dalšího ročníku. Podle slov ředitele 
výstavy by to klidně mohla být výstava 
dvoudenní. 
 
 

Dům dětí a mládeže nabízí letos 8 
desítek zájmových kroužků 
 

„Od koníčků po koně“ – právě to bylo 
motto dne, který pro děti nejrůznějšího věku 
připravil  Dům dětí a mládeže v Jindřichově 
Hradci. Naprosto ojedinělá akce probíhala 
v prostorách tábora v Dolním Radíkově, kam 
se návštěvníci dopravili po svých, zajiš-
těnými autobusy, ale i zdarma vlakem 
úzkokolejky. Zadarmo byl navíc veškerý 
program. „Zadarmo je to proto, že Dům dětí 
dostal grant od Krajského úřadu, který je 
určen na posílení zájmové činnosti“ upřesnil 
ředitel jindřichohradeckého Domu dětí a 
mládeže Mgr.Vladimír Prokýšek. Děti i rodiče 
si v Radíkově mohli zjistit veškeré 
podrobnosti o jednotlivých kroužcích a 
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zároveň si vybranou činnost i vyzkoušeli. 
Nejvíce pozornosti asi přitahovali koně. 
Ti ovšem nejsou zdaleka jedinou atrakcí 
jindřichohradeckého Domu dětí. Vždyť 
v letošním roce si mohli děti vybrat 
zhruba z 80-ti nejrůznějších kroužků, ať 
už přírodovědných, technických, spor-
tovních nebo uměleckých. Nechybějí ani 
úplné novinky. Zápisy do kroužků se 
konaly poslední zářijový týden, samotné  
zájmové kroužky se pak rozběhly 
1.října.  Výraznou změnou je větší počet 
kroužků zaměřených na předškolní děti. 
Naopak pokud jde o zápisné, to se 
oproti loňskému roku nezměnilo. I letos 
tak platí, že dítě zapsané do více 
kroužků, se dočká nezanedbatelného 
finančního zvýhodnění. 

 

Nejlepší záchranáři jsou 
v Jindřichově Hradci 
Armáda prochází rozsáhlou reorganizací 
a stačí projít bránou jindřichohradecké 
základny a skutečnosti, že tu pracují 
prakticky už jen profesionální vojáci, si 
nemůžete nevšimnout. Tuto změnu jistě 
cítí i vojáci sami. „Já jako člověk zevnitř 
z kasáren to pociťuji samozřejmě 
s hrdostí, protože jsem si vědoma, že 
všichni zaměstnanci, kteří tu pracují, 
jsou hrdí na to, že mohou být vojáky 
z povolání. Mají profesionální přístup ke 
své práci a ke svému pracovnímu 
prostředí“ podělila se o své pocity 
tisková     mluvčí    153.     záchranného  
 

 
praporu v Jindřichově Hradci por. Hana 
Přerovská. Jindřichohradecký prapor připra-
vil v září pod záštitou 15. ženijní brigády 
v Bechyni už druhý ročník soutěže o nejlepší 
záchranářské družstvo. Těchto soutěží se 
účastní reprezentanti všech záchranných 
praporů v republice. V té zářijové se utkalo 
sedm družstev. „Disciplíny probíhají tak, aby 
se prověřila fyzická a psychická zdatnost 
účastníků. Znamená to, že se soutěží na 
čas, aby to bylo zajímavější“ upřesnila Hana 
Přerovská. Disciplíny opravdu odpovídaly 
zaměření soutěžících, kteří nejsou válčícími 
vojáky, ale vojáky – záchranáři – tedy těmi, 
kteří musejí být kdykoli připraveni pomáhat 
při živelných pohromách, nebo podobných 
událostech. Každé družstvo vylezlo po 
lezecké stěně, muselo najít a vykopat zdroj 
ionizujícího záření, s minohledačkou najít 
zakopaný poklop a přesekat kládu sekerou. 
Mezi jednotlivými stanovišti se pohybovali 
zrychleným přesunem na několika-
kilometrové vzdálenosti. Čas se měřil 
celkový a také za jednotlivé disciplíny. Za 
nedodržení bezpečnosti se přidělovaly další 
trestné vteřiny. Celou soutěž uzavíraly dvě 
vodní discipliny – simulace záchrany 
tonoucího a požární útok. A výsledky? Pro 
jindřichohradecký prapor ty nejlepší. Domácí 
družstvo s celkovým časem 50 minut 20 
sekund vyhrálo a nechalo za sebou o více 
než 7 minut druhou Olomouc a o téměř 10 
minut třetí Rakovník. 

