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OHLÉDNUTÍ ZA OPEROU 
 

 
Vážení přátelé, 
 

je nám velkým potěšením přivítat Vás na operním představení Antonína Dvořáka „Jakobín“ 
v nádherných prostorách Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. 
 
Zlatá pětilistá růže v historickém znaku je vhodným vyjádřením místa Jindřichova Hradce 
mezi ostatními českými městy. Je podobné jako místo růže mezi květinami. Jeho půvab se 
zrcadlí na modré hladině Vajgaru už po staletí. 
 
Hudba bývala na jindřichohradeckém zámku vždy hostem, i když spíše jen jako společenská 
zábava, než opravdové umění. 

 
Zlatá éra takzvané „Jindřichohradecké opery“ však nastala až v polovině 20. století. V letech 
1950 až 1965 vždy koncem června a začátkem července uvedl převážně amatérský soubor 
přes stovku operních děl. Hlavní pěvecké party však byly obsazovány proslulými umělci 
z Národního divadla, kteří zaručovali vysokou uměleckou úroveň představení. A tak na třetím 
hradním nádvoří do noci zněly tóny z oper např. B. Smetany „Dalibor“, „Prodaná nevěsta“, 
„Libuše“ a A. Dvořáka „Rusalka“ a „Jakobín“. 
 
Město Jindřichův Hradec chce na tuto významnou kulturní tradici a odkaz našich předků 
navázat a v roce významných výročí českých skladatelů připomenout dílo jednoho z nich. U 
příležitosti 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, zakladatele české národní hudby uvádí ve 
spolupráci s AP – PROSPER na třetím zámeckém nádvoří operní představení „Jakobín“. Tato 
opera byla v Jindřichově Hradci uvedena 23. a 24. června 1955 se sólisty Věrou Cupalovou, 
Sylvií Kodetovou, Antonínem Zlesákem, Teodorem Šrubařem a Karlem Bermanem. 
     
V novém nastudování se příznivcům operního umění představí sólisté Národního divadla Eva 
Urbanová a Vratislav Kříž. 
Uvedení tohoto titulu na zámeckém nádvoří jistě osloví stovky milovníků díla Antonína 
Dvořáka nejen z Jindřichova Hradce a jeho blízkého okolí, ale také z celé České republiky i 
návštěvníky ze zahraničí. 
Z celého srdce bych si přál, aby operní představení, jehož jedinečnost je navíc umocněna 
magickým prostředím jindřichohradeckého zámku, významně oživilo kulturní život u nás a 
nabídlo občanům i návštěvníkům našeho města krásné a nezapomenutelné zážitky.   
  
Jeho příjemné prožití Vám přeji i já.                                              

 Ing. Karel Matoušek 
starosta města Jindřichův Hradec 

(článek z programu opery Jakobín) 
 

Vážený pane starosto,  
 
 

     byl jsem velmi mile překvapen, když jsem obdržel pozvánku na operní představení 
„Jakobína“ v prostorách Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Miluji tuto operu 
mého dědečka natolik, že jsem požádal o týdenní odklad mé plánované hospitalizace, abych 
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mohl využít této příležitosti a shlédnout Jakobína v krásném prostředí a navíc s opravdu 
hvězdným obsazením.  
     Dovolte mi, abych Vám osobně poděkoval za Vaše pozvání a také za vše, co jste pro 
uskutečnění tohoto projektu a pro obnovu významné kulturní tradice udělal. Přeji Vám i 
všem Vašim spolupracovníkům, aby se tento ušlechtilý záměr vydařil a aby našel 
pokračování i v dalších letech. 
     Velice lituji, že počasí nám nebylo příliš nakloněno a spolu s dalšími faktory mi nedovolilo 
poděkovat Vám hned po představení osobně. Byl to krásný zážitek a byl jsem mimo jiné 
potěšen i tím, že vysocí představitelé regionu svou účastí zdůraznili význam tohoto projektu. 

     Velice lituji i toho, že jsem po skončení představení nemohl osobně poděkovat 
účinkujícím a pozdravit se s nimi. Zpívali a hráli v podmínkách takových, že jejich výkon lze 
bez velké nadsázky označit jako hrdinský čin a skutečnost, že představení došlo až do konce 
jako příklad, který by mohl nést název jiné dědečkovy opery: „Tvrdé palice“. Jsem plně 
přesvědčen, že závěrečné „standing ovation“ si všichni účinkující zasloužili. 

     Nevím, komu vděčím za to, že Vám dal moji adresu a upozornil na to, že v Česku žije 
ještě jeden ze tří vnuků velkého Mistra. Bylo mi však ctí a potěšením se tohoto představení 
účastnit a ještě jednou za vše děkuji. 
 

   
   S pozdravem a přáním mnoho dalších úspěchů    

Antonín Dvořák III. 
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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
 
   Zastupitelé města schválili uzavření 
smlouvy o dílo na výstavbu základní 
technické vybavenosti pozemků určených 
k výstavbě 31 rodinných domů v lokalitě 
Hvězdárna. Stavba obsahuje dešťovou       
a splaškovou kanalizaci, rozvody plynu, 
vody, veřejné osvětlení a komunikační 
plochy řešené jako obytná zóna. Dílo 
provede firma Stamoza s.r.o. Cheb za 19,5 
miliónu korun.  Letošní rozpočet města 
počítá s objemem prací ve výši  10 miliónů. 
Zbývající částku schválili zastupitelé jako 
závazek pro rozpočty let 2005 a 2006. 
Financování také počítá s dotačním 
programem podpory výstavby technické 
infrastruktury pro výstavbu rodinných 
domů ve výši 2,48 mil. Kč (80 tis. Kč/RD). 
 