Marcela Nejtková, 
Jindřichohradecká televize

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vaříme s bábinkou…. 
JABLK0VÉ ŘEZY  
30 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1
rozpuštěné hery, 2 žloutky, talíř strouhaných jablek
těsta lehce vmícháme. Plech nebo formu vymažem
rozetřeme a dáme péci. Po upečení cukrujeme, krá  

MÍCHANÝ SALÁT 
1 sklenička bílého sterilovaného zelí, 5 jablek, 2 
šťáva, majolka nebo jogurt. Oloupaná jablka 
citronovou šťávou, přidáme pokrájené zelí, očis
drobně pokrájenou cibulku. Přisolíme, dochut
vmícháme majolku nebo bílý jogurt. 
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K U L T U R N Í    K A L E N D Á Ř   
             

 

OS Jindřichohradecká kulturní společnost a DAMU Praha ve spolupráci se ZUŠ V.Nováka, 
DADA Clubem Kasper a Galerií Inspirace pořádají ve dnech 
1. – 2. 10. 2004         III. D  A D A I N S P I R A Č N Í   D N Y 
(taneční workshopy s programy pro veřejnost,  2. část) 
pátek 
1.10.2004  v 21.00 hod.    ROMEO A JULIE divadlo ANPU Praha    vstupné 90,- Kč 
aula VŠE, Jarošovská 1117/II (hrají: Bela Schenková,Bohumil Klepl a další) 
sobota 
2.10.2004  v 19.00 hod.    NECHECHTOV  
foyer a aula VŠE                  (autorská montáž podle Toma Murphyho) 
                                           Katedra autorské tvorby DAMU Praha  
                                             SVATEBNÍ KOŠILE divadlo ANPU Praha  vstupné 120,- Kč 
 

2.  1 0.  2 0 04  Jindřichův Hradec – J A M G R A S S    2 0 0 4  

                         9.  ročník  country  -  bluegrassového  festivalu 
10.00 – 11.00 hod. - muzicírování před Střelnicí skupina SKELET 
13.00 – 19.00 hod. vystoupení kapel: KRVINKY (Č.B).,  
             THE LOG (Olomouc), BLUEGRASS KOLEKCE (Plzeň),  
              ZTUHA (Netolice), DRIVE (Brno),  
              PERGAMEN (Č.Budějovice), KVINTET (Písek),  
              BG STYL (Ostrava) - KD Střelnice  
20.30 – 2.00 hod. - COUNTRY  BÁL Hrají : SKELET a další  - KD Střelnice  
Festivalem bude provázet moderátor Eldorádia  Zdeněk Schwager. 
Vstupné na dopolední program je zcela zdarma, odpolední vystoupení kapel 50,- Kč  
a večerní country bál 50,- Kč. Dotazy na tel. 602/762229 (pořadatel Bohumil Komínek).  
                          

Galerie Špejchar Dolní Skrýchov Vás zve na výstavu  
4. 1 0.  2 0 0 4  – E V A   H U D C O V Á  „malované vlnou“  tapiserie 
 

Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec Vás zve na   
5. 1 0.  2 0 0 4  – 19.30 hod.   

J I N D Ř I C H O H R A D E C K Ý   
H U D E B N Í    P O D Z I M  

Pavlína SENIČ – soprán, Leopold POLDA – tenor,  
                                        Irina KONDRATĚNKO – klavír 
Na programu: A. L. Weber, L. Bernstein, G. Verdi, F. Liszt 
Vstupné: 60,- Kč pro členy KPH 40,- Kč.  
Předprodej od 21. 9. 2004 v KD Střelnice 
kaple sv. Maří Magdaleny 
   

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J. Hradci Vás zve  
7. 10. 2004 – 17.30 hod. – na výroční členskou schůzi 
Program:  1. zhodnocení činnosti za uplynulé období  
                 2. Plán práce na rok 2005 s výhledem  
                 3. Diskuze 4. Závěr 
Domov mládeže SZdŠ J. Hradec – Vajgar 
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Národní muzeum fotografie si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií 
7.  1 0.  2 0 0 4  – 17.00 hod. – Z l a t ý   f o n d  
                               N á r o d n í  h o    m u z e a    f o t o g r a f i e 
(část třetí), skupinová výstava 90-ti současných autorů                                                        
Výstava se koná pod záštitou RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana Jihočeského kraje. 
Slavnostní otevření výstavy se uskuteční v prostorách Národního muzea fotografie         
v J. Hradci ve čtvrtek 7. října v 17.00 hod. Výstava potrvá od 8. října do 5. prosince 2004.  
Otevřeno denně mimo pondělí od 12.00 do 17.00 hod.  
Po telefonické či písemné dohodě lze výstavu zpřístupnit i mimo stanovenou otevírací 
dobu (tel.: 384 362 459, e-mail: nmf@j-hradec.cz). Národní muzeum fotografie, Kostelní 
20/I, 377 01 Jindřichův Hradec 
 

Zlatý fond fotografie je souborem fotografií věnovaný autory při příležitosti vzniku 
Národního muzea fotografie. Zajímavá sbírka uměleckých děl poskytuje úplný přehled o 
současných českých profesionálních fotografech žijících v Čechách i zahraničí. Autoři 
poskytli svá díla dle vlastního výběru a jsou i jakýmsi obrazem jejich názoru na svou 
tvůrčí činnost. 7. 10 2004 bude vystavena třetí a poslední část fotografií 90-ti autorů. Tím 
bude soubor „ZLATÝ FOND“ uzavřen.  
   

KD Střelnice v J. Hradci  
7.  1 0.  2 0 0 4  – 19.00 hod. – H A N A    Z A G O R O V Á  + Petr REZEK  
                                                    a skupina Miloše Nopa  
sál Střelnice   Vstupné:195,- 185,- 175,- Kč 

 

Klub historie letectví J. Hradec 
8. 1 0. 2 0 0 4 – 18.00 hod. – přednáška pplk. vz. Petr Čejky  
                                                „D u k l a    b e z    l e g e n d“  
60. výročí největší bitvy při osvobozování Československa, se zaměřením na účast 
čs. armádního sboru a 2. čs. samost. paradesantní brigády v bojích dukelské operace 
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) 
 

10. 10. 2004 – 9.30 hod. -  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec 
 

TJ SLOVAN Jindřichův Hradec  
1 0.  1 0.  2 0 0 4  od 10.00 – 15.00 hod. – S O K O L S K Á   P O U Ť   
na Tyršově stadionu se pořádá Sokolská pouť!!! Zveme všechny děti, aby si přišly 
zasportovat a zasoutěžit. Máme připraveny soutěže pro nejmenší děti i pro starší děvčata 
a chlapce. Na každého čeká dobrůtka, na ty nejmenší „volňásek“ na kolotoč. Vezměte si 
s sebou teplejší oblečení, buřtíka (uděláme si i ohýnek) a dobrou náladu!!! 
Od 7. 10. – 10. 10. bude na Tyršově stadionu Podzimní pouť, kde se naposledy v tomto 
roce můžete povozit na kolotoči.  
 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní pohádku 
1 0.  1 0.  2 0 0 4  – 16.00 hod. – N E B O J T E   S E   S T R A Š I D E L   
                 Loutkoherecká skupina České televize - z cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
sál Střelnice    
 
Spolek Přátelé Starého Jindřichova Hradce vás zve na přednášku 
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1 1.  1 0.  2 0 0 4  - 19.00 hod. – PhDr. Š. Běhalové  
                       „Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci“   
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) 
 
 

Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec Vás zve na   
1 2.  1 0.  2 0 0 4 – 19.30 hod.  
                 J I N D Ř I C H O H R A D E C K Ý   
                 H U D E B N Í     
                 P O D Z I M 
Trio Amadeus a MARTINA KOCIÁNOVÁ 
Na programu: Mozart, Rossini, Händel, Offenbach, Bizet 
Vstupné: 60,- Kč pro členy KPH 40,- Kč.  
Předprodej od 28. 9. 2004 v KD Střelnice  
kaple sv. Maří Magdaleny 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní komedii - Divadlo Metro Praha 
1 4.  1 0.  2 0 0 4  – 19.00 hod. –  N E V I D Í M    T O    Č E R N Ě   
Hrají: I. Vyskočil, S. Nálepková, V. Harapes/J. Přeučil a A. I. Vyskočilová  Předplatné sk. A 
sál Střelnice        Vstupné: 125,- 120,- 115,- 60,- Kč 
 