 

   Na červnovém zasedání zastupitelstva 
byl také vysloven souhlas s tím, že 
rozpočty města vyčlení v letech 2004 až 
2006 potřebné finanční prostředky 
k financování projektu „Rekonstrukce 
přístupových komunikací k podnikatelským 
subjektům v centru města Jindřichův 
Hradec“ v rámci programu PHARE. Pokud 
by město s tímto projektem u EU uspělo, 
výrazně by se tím usnadnil dlouhodobý 
záměr komplexní rekonstrukce centra 
města v lokalitě ulic Růžová, Klášterská     
a náměstí T.G. Masaryka.  
 

   V současné době byla Architektonickým 
ateliérem Štěpán České Budějovice 
dokončena „Studie využitelnosti území – 
bývalý vojenský prostor Fedrpuš Jindřichův 
Hradec“. Zpracovaná studie řeší možnosti 
využití uvedeného prostoru o výměře cca 
110 hektarů mezi trasami silnic I/34 (směr 
Kunžak) a II/28 (směr Nová Bystřice). 
Studie měla ověřit možnost využití 
uvedeného    prostoru   pro   podnikatelské  

účely – celoplošnou asanaci ploch          
a zainvestování inženýrskými sítěmi pro 
potřeby průmyslové zóny. Zastupitelé byli 
seznámeni s řešením ve dvou variantách, 
které respektují potřeby vojenského využití 
ploch, vysoké hodnoty přírodního faktoru 
chráněného území a strategické záměry 
rozvoje města. Závěry studie se projeví při 
projednávání změny číslo deset územního 
plánu města. 
 
 

    Ve snaze vyhovět požadavku veřejnosti, 
vyhradila rada města pro nastávající sezónu 
část provozních hodin zimního stadionu 
pro veřejné bruslení. Pevný termín byl 
stanoven na každé úterý v době od 16,30 
do 18,00 hodin. Stanovení termínů 
veřejného bruslení o víkendech bude 
operativně určováno s  jednoměsíčním 
předstihem a bude  závislé na  množství 
turnajových zápasů žákovských mužstev. O 
konkrétním rozpisu veřejného bruslení o 
sobotách a nedělích bude veřejnost 
informována na celý měsíc dopředu 
prostřednictvím Listů Jindřichohradecka, 
Jindřichohradecké televize a vývěskou 
v prostorách zimního stadionu.    
 
 

   Ještě v průběhu letních měsíců dojde 
k navýšení počtu míst pro placené 
parkování v centru města. Jeden parkovací 
automat bude řešit nové uspořádání 
parkovišť v Janderově ulici kolem budovy 
bývalého Okresního úřadu, druhý bude 
instalován u brány v ulici Pražské pro 
parkoviště u rekonstruované budovy 
Okresního soudu.  

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

   

 
Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec se koná 25. srpna 2004 - 16.00 
hodin v sále KD Střelnice  

   



 strana   5                         Jindřichohradecký zpravodaj                               8/2004 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, 
které byly slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 9. července 2004 

Nosálová Tereza  Kynčl Radim Tóth Václav Picková Magdaléna 
Nosálová Barbora Šubová Kristýna 

 
 Dunka Jiří Moudrý Ladislav 

Úcta zemřelým občanům, kteří nás opustili v měsíci červnu 2004 
 

1. 6. Eva Šroubová, Rapšach  14. 6.  Rudolf Lorenz, Vydří 
6. 6. Věra Janochová, J. Hradec 
7. 6. Marie Maryšková, Otín 

22. 6. Josef Nejedlý, Otín 
26. 6. Jan Paďourek, Jindřiš 

8. 6. Marie Kocarová, Hospříz 27. 6. Albína Hrodějová, J. Hradec 
 

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.  
  
JAZYKOVÁ ŠKOLA ZACHOVÁ INFORMUJE … 
 

O PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLE ?! 
Přehoupli jsme se pomalu do druhé poloviny letních prázdnin, a tak je čas ke krátkému 
zamyšlení a možná i bilancování uplynulého měsíce v Jazykové škole Zachová v J. Hradci: 

 

O prázdninách ve škole?! Proč ne! Právě v červenci totiž proběhl již druhý ročník kurzu 
„Keramika s angličtinou“, kterého se zúčastnilo celkem 13 dětí ve věku 5 – 12 let.  
Děti si vyzkoušely nejrůznější výtvarné aktivity a jedno odpoledne bylo věnováno práci na 
hrnčířském kruhu. Kreativní tvoření bylo doprovázeno anglickou konverzací a hravou 
formou výuky angličtiny.     
O tom, že nezahálíme ani v srpnu, svědčí následující nabídka: 
- Nadále pokračujeme v zápisech do všech jazykových kurzů na školní rok   
  2004/2005 včetně jednoletého pomaturitního studia angličtiny a němčiny. Ucelenou    
   nabídku najdete na našich internetových stránkách www.pzachova.cz.  
- V rámci přeshraniční spolupráce se v srpnu uskuteční 1.seminář „Čeština pro cizince“,  
   který je určen rakouským „studentům“, kteří mají zájem získat základní znalosti českého    
   jazyka, nebo si hodlají již nabyté jazykové dovednosti utužit a zdokonalit, a to přímo  
   v českém prostředí.    
- Chystanou novinkou nastávajícího školního roku je poskytování doučování pro žáky ZŠ  
   a SŠ ve všech předmětech (český jazyk, matematika, chemie, fyzika atd.) 
- Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání, s platností od 1. 8. 2004 nás  
   najdete v nových prostorách v 1. patře České spořitelny v J. Hradci.  
Při příležitosti akce Město dětem dne 28. 8. 2004  
pořádáme v jazykové škole  Den otevřených dveří.  
V pracovní době pobočky ČS můžete použít hlavní vchod, v ostatních případech je Vám 
k dispozici boční vchod (za květinářstvím). Přijďte si i Vy prohlédnout naše nové učebny a 
vyzkoušet si výuku „nanečisto“. Na setkání s Vámi se těší kolektiv pedagogů.  