Agentura Pragokoncert uvádí nové dětské představení 
1 6.  1 0.  2 0 0 4 –  14.00 hod. –  K O U Z E L N Á   Š K O L K A    
                                                       S    M A J D O U    A   F R A N T I Š K E M   
sál Střelnice                                       Účinkuje: Madga Reifová  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Galerie INSPIRACE a o.s. Společnost Diamantové cesty pořádají  
1 6.  1 0.   2 0 0 4  -  16.00 hod. – M O Ž N O S T I    P R O S T R U   
                                    (Projekt TRIANGLE – Evropa bez hranic) 
Součástí vernisáže je přednáška Jakuba Kadlece „Buddhismus na Západě“ 
Langrův dům, nám.Míru 138/I, malá výstavní síň, do 28.10.2004   vstup volný 
 

Folková skupina Jen tak tak pořádá 
1 8.  1 0.  2 0 0 4  – 20.00 hod. -  Z P Í V Á N Í   N A   C H O D E C H 
                folk. kapela BEZEFŠEHO -  hraje a zpívá se v 1. patře na schodech 
Gymnázium V. Nováka v J. Hradci                                          vstupné dobrovolné 
  

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru 
2 1.  1 0.  2 0 0 4  – 19.00 hod. –  H A D R I Á N   Z   Ř Í M S Ů  
                                 Divadlo Josefa Dvořáka - v hlavní roli Josef Dvořák 
sál Střelnice   Vstupné:  125 ,- 120,- 115,- 60,-  Kč           Mimo předplatné 
 

 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad pro střední a starší generaci 
2 4.  1 0.  2 0 0 4  – 17.00 hod. –  S E N I O R    K L U B   s dech. kapelou Babouci 
sál Střelnice   Vstupné: 30,- Kč 
 

Agentura New Style Jana Holcová a Město Jindřichův Hradec pořádají 
2 6. 1 0.  2 0 0 4 – 19.00 hod. – M I S S   J I N D Ř I C H O H R A D E C K A  2004 
         V programu večera účinkují: skupina Black Milk, Renata Gragorová,          
sál Střelnice                                 Michal Hudček, Martin Pišna a Karel Voříšek    
 
 

strana   14                        Jindřichohradecký zpravodaj                            10/2004 
Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec Vás zve na   
2 6. 1 0.  2 0 0 4  – 19.30 hod. – J I N D Ř I C H O H R A D E C K Ý   
                                                       H U D E B N Í     
                                                       P O D Z I M       
                                      Účinkuje  BENNEWITZOVO KVARTETO           
Na programu: Mozart, Turina, Schubert             
Vstupné: 60,- Kč / pro členy KPH 40,- Kč.  Předprodej od 12. 10. 2004 v KD Střelnice 
kaple sv. Maří Magdaleny 
                                 

Město J. Hradec, Základní organizace svazu bojovníků za svobodu, KHL si Vás dovolují 
pozvat na  Oslavy 86. výročí - 
                 Den vzniku samostatného československého státu (1918) 
2 8.  1 0. 2 0 0 4 – 9.00 hod. – Položení kytic u památníku letců 
                              9.45 hod. – Sraz účastníků u Gymnázia V. Nováka  
                            10.00 hod. – Pietní akt u památníku padlých v Sadech legií 
 

Galerie INSPIRACE  pořádá výstavu 
3 0.  1 0.  2 0 0 4  -  16.00 hod. –  V I D Ě N O   Č E R N O B Í L E  
- celoživotní tvorba jindřichohradeckého fotografa Karla Koláře  (*1913) 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 18.11.2004         vstup volný 
 
 

 

3 1.  1 0.  2 0 0 4  -  19.00 hod. –  P O D Z I M N Í    K O N C E R T  
                                                      Účinkuje Jindřichohradecký symfonický orchestr 
                                                     Sólo na housle: Jan Jírů, Dirigent: Petr Píša 
sál Střelnice  Vstupné: 50,- Kč           Na programu: Strauss, Dvořák 
 

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

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Bitva nad Jindřichohradeckem – 24. srpna 1944 
výstavní místnost muzea – „13“ – výstava potrvá do 7. listopadu 2004 
 

„Posedlost baletkou a zase baletkou“ – výstava obrazů a kreseb Jana Kunovského 
 kaple sv. Víta – výstava potrvá do 31. října 2004 
 
 

 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Otevřeno denně (mimo pondělí)  od  8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00  
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 
V měsíci říjnu otevřena pouze trasa A: (Adamovo stavení) 
denně mimo pondělí od 10.00 – 15.15 hodin 
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.  
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OKÉNKO PÁTÉ 
TROCHU NOSTALGICKÉ, TROCHU KOUZELNICKÉ 
 

MOTTO: Okolo Lutový je tábor suprový. Prý se tam čaruje, zpívá a maluje. 
Kouzelný svět přivítá nás tam, kouzelný svět čeká. Svět plný her, nikdo není 
sám, nikdo se neleká. (zpívá se na nápěv „Okolo Třeboně“) 
 
      Dny se krátí, okenní skla smáčí podzimní déšť. Kouzelný čas prázdnin je pryč, 
v návalu povinností, které přináší září, splétám ve chvilkách volna pavučinku vzpomínek. 
Splétám ji ráda a s chutí, protože letos opravdu mám na co vzpomínat. 
 
      Nechám své myšlenky zalétnout zpět v čase – a to do neděle 11. července. Tehdy 
jsme zjistili, že v Bradavicích mají stále přeplněno, je mnohem víc zájemců o výuku čar a 
kouzel, než tato škola dokáže přijmout. Proto se Brumbál – ředitel bradavické školy - 
rozhodl pověřit partu zkušených čarodějnic a jednoho čaroděje vytvořením nové školy – 
tentokrát prázdninové, aby se dostalo na co nejvíc učňů, kteří jinak chodí do mudlovských 
škol. Onoho památného dne předal Brumbál pověřovací listinu partě 13 čarodějnic a 24 
čarodějnických učňů. Dostali za úkol vytvořit školu o třech kolejích, kolejím dát název, 
namalovat jejich vlajky, vytvořit hesla a složit hymnu prázdninové školy kouzel. Všichni se 
museli Brumbálovi zavázat slavnostním slibem, že kouzla budou používat pouze ke konání 
dobra, žádného kouzla nezneužijí proti ničemu živému ani neživému, budou své umění 
používat pouze ke způsobení radosti kouzelníkům i mudlům kolem sebe. 
 
      A věřte, učňové školy nebyli jen tak ledajací. Devět z nich používalo k pohybu  
zvláštní kolečková křesla, určená jen výjimečným čarodějům, dva vnímali svět pouze 
svým vnitřním zrakem, jeden se nenechal vyrušovat hlukem světa a domlouval se 
s ostatními výhradně úsměvy a gesty, mnozí další k prožívání světa používali mnohem 
více citu, než racia. Ale všichni uměli skvěle jednu základní a nejdůležitější věc na světě – 
uměli se  z mnoha věcí radovat. A to jim jejich čarování velmi usnadnilo. 
 
      Poté, co kouzelný klobouk rozdělil učně do kolejí a přidělil jim vedoucí čarodějnice, 
pustili se všichni s chutí do práce. Již druhý den měly koleje svá jména, hesla i vlajky. 
„První kolej kouzlí Zlegrazel, druhá je Hvězdoděj. Ohniváci znají dost kouzel, 
všichni se přidat chtěj.“ Tak praví další sloka kouzelnické hymny. A co se dělo dál? No 
bylo toho spousta! Nejdříve si kouzelníci museli přivolat sluníčko, protože Lutová nás 
přivítala deštěm. Proto každé ráno zpívali: “Voláme sluníčko haló, haló, tepla je na světě 
málo…“ A volali moc dobře, protože sluníčko je vyslyšelo, rozehnalo mraky, přineslo světlo 
i teplo. To byl přece velký kouzelnický úspěch! A další úspěchy na sebe nedaly dlouho 
čekat! Takové lektvary – ty kdybyste ochutnali! A jak ty lektvary dokázaly měnit barvu. A 
věštící kuličky z ovčí vlny! Co ty všechno prozradily o svém tvůrci! Kouzelníci dokázali 
vytvořit i ruční papír a vyčarovat z něj výuční listy. Vyrobili kouzelné lampičky, které jim 
pomáhaly v boji proti mozkomorům. Složili další sloku hymny: „Nosíme hábity, hůlky a 
kotlíky. Vaříme lektvary pro moc dobré spaní. Hůlkama čarujem čáry a máry. 
Lektvary na noc vypijem, abychom spali.“ A po hodině proměňování nezůstal ani 
jediný kouzelnický obličej stejný. 
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       Aby kouzelnickým učňům nebylo smutno bez rodičů, měli své kouzelné kmotřičky. A 
aby kmotřičky měly na učně dost místa ve svém čase i myšlení, měly na starosti vždy dva 
učně a hlídaly všechny jejich potřeby. Společně pak celá škola přijímala významné 
návštěvy. Přijel k nám třeba kejklíř Vítek, spolu s kamarády – šermíři - Pány z Hradce. Ti 
vám, pane, uměli kouzelné věci! Od kejklování  a šermování až po ohňovou show.  A také 
jsme prožili hodinu péče o kouzelné tvory s návštěvou z Nadace Vydra. Kouzelným 
zpěvem nás obdarovala písničkářka Máša Kubátová. A ještě navíc nám kouzelný lutovský 
dědeček povyprávěl tajemné pověsti z okolí. Případné strachy zaháněly kmotřičky 
večerními pohádkami a ukolébavkami. A kouzelnou moc měl tento tábor i na některé 
rodiče našich učňů. Když si pro jednu malou čarodějnici na kolečkovém křesle přijela její 
maminka, halasila přes celou chodbu: Jsem zcela nový člověk! Po dlouhých letech sama 
s manželem na raftu! A skutečně - celá její tvář byla úplně proměněná. Ba i tělo po deseti 
dnech vypadalo jaksi narovnaněji a pružněji! Budiž jí těch pár kouzelných dní odpočinku 
po dlouhých letech každodenního vypětí posilou! 
 