strana   6                        Jindřichohradecký zpravodaj                              8/2004 
Výběr z událostí městské policie J. Hradec 6. - 30.6.2004 
 
zpočátku chtěl vybírat, nakonec 
platil... 6.6.2004 Do střetu se zákonem 
se vlastním přičiněním dostal 23-ti letý 
mladý muž, jdoucí se skupinou kamarádů 
v 00.10 hodin Panskou ulicí. Při míjení 
muže s dvojicí žen, chtěl na muži vybrat 
mýtné s tím, že jej tady ještě nikdy 
neviděl. Muž se i s ženami schoval ke 
známým do prostoru Grill baru.  Mladík  
značně posílen „kvalitním" vínem z PET 
láhve se opakovaně pokusil vyrazit dveře 
baru ramenem. Po nezdařených pokusech 
pokračoval s partou do ulice Na 
Hradbách. Zde je dostihla dvoučlenná 
hlídka strážníků, která muže vyzvala k 
prokázání totožnosti. Tento, pravdě-
podobně proto, aby se neshodil před 
kamarády a nepoškodil svoji pověst 
„tvrďáka", odmítl totožnost prokázat. Byl 
jedním ze strážníků poučen o možnosti 
předvedení ke zjištění totožnosti na 
obvodní oddělení Policie. Protože při 
předvádění kladl aktivní odpor, byla mu 
nasazena pouta a poté byl na „obvod" 
eskortován.  Po zjištění totožnosti mu 
strážník sdělil, že se dopustil přestupku 
proti majetku a dále porušil městskou 
vyhlášku zakazující konzumaci  alkoho-
lických nápojů na veřejných prostran-
stvích. Oba přestupky s ním byly vyřízeny 
po vystřízlivění. 
 
neujel...6.6.2004 Velice nezodpovědně si 
počínal 26-ti letý řidič osobního vozidla 
Škoda poté, co podnapilý usedl za volant. 
V Mládežnické ulici bylo řízení nad jeho 
síly a naboural. Strach zvítězil nad únavou 
a řidič s poškozeným vozidlem začal 
ujíždět z místa nehody ulicí Pod Vrchy 
směrem na sídliště Hvězdárna, kde se v 
jednom z domů schoval ve sklepě. Odtud 
jej strážníci s pomocí jeho manželky 
dostali a předali policistům ze skupiny 
dopravních nehod. 

vykradené vozidlo...7.6.2004 V 05.15 
hodin při provádění kontroly na sídlišti 
Vajgar si strážníci všimli rozbitého okna u 
vozidla VW Passat. Kámen, kterým okno 
bylo rozbité, ještě ležel na sedačce. Později 
se k vozidlu dostavil majitel, který 
konstatoval, že mu z vozidla zmizela mimo 
jiné i taška s dokumenty, mobilní telefon a 
autorádio Blaupunkt. Případ si na místě 
převzala Policie ČR. 
 
zapomněla...8.6.2004 Octavii s otevřeným 
oknem u spolujezdce parkující v Jarošovské 
ulici nahlásil svědomitý občan strážníkovi - 
pochůzkáři. Ten nelenil a zjistil, že řidička se 
nachází v budově Jihočeské univerzity na 
přijímacích zkouškách, kde ji také nalezl a 
zjištěnou skutečnost jí sdělil. Řidička  
následně vozidlo zajistila. 
 
hráli si...11.6.2004 Nebezpečnou hrou se 
bavila skupinka nezletilých (12, 13, 14 let) 
na sídlišti Vajgar u jedné ze zastávek MHD. 
Z dlouhé chvíle po sobě házeli kameny. 
Jednomu z kamenů se však do živého cíle 
nechtělo, vybral si raději skleněnou výplň 
autobusové zastávky (cca 200 x 120 cm), 
která se vysypala.  Mládežníci se rozprchli, 
ale pohotový svědek událost zaznamenal a 
oznámil na linku 156 s poměrně přesným 
popisem pachatelů. Strážníci se vydali na 
místo a celou skupinku našli na nedalekém 
hřišti. Zde se viník přiznal, ale vzhledem k 
věku a neúmyslnému jednání se nejednalo o 
přestupek. Strážníci navštívili rodiče provi-
nilce, kteří budou muset způsobenou škodu 
uhradit.  
 
krajní nouze ?  svérázně řešil přívalovou 
vodu 54-ti letý občan jedné z okolních obcí, 
který proto aby ochránil svůj majetek (dům 
a zahradu), skočil do bagru a nad svým 
pozemkem vykopal odvodňovací příkop a to 
i napříč přes asfaltovou komunikací. 
Strážníci na místě pořídili fotodokumentaci, 
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kterou spolu s úředním záznamem předali 
k dalšímu využití odboru dopravy             
a odboru majetku města MěÚ J. Hradec. 
 
13.6.2004 18-ti leté dívky, která ztratila 
vědomí v podloubí na náměstí Míru si 
všiml strážník provádějící pochůzkovou 
činnost v této lokalitě. Poté, co dívku 
přivedl k vědomí jí naložil do služebního 
vozidla a převezl do nemocnice, kde byla 
předána odborníkům.  
 
pozor na podvodníky !!! 15.6.2004 V 
11.00 hodin byl na linku 156 oznámen 
výskyt cizinců pravděpodobně rumunské 
národnosti, nabízejících na náměstí Míru 
prsteny ze žlutého kovu. Strážníci cizince 
(celkem 8, věk 20-40 let) zadrželi a za 
pomoci policistů obvodního oddělení 
prověřili jejich totožnost. Mezitím zlatník z 
odborné zlatnické dílny prověřil ryzost 
prstenů. Byly opravdu z pravé nefalšo-
vané mosazi.  Tyto „zlaté" prsteny nabí-
zeli důvěřivým občanům za 200,- Kč.  
Jejich čin byl policisty kvalifikován jako 
přestupek, proto byla věc vyřízena v 
blokovém řízení. Prsteny jim byly oproti 
potvrzení odejmuty. Jedna z Rumunek, 
aby ukázala  „jak je jí to jedno" si ještě 
vyhrnula sukni a posléze i triko. Toho, že 
byla bez spodního prádla (jinak věc u 
tohoto etnika celkem běžná) si všimli 
nejen kolemjdoucí občané, ale i strážníci 
a hned byl na světě další přestupek. No a 
na závěr ještě nesprávné parkování....  Po 
takovýchto zkušenostech se tato skupinka 
v našem městě jistě neukáže. 
 