 

Do poznámky pod čarou bych dnes chtěla napsat samé díky. Především čarodějnicím, 
které věnovaly svůj čas, nápady a péči – to vše dobrovolnicky, odměnou jim byl 
kouzelný pocit z dobře vykonané práce. Jde o tento výkvět kouzelnického světa: 
Finančně akci podpořili tito dárci: Nadace JAVORNÍK, Město J. Hradec, Kavárna 
Segafredo, Frankův dvůr, SOME a Charita J. Hradec. 
Věcnými dary přispěli: MADETA a. s., JEDNOTA, s.d., Lékárna „U NEMOCNICE“, 
Charita J. H., Fa. TORK a manželé KOCMÁNKOVI. 
Skvělé, kouzelně bezbarierové prostředí nám poskytl PENZION NA VYHLÍDCE v Lutové. 
Všem přeji čarovně krásné sny, protože podpořili dobrou věc. 

      Drahomíra Blažková        
 

KINO STŘELNICE 
 

 

1. pátek    17.30 20.00 
2. sobota  17.30  20.00   
3. neděle  17.30  20.00 
4. pondělí 17.30  20.00 
5. úterý     17.30  20.00 
6. středa   17.30  20.00 
Vstupné: 80 Kč 

HOREM PÁDEM                                                         ČR–Falcon 
Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje. 
Hrají: Petr Forman, Emília Vašáryová, Jan Tříska, Jiří Macháček, Ingrid 
Timková, Jaroslav Dušek, Pavel Liška  
Režie: Jan Hřebejk                          Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu: 105 min. 

7. čtvrtek 17.30  20.00   
8. pátek    17.30 20.00 
  
 
Titulky 
Vstupné:  63 Kč 

ŽIVOT S HELENOU                                                      USA–Falcon 
Rodinná komedie. Hrdinka filmu (Kate Hudsonová) se sice dobře 
orientuje v oblasti modelingu, ale tři malé sirotky zvládá jen stěží. 
Dále hrají: John Corbett, Joan Cusacková, Spencer Breslin 
Režie: Garry Marshall 

Délka filmu: 120 min. 
  9. sobota  17.00 20.00  
10. neděle  17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
Český dabing 
Vstupné:  68 Kč 

SPIDER-MAN 2                                                            USA–Falcon 
„Hrdinou proti své vůli“. Dvojí existence – super – hrdiny a 
vysokoškoláka Petera Parkera (Tobey Maguire) čím dál tím víc 
vyčerpává. 
Dále hrají: Kirsten Dunstová, James Franco, Alfred Molina 
Režie: Sam Raimi                                           Délka filmu: 130 min. 

ART KINO 
11. pondělí 17.00 20.00 
 
 

 
DŮM Z PÍSKU A MLHY                                USA-V.Británie-Bioscop 
Některé sny je nebezpečné uskutečnit. V malém bungalovu nachází 
Kathy útočiště po protialkoholické kůře i manželském rozchodu. 
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Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 

Jednoho dne je však úředně vystěhována a novým majitelem domu se 
stává iránský emigrant Behrani (Ben Kingsley). Začíná válka o dům, již 
nikdo nemůže vyhrát.  
Dále hrají: Jennifer Connellyová, Ron Eldard 
Režie: Vadim Perelman                    Mládeži do 15 let nepřístupný

Délka filmu: 125 min.
12. úterý  17.30  20.00 
13. středa 17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

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

 Délka filmu: 120 min.
14. čtvrtek  17.30  20.00 
15. pátek    17.30  20.00   
  
 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

JÁ, ROBOT                                                              USA-Bontonfilm    
On jediný to tušil. Schyluje se v Chicagu roku 2035 ke vzpouře robotů? 
Will Smith v hlavní roli akční sci-fi na motivy povídek Isaaca Asimova. 
Dále hrají: Bridget Moyanahanová, Alan Tudyk 
Režie: Alex Proyas                             

Mládeži do 12 let nevhodný
                                 Délka filmu: 115 min.

16. sobota 17.30    
17. neděle 17.30  
 
Český dabing 
Vstupné: 60 Kč   

U NÁS NA FARMĚ                                                          USA-Falcon 
Rodinný animovaný film studia Walta Disneye. Tři krávy, kůň a mnoho 
dalších zvířátek brání svůj domov před zákeřným banditou Slimem.  
Režie: Will Finn a John Sanford 

Délka filmu: 80 min.
16. sobota          20.00 
17. neděle          20.00 
 
 
Titulky  
Vstupné: 68 Kč 

CATWOMAN                                                     USA–Warner Bros. 
Legendární comicsová hrdinka znovu ožívá na plátně, aby pomstila 
smrt svého otce. V roli Kočičí ženy – Halle Berryová. 
Dále hrají: Benjamin Bratt, Sharon Stoneová 
Režie: Pitof                                      Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 105 min.
19. úterý   17.30  20.00 
20. středa  17.30  20.00 
 
 
 
Vstupné: 63 Kč 

VATERLAND – Lovecký deník                                ČR-Bontonfilm 
Karel Roden v hlavní roli dobrodružného thrilleru s prvky černé 
komedie. Richard Czadsky se vrací v čele rodinné výpravy na své 
někdejší sídlo. Čeká je tam starý majordomus, ale také pověst o 
tradičním lovu kostrounů… 
Dále hrají: František Řehák, Petr Forman, Dana Poláková, Vasil Fridrich
Režie: David Jařab                                            Délka filmu: 95 min.

21. čtvrtek 17.30  20.00 
22. pátek    17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 
 

RIDDICK: Kronika temna                                     USA-Bontonfilm 
Akční sci-fi. Ani všechna síla vesmíru osud nezmění. Vin Diesel ve 
volném pokračování snímku Černočerná tma.  
Dále hrají: Colm Feore, Thandie Newtonová, Judi Denchová 
Režie: David Twohy                           Mládeži do 12 let nevhodný

Délka filmu: 120 min.
23. sobota  17.00  20.00   
24. neděle  17.00  20.00  
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

TERMINÁL                                                              USA-Bontonfilm 
Tom Hanks a Catherine Zeta-Jonesová v hlavních rolích hořké komedie 
režiséra Stevena Spielberga. V terminálu letiště JFK nachází svůj druhý 
domov turista z Východu Viktor Navorski… 
Dále hrají: Stanley Tucci, Diego Luna 
Režie: Steven Spielberg                                  Délka filmu:130 min. 

ART KINO 
25. pondělí  17.30  20.00 
 

 
POVÍDKY Z KUCHYNĚ                                             Norsko-Artcam 
Vynaleznou Švédové dokonalou kuchyň? Norská absurdní komedie. 
Hrají: Joachim Calmeyer, Tomas Nosrtrom 
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Titulky 
Vstupné:  60 Kč 

Režie: Bent Hamer                              Mládeži do 12 let nevhodný 
                  Délka filmu:95 min. 