neznalost neomlouvá...16.6.2004  to, 
že v našem městě již několik let úspěšně 
„fungují" sběrné dvory nezaregistroval 
živnostník z nedaleké obce, neboť byl v 
22.30 hodin přistižen hlídkou městské 
policie u jednoho z kontejnerů na 
odpadky na sídlišti Vajgar, kde zrovna 
odkládal odpad z autodílny.  Když chtěl 
skočit do vozu a ujet, vůz odmítl 

poslušnost a nenastartoval. 20-ti letý muž 
byl strážníky vyzván k opětovnému naložení 
odpadu a poučen o jeho správném uložení. 
Vzhledem k tomu, že se dopustil přestupku, 
zaplatil ještě blokovou pokutu a za pomoci 
strážníků sídliště opustil. 
 
lepiči...17.6.2004 až z Tábora nám přijeli 
polepit město plakáty zvoucími na nejmeno-
vanou akci dva muži (22 let). Měli ovšem 
smůlu, protože v 23.20 hodin narazili na 
Masarykově náměstí na pěší hlídku stráž-
níků, která jejich počínání kvalifikovala jako 
porušení vyhlášky Města a přestupek byl s 
oběma na místě vyřešen v blokovém řízení. 
Poté byla polepená místa uvedena do 
původního stavu. 
 
šťastné shledání...18.6.2004 při venčení 
svého pudlíka se ztratila 7 letá dívka, které 
se ujala hodná paní z Jakubské ulice.  
Protože dívka bydlela v J. Hradci krátce, 
nedokázala dostatečně jasně paní vysvětlit, 
odkud přišla.  Proto paní na místo přivolala 
hlídku MP, strážníci dívku i s pudlíkem 
naložili do služebního vozidla a po chvíli 
ježdění a ptaní jí předali šťastnou do náručí 
matky. 
 
 opravdu upoutal... 20.6.2004  reklamní 
poutač na náměstí Míru v 01.45 hodin 
opravdu upoutal 23-ti letého mladíka, který 
se vracel „lehce" podroušen do místa 
bydliště natolik, že si jej rozhodl vzít s 
sebou. Hodil si poutač na rameno, vykročil, 
a vtom kde se vzali, tu se vzali strážníci 
městské policie, kteří skutek kvalifikovali 
jako přestupek proti majetku. Vzhledem k 
momentálnímu stavu přestupce je přestupek 
v řešení městské policie. 
 
že by žízeň? 21.6.2004 31-ti letý Ukrajinec 
si vzal z regálu supermarketu BILLA litrovou 
láhev vína, ani se nenamáhal jí zaplatit a 
směřoval si to k východu, když v tom jej 
zastavil pracovník ostrahy a přivolal 
strážníky městské policie. Ti skutek kvalifi-
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kovali jako přestupek proti majetku, za 
který muži uložili blokovou pokutu a navíc 
událost oznámili cizinecké policii. 
 
okořenil si... 22.6.2004 3 balíčky 
grilovacího koření se pokusil pronést pod 
větrovkou 65-ti letý muž v PENNY 
Marketu.  Na tuto skutečnost upozornil 
vedoucího prodejny všímavý zákazník. 
Vedoucí nelenil a na místo přivolal 
strážníky městské policie. Ti mužův 
skutek vyhodnotili jako přestupek proti 
majetku a věc je v řešení městské policie. 
 
neposlechl...23.6.2004  V 13.30 hod. 
„obuli" strážníci nesprávně parkující 
vozidlo v Nádražní ulici. Asi po půl hodině 
se přihlásil řidič, který uznal svou chybu. 
Při řešení přestupku si strážník všiml 
řidičovy špatné artikulace a zároveň cítil 
zápach alkoholu. Proto řidiče na zjištěnou 
skutečnost upozornil a zdůraznil, že v 
případě „požití" nelze řídit. Za upozornění 
řidič poděkoval a řekl, že „to má již 
zařízeno". Při odjezdu z místa si strážníci 
všimli, že onen muž usedá za volant 
svého vozu a rozjíždí se. Sledovali jej 
proto až do ulice Na Příkopech, kde 
zastavil. O situaci byli vyrozuměni 
policisté obvodního oddělení, kteří si 
případ na místě  převzali. 
 
prchal...23.6.2004 Zajímavým způsobem 
se rozhodl odcizit zboží z BILLY 27-ti letý 
muž. V prodejně si zboží v hodnotě 185,-
Kč uložil do boční kapsy kalhot. Nevšiml si 
ovšem, že je při této činnosti pozorován 
pracovníkem ostrahy. Nutno uvést, že 
muž se pohyboval v prostoru prodejny 
bez nákupního košíku.  Poté uchopil do 
každé ruky láhev s pivem a šel k 
pokladně, kde láhve položil na pás, a 
když došlo k placení, předstíral, že si 
zapomněl peníze a vyběhl z prodejny. 
Tam již ovšem čekal bdělý pracovník 
ostrahy, který muže požádal o strpení a 
na místo přivolal strážníky, kteří skutek 

klasifikovali jako přestupek proti majetku, 
který je možno řešit v blokovém řízení. 
 
odhalen po čichu ? 25.6.2004 Taktéž bez 
nákupního košíku vešel do prodejny JH-
Markt 39-ti letý muž. U regálu s pečivem si 
do sáčku vložil 4 rohlíky a když se „ujistil", 
že jej nikdo nepozoruje, do dalšího sáčku 
vložil  sýr Romadur, který si vložil za košili. 
U pokladny zaplatil pouze pečivo. Netušil, že 
personál obchodu má „oči všude", a tak se 
divil, proč jej za pokladnou vedoucí pozval k 
sobě do kanceláře, kam se po chvilce 
dostavila i hlídka městské policie. Zde 
vyndal zpod košile sýr. Strážníci jej poučili, 
že se dopustil přestupku proti majetku a věc 
je prozatím v řešení městské policie. 
     
málem ztratil kamaráda...26.6.2004       
V 18.55 hodin byli strážníci požádáni 
dispečerkou RZS o prověření muže ležícího 
u restaurace Zbuzany.  Ti vyjeli a na místě 
samém nalezli silně podnapilého 37-ti letého 
muže spolu s méně podnapilým 47-ti letým 
kamarádem, který se jej snažil uložit do 
nákladního prostoru dodávkového vozidla 
Ford Transit.  Po ověření totožnosti obou 
mužů strážníci upozornili majitele vozidla, že 
v tomto stavu nemůže usednout za volant, a 
že bude lepší sehnat jiného řidiče. S tímto 
majitel souhlasil a řekl, že rozhodně řídit 
nebude.  Sotva strážníci z místa poodjeli 
majitel usedl za volant a  začal s vozidlem 
ujíždět směrem na Studnice. Strážníci otočili 
služební vozidlo a jeli za Fordem. Zastavit se 
jej podařilo až za železničním přejezdem. 
Mezitím se otevřely špatně uzavřené zadní 
dveře a přepravovaný muž začal z jedoucího 
vozidla „vyčnívat". V době zastavování mu z 
vozidla koukaly i hýždě. Po zastavení bylo 
vozidlo i s oběma muži předáno hlídce 
Policie ČR. 
 

str. Gabriel Rudolf 
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ZACHYCENO KAMEROU… 
 
Cihly budou pomáhat lidem 
s mentálním postižením 
 

 
 

 
 
 
 

Deset dnů – konkrétně od pátku 2. do 
neděle 11.7. probíhala v J. Hradci Akce 
Cihla. Její organizátor byl s jejím 
výsledkem nadmíru spokojen. Za 100 
korun jste si mohli malou cihlu šamotku 
odnést, nebo ji vyzdobit nápisem a přiložit 
do symbolické zdi. Jihočeská Akce Cihla 
proběhla koncem června v Č. Budějovicích 
a v Písku, na začátku července se pak 
přestěhovala do našeho města. První 
ročník jihočeské akce, která navazuje na 
pátý ročník Akce Cihla, probíhající v ulicích 
Prahy, organizovalo občanské sdružení 
Proutek, jež provozuje chráněné bydlení 
pro lidi s mentálním postižením v Plasné u 
Kardašovy Řečice. „Tyhle peníze budou 
použity na vybudování vstupní haly ve 
chráněném bydlení, kde vznikne vstupní 
prostor a schodiště do patra. V dohledné 
době zde pak vybudujeme pokoje pro 
další klienty. Již dnes chráněné bydlení 
funguje, máme čtyři místa pro lidi 
s mentálním postižením. Ti lidé tam 
normálně žijí a my chceme, aby se 
v horizontu pár let  počet těchto míst 
zvýšil alespoň na osm až deset, což je 
optimální stav pro to, aby se každý 
z klientů mohl individuálně rozvíjet“ 
upřesnil Jan Kostečka z občanského 
sdružení Proutek. Chráněné bydlení 
představuje bydlení a navazující služby pro 
mentálně postižené, které tyto lidi 
integruje do běžné společnosti. Je alterna-
tivou pro ústavní pobyty, kde žijí po 
desítkách či stovkách. „V našem případě 
se chráněné bydlení nachází na statku u 
Kardašovy Řečice. Je tam obytná část, ale 
i část, kde chováme ovce a kozy a troufám 
si říct, že ti lidé, kteří tam už dnes bydlí, 
žijí velmi podobně, jako kdokoliv jiný“ 
uvedl dále Jan Kostečka. V Českých 
Budějovicích se za čtyři dny prodalo 271 

cihel, v Písku 50 a v Jindřichově Hradci za 10 
dnů 402 cihly. Na chráněné bydlení tedy 
přispěli Jihočeši a turisté více než 70ti tisíci 
korun.  
  
 
U nemocnice se již parkuje snadněji 
 
Přestože v našem městě vznikla v posledních 
letech celá řada nových parkovacích míst, 
stále se motoristé setkávají s lokalitami, 
které jsou v tomto ohledu velmi 
problematické. Parkování v okolí polikliniky a 
okresní nemocnice je velmi komplikované už 
řadu let. Zvláště v ordinačních hodinách 
lékařů na poliklinice a v návštěvní době 
nemocnice nebylo prakticky možné 
zaparkovat v souladu s dopravním značením. 
Nejbližším možným místem pro vybudování 
nového parkoviště byl prostor za prodejnou 
naproti starému vjezdu do nemocnice. 
„Parkoviště by mělo vyřešit parkování v okolí 
původního hlavního vstupu do nemocnice, to 
znamená v ulici U nemocnice a v okolních 
ulicích. Nové parkoviště nabízí 59 míst a jeho 
vybudování stálo 3 200 000 Kč“ upřesnil 
Vladimír Krampera z Odboru investic 
Městského úřadu v Jindřichově Hradci. Režim 
stání motorových vozidel bude volný - 
nebude nijak omezen ani zpoplatněn. 
Naopak dvě již existující parkoviště v J. 
Hradci se v nedávné době stala parkovišti 
placenými. “Jsou to parkoviště před budovou 
bývalého Okresního úřadu a v Pražské ulici. 
Jsou zde parkovací automaty s režimem 
úplně stejným, jako v ulici Klášterské, to 
znamená od 7-mi do 18-ti hodin se stejnými 
sazbami. U těchto parkovacích automatů 
počítáme s návratností asi do jednoho roku“ 
uvedl dále Vladimír Krampera. Obě 
parkoviště byla osazena parkovacími 
automaty na základě podnětů dopravní 
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komise. V případě parkoviště před 
budovou bývalého Okresního úřadu bylo 
řešení nutné zejména z bez-pečnostních 
důvodů. 
 