26. úterý    17.30  20.00 
27. středa  17.30  20.00 
28. čtvrtek 17.30  20.00 
 
Český dabing 
Vstupné: 68 Kč 

SHREK 2                                                                  USA-Bontonfilm 
Bylo, ale možná nebylo…druhé pokračování animované komedie, 
v němž čeká zeleného Shreka těžký úkol: návštěva tchýně a tchána. A 
ti měli o vyvoleném své dcery úplně jinou představu 
Režie: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon                     

Délka filmu: 90 min. 
29. pátek    17.30 20.00 
30. sobota  17.30 20.00 
31. neděle  17.30 20.00 
 
Titulky 
Vstupné:  73 Kč 
 

MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2                                   USA-SRN-Bioscop  
Jimmy „Tulipán“ (Bruce Willis) bude muset zrušit důchod – jeho 
bývalou (momentálně zubařovu ženu) unesla mafie! Druhé 
pokračování úspěšné krimikomedie. 
Dále hrají: Matthew Perry, Amanda Peetová, Kevin Pollak 
Režie: Howard Deutch                         Mládeži do 12 let nevhodný  

Délka filmu:100 min. 
2.11. úterý   17.30  20.00 
3.11. 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 klasického hollywoodského hitu 
Dále hrají: Romola Garaiová, Sela Wardová, John Slattery 
Režie: Guy Ferland                         

 Mládeži do 12 let nevhodný 
                                                                     Délka filmu:90 min 

 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
   

 3. neděle    15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Hrnečku, vař!                                           ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min. 

10. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Broučkovy tajnosti                                  ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 70 min.  

17. neděle   15.00
Vstupné: 8  Kč 

Cvrček a spol.                                          ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min. 

24. neděle   15.00
Vstupné: 8  Kč 

Mach a Šebestová                                   ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min. 

31. neděle   15.00
Vstupné: 8  Kč 

Kytice pohádek II                                   ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma:70 min. 

 
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 

   2.  -   3.  Hříšný tanec 2  USA romantický, taneční 
   4.  -   5. Hellboy USA akční sci-fi 
   6.  -   7. Zrůda USA drama 
            8. Ničeho nelituji ČR tragikomedie 
   9.  - 10. Sexbomba od vedle USA komedie 
          11. Pánská jízda ČR komedie 
 12.  - 14. Vesnice USA thriller 
 16.  - 17. Ztracené vzpomínky USA sci-fi  
 18.  - 19. Král Artuš USA historický 
 20.  - 21. Muž v ohni USA thriller 
         22. Vzpoura ve věznici Carandiru Brazílie drama 
 23.  - 24. Slavíci v kleci Francie hořká komedie 
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 25.  - 28. Duše jako kaviár ČR tragikomedie 
 27.  - 28. Příběh žraloka USA animovaný 
          30.  Před soumrakem USA romantický 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze života JHSO 
 

 Jindřichohradecký symfonický orchestr po prázdninách opět připravuje nový 
program na své koncerty. S naším promenádním programem jsme navštívili několik míst. 
Zajeli jsme do Německa (Neu Etingen), do Rakouska (Schrems), na Hlubokou a do Nové 
Včelnice. Ráda bych proto, alespoň touto cestou, poděkovala všem, kteří si v době 
dovolených vyšetřili čas a účastnili se zkoušek a koncertů. 
 Nyní již probíhají přípravy na Podzimní koncert. Bude se konat 31.10.    
v 19.00 na Střelnici a jste na něj velmi srdečně zváni. Na programu bude 
předehra k operetě Netopýr Jo hanna Strausse ml., vídeňského krále valčíků, 
Koncert pro housle a orchestr a-moll Antonína Dvořáka a chystají se pro Vás i 
další skladby. 
 Již tradičně připravujeme na sváteční dny Adventní koncerty (5.12.), které se 
budou konat v krásném prostředí kaple sv. Maří Magdaleny a Vánoční koncert (19.12.). 
Pro první polovinu roku 2005 jsou naplánovány Jarní koncert (20.3.) na Střelnici, Zámecký 
ples (9.4.), Májový  (8.5.) a Letní koncert (8.6.) v Rytířském sále a na 3. nádvoří Státního 
hradu a zámku v J. Hradci. 
 Samozřejmě nezapomínáme ani na slavné české skladatele. V příštím roce si 
připomeneme 135 let od narození Vítězslava Nováka (1870-1949), který je úzce spjat 
s naším krajem. My si jej připomeneme několika skladbami na dalším Podzimním koncertě 
v roce 2005. 
 Doufám, že i v této sezóně bude z čeho vybírat. Těšíme se, že Vás na našich 
koncertech budeme moci přivítat v co největším počtu.  

Pozvání se netýká pouze posluchačů, rádi bychom mezi sebou uvítali i další 
muzikantské posily. Pokud jste z J. Hradce a okolí a máte chuť si zahrát, přijďte mezi nás. 
Zkoušíme obvykle v neděli odpoledne v budově gymnázia.  
      Za JHSO  L. Plachá 