V Lomech u Kunžaku vyrostla 
základna humanitární pomoci 
 
Lomy u Kunžaku byly začátkem července 
místem, kde se konalo tématické cvičení 
153. záchranného praporu v J. Hradci. To 
bylo tentokrát zaměřeno na výstavbu 
základny humanitární pomoci a mělo hned 
dva důvody. Tím prvním bylo procvičení 
metodiky výstavby základny humanitární 
pomoci samotnými vojáky, druhým 
důvodem bylo seznámit s touto metodikou 
zástupce dalších složek integrovaného 
záchranného systému. Cvičení, které 
zorganizovala rota podpory a zabezpečení 
jindřichohradeckého praporu, se koná jen 
velmi sporadicky. 
„Výstavba takové základny je velmi 
náročná, i když trvá pouze 24 hodin. 
Jedná se o značné množství materiálu, 
které se výstavbou ničí a vznikají velké 
problémy s údržbou. Podobná velká akce 
se konala v roce 1996, tehdy se jednalo o 
mezinárodní cvičení u Kolína společně 
s Dány“ vysvětlil npor. Stanislav Filler ze 
153. záchranného praporu v Jindřichově 
Hradci. Lokalita střeleckého prostoru 
v Lomech u Kunžaku byla pro cvičení 
vojáků vybrána zcela záměrně. Výstavbu 
základny humanitární pomoci totiž značně 
komplikovala. „Vybrali jsme ji opravdu 
záměrně, aby to nebyly ideální podmínky. 
Většina obdobných akcí se koná na 
rovných plochách, což pro nácvik 
skutečného zásahu není zcela správné. 
Chtěl bych ještě říci, že tyto základny jsou 
sice stavěny na náhodných místech, ale 
my máme například s jadernou 
elektrárnou Temelín vytipována místa, 
která by v případě havárie sloužila právě 
pro tuto výstavbu“ upřesnil dále Stanislav 
Filler. Základna humanitární pomoci, která 

během jediného dne vyrostla v Lomech u 
Kunžaku, měla všechny patřičné sekce – od 
příjmu osob a jejich základního hygienického 
očištění, přes vybavení výstrojním a 
proviantním materiálem, až po zdravotní 
středisko a ubytovací a stravovací část. Na 
unikátním tématickém cvičení se podílelo 
několik desítek profesionálních vojáků 
z celého regionu. 
 
 
 

Jindřichův Hradec navštívil americký 
velvyslanec 
 
Ve čtvrtek 15. července zavítal na oficiální 
návštěvu Jindřichova Hradce velvyslanec 
Spojených států amerických v České 
republice William Cabannis. Nabitý program 
zahrnoval například návštěvu Fakulty 
managementu, prohlídku jindřichohradecké 
nemocnice nebo přijetí starostou Karlem 
Matouškem v obřadní síni starobylé radnice. 
William Cabannis pochází z Birminghamu ve 
státě Alabama, za sebou má vojenskou 
službu u výsadkových jednotek Rangers, 
také úspěšné podnikání v oblasti strojírenství 
a samozřejmě i velmi bohatou  politickou 
kariéru, kterou odstartoval v roce 1978 svou 
kandidaturou do Sněmovny reprezentantů 
státu Alabama. Americký velvyslanec je 
rovněž členem mnoha občanských a 
komunitních organizací. William Cabannis je 
již 41 let ženatý a má dvě dcery. Do 
Jindřichova Hradce přijel v doprovodu své 
manželky Catherine, která je výtvarnicí. 
Převážně kvůli ní zahrnoval oficiální program 
návštěvy v Jindřichově Hradci i prohlídku 
gobelínových dílen.    
 
„Tvrdohlavá žena“ a „Jakobín“  byli 
k vidění na jindřichohradeckém 
zámku 
 
Ani samý začátek letošních prázdnin se 
v J.Hradci nemohl obejít bez oblíbené 
činohry na zámku. Ochotníci ze souboru 
Jablonský společně s profesionálními herci 
plzeňského divadla nastudovali tentokrát 
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báchorku Josefa Kajetána Tyla s názvem 
„Tvrdohlavá žena“. Tato hra vznikla v roce 
1849 a Josef Kajetán Tyl v ní reagoval na 
tehdejší politickou situaci u nás. 
V báchorce z krkonošského prostředí se 
mu mistrovsky podařilo prostřednictvím 
jednotlivých postav glosovat revoluční rok 
1848 a události, které následovaly. Do 
společného nastudování divadelní hry se 
jindřichohradečtí ochotníci a profesionální 
herci z plzeňského divadla J.K.Tyla pustili 
již pošesté. „Přímo ve hře vystupují 
kolegové Brabec, Krejsa nebo Kaška a 
samozřejmě i Andrea Černá, kterou do 
Jindřichova Hradce vozíme jako klenot. Já 
s kolegou Chmelařem jsme pouze 
v úvodní scéně, takže jsme se vyhnuli 
tomu, abychom se museli učit text“ 
pochvaloval si před derniérou režisér 
představení Josef Nechutný z plzeňského 
divadla J.K.Tyla. Premiérově se divadelní 
představení odehrávalo v zámecké 
zahradě a nikoli na nádvoří. Herci i diváci 
si toto prostředí velmi pochvalovali a tak je 
velmi pravděpodobné, že se sem činohra 
vrátí i příští rok. „Samozřejmě, že vždycky, 
když do Jindřichova Hradce jedu, tak už 
mám v hlavě plán na další hru a říkám si: 
tohle jsme měli dělat letos. Uvidíme, jak to 
po organizační stránce bude vypadat příští 
rok. Zatím bych nerad něco prozrazoval“ 

řekl dále Josef Nechutný. První představení 
Tvrdohlavé ženy odehráli ochotníci ze 
souboru Jablonský, jindřichohradečtí 
baráčníci a plzeňští herci ve čtvrtek 1. 
července. Představení druhé v pondělí 
pátého mělo hlavně kvůli počasí mnohem 
dramatičtější náboj. Jen během první půlky 
museli herci své vystoupení třikrát přerušit, 
déšť, který bývá nejpravidelnějším 
návštěvníkem jindřichohradecké činohry, se 
však nakonec přece jen umoudřil. Nejen 
jindřichohradecká činohra však byla 
v červenci k vidění na III. zámeckém 
nádvoří. Na své si přišli i milovníci opery, 
konkrétně Jakobína od Antonína Dvořáka. 
Během prvního červencového víkendu se 
divákům představila česká operní esa 
v podobě světově uznávané sopranistky Evy 
Urbanové a jejího kolegy z Národního divadla 
Vratislava Kříže. Jakobín patří mezi vrcholná 
díla Antonína Dvořáka, premiéru si tato 
opera odbyla 9. února roku 1889 právě 
v Národním divadle v Praze. Operní 
představení v Jindřichově Hradci bylo 
unikátní nejen  hvězdným obsazením, ale i 
faktem, že jej organizátoři už nehodlají 
reprízovat.         
                            

Marcela Nejtková,  
Jindřichohradecká televize 

 
Divadelní léto na zámku v Jindřichově Hradci 
Dovolte mi, abych se s vámi rozdělila o několik hezkých zážitků z divadelních představení 
v zámecké zahradě v Jindřichově Hradci. Režisér Josef Nechutný spolu s p. Kaškou, 
Viktorem Brabcem z plzeňského divadla, připravili krásné představení.  
Po „Strakonickém dudákovi“, „Našich furiantech“, „Jindřichohradecké romanci“ a „Lucerně“ 
se letos opět vrátili k J.K.Tylovi. Na programu byla „Tvrdohlavá žena“. Představení navštívil 
jako obvykle i starosta města Ing. Karel Matoušek, místostarosta města p. A. Němec, 
manželé Kasalovi.  
Dominoval opět pan V. Staněk, p. Liškařová ze souboru z Deštné (paní mlynářka), dále sl. 
Černá (dcera mlynářky). My baráčníci jsme vždy součást každého vystoupení. Velice si 
toho vážíme, že jsme zváni. Počítáme s tím, že příští rok budeme opět osloveni a budeme 
rádi vystupovat s herci z plzeňského divadla a se souborem Jablonský. 
Je na místě poděkovat všem sponzorům, řediteli zámku PhDr. M. Paulíkovi, celému 
technickému týmu a všem, kdo zajišťovali toto vystoupení.                        

Dáňa Šprinclová, švandymistrová 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ  
              

     1. 8. 2004 – 9.00 - 16.00 hod. – Výstava 
                        historických vozidel  - I. nádvoří  SHZ v J. Hradci                                                                             

Město Jindřichův Hradec pořádá  
  1. 8. 2004 – 10.00 hod. – Promenádní koncert Antonína Vítka - nám. Míru 

 
 

Galerie Špejchar Dolní Skrýchov Vás zve na výstavu  
  2. 8. 2004 – Zuzany Krajčovičové „Náladičky“ – textilní tištěné obrázky  
 
 
 

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec Vás zve 
  5. 8. 2004 – 15.30 – 17.00 hod. – Taneční a pěvecké vystoupení dětských 
souborů u příležitosti Mezinárodního festivalu dětí a mládeže – III. zámecké nádvoří 
 
 
 

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec ve spolupráci s GALERIÍ INSPIRACE pořádají 
  5. 8. 2004 ve 20.00 hod. JAZZ NA ZÁMKU  
(v zahradě u rondelu, v případě nepříznivého počasí ve Španělském křídle)  
zpívá Lee Andrew Davison (USA), hrají: Tony Viktora (kytara), Jiří Růžička (klávesové 
nástroje), Miloš Bílek (tenorsaxofon), Vít Fiala (kontrabas), Miloš Kejř (bicí) 
Předprodej vstupenek v pokladně St. hradu a zámku a v Galerii Inspirace, vstupné 70,- Kč 
 
 

Umělecká agentura A. Kaška a Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zvou na   
NOČNÍ PROHLÍDKY S BÍLOU PANÍ  
pá a so: 6. a 7., 13. a 14., 20. a 21., 27. a 28. 8. 2004  
21.00, 22.00 a 23.30 h / informace na tel.: A. Kaška – 603 24 84 91 
 
 
 

 

GALERIE INSPIRACE pořádá výstavu   
  7. 8. 2004 – 17.00 hod. – JIŘÍ BRÁZDA – grafika 
                                             JAROSLAVA BRÁZDOVÁ - keramika 
Vernisáž v sobotu 7. 8. 2004 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 27. 8. 2004.  
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň   vstup volný 
 

 

Léto 2004 se skupinou JEN TAK TAK na Vysočině a na Jihu 
  7. 8. 2004 – 18 00 hod. – Vlásenice u Kamenice nad Lipou 
                          tradiční letní koncert k výstavě M. Pechka 
13. 8. 2004 – 17 00 hod. – Slavonice – náměstí 
15. 8. 2004 – 15 00 hod. – Roštejn – hradní nádvoří 
                                              letní odpoledne s písničkou  
 

 Ritornello Michael Pospíšil a Muzeum Jindřichohradecka pořádají:    
9. – 14. 8. 2004 - 8.00 – 16.00 hod. - II. roč. Mezinárodního semináře  
                                                        Mezi Prahou a Vídní - konferenční sál muzea 
14. 8. se koná koncert Vespro Della Beata Virgo Maria -  kostel sv.J. Křtitele 
vstupné: 40,- Kč 
                                            

15. 8. 2004 – 11.00 hod. – vystoupí Český studentský orchestr v rámci turné  
                                              po městech České Inspirace - Promenádní koncert 
                                         nám. T.G. Masaryka (pod kaštany) 
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Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec Vás zve 
17. 8. 2004 – 15.30 – 17.00 hod. – Taneční a pěvecké vystoupení dětských 
souborů  u příležitosti Mezinárodního festivalu dětí a mládeže – III. zámecké nádvoří 
Aeroklub Čech a Moravy  
19. – 20. 8. 2004 – tréninkové seskoky sportovců a tandemové seskoky pro zájemce   
                                z řad odvážné veřejnosti  
 
 

Klub historie letectví J. Hradec, Město J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 
20. 8. 2004 – 18.00 hod. – Bitva nad Jindřichohradeckem – 24. srpen 1944 
                       Přednáška Mgr. Vladislava Buriana – konferenční sál muzea 
 

ŠP PRODUCTION ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec a Národním památkovým 
ústavem v Českých Budějovicích Vás zvou na závěrečný koncert v rámci kulturního 
projektu – cyklus komorních koncertů  
20. 8. 2004 – 20.00 hod.  –  „Po jihočeských zámcích 2004“ 
                        Komorní duo Robert Pacourek – klarinet,  Daniel Wiesner – klavír 
                        Host: sopranistka Klára Novotná 
Na programu: W.A. Mozart, B. Smetana, A. Dvořák a další 
Vstupné: 60,- Kč    Předprodej vstupenek KD Střelnice od 6. 8. 2004 
Rytířský sál Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci 
 

 

Klub historie letectví J. Hradec, Město J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka,  
Vojenský útvar 4801 J. Hradec a Aeroklub pořádají 
21. 8. 2004 – XI. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci 
10.00 hodin - odhalení pamětní desky v Člunku za přislíbené účasti českých a   
                    amerických válečných letců 
11.30 hodin - slavnostní vernisáž výstavy „Bitva nad Jindřichohradeckem - 24. srpen  
                    1944“ ve výstavní místnosti Muzea Jindřichohradecka 
12.00 hodin - autogramiáda letců v atriu muzea 

 

 

Léto 2004 se skupinou JEN TAK TAK na Vysočině a na Jihu 
21. 8.  2004 –  18 00 hod. –  Landštejn – nádvoří nebo věž 
 

Aeroklub Čech a Moravy 
21. – 22. 8. 2004 – finálová soutěž Českého poháru v parašutismu – přesnost 
přistání. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejprestižnějších soutěží v České 
republice, tak se zúčastní celá ženská reprezentace, vojenská Dukla Prostějov. Účast 
potvrdili také Rakouští parašutisté. 
  

Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zve  
24. 8. 2004 – 19.30 hod. - Koncert B. Šrůmová a hosté (zpěv)  
Rondel SHZ J. Hradec Vstupné: 60,- Kč 
Město Jindřichův Hradec Vás zve na koncert  
26. 8. 2004 – 19.30 hod. – Mezinárodního hudebního festivalu MLADÁ PRAHA 
Dívčí sbor Vysoké hudební školy Kunitachi – Tokio 
Yoshifumi Nakajima – sbormistr, Mark Murphy – tenor (Kanada) 
                       Norbert Heller – klavír (CZ) 
Na programu: B. Smetana, R. Schumann, Y. Nakajima a další  - kaple sv. M. Magdaleny 
Vstupné: 60,- Kč  Předprodej vstupenek KD Střelnice od 12. 8. 2004 
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Aeroklub Čech a Moravy 
27. – 28. 8. 2004 – Akrobatický pohár – soutěž leteckých akrobatů 
 

GALERIE INSPIRACE pořádá výstavu  
28. 8. 2004  – vernisáž 17.00 hod. –  VLADIMÍR NOSEK – OBRAZY (výběr z tvorby) 
Výstava potrvá do 10.9. 2004.  
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň                    vstup volný 
 

Státní hrad a zámek v J. Hradci Vás zve na výstavu 
28. 8. 2004 – 17.00 hod. – M. TROUP – výstava z malířské tvorby - galerie II. 
nádvoří 

 

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

28. 8. 2004 – 13.00 – 21.30 hod. – „MĚSTO DĚTEM  
                      aneb SINDIBÁDOVA  DOBRODRUŽSTVÍ“ 
Celodenní program bude zahájen ve 13.00 a bude pokračovat          
do 21.30 hodin v prostorách městského parku s programem:   
* šerm gotika * fakírské představení * pohádka * šerm baroko *soutěže na elektrických 
motorkách a trojkolkách * nafukovací skákací atrakce *  horolezecká stěna * vystoupení 
folkové skupiny Jen tak tak * malí  zpěváci u mikrofonu * výtvarné hry * malí zdravotníci 
* malí hasiči * ukázka letecké techniky * orientální fakírská show * mnoho dalších 
překvapení * občerstvení  zajištěno 

*  Koncert dětských hvězdiček + Jen tak tak * 21.00 -  Orientální fakírská show 
Pro všechny zúčastněné děti jsou připraveny sladké odměny a drobné dárky. 
Místa konání jednotlivých akcí budou upřesněna na plakátech. 
Na přípravě a realizaci programu se spolupodílí: DDM J. Hradec, Junák J. Hradec, folková 
skupina Jen tak tak, Automotoklub J. Hradec, TJ SOKOL J. Hradec, TJ SLOVAN J. Hradec, 
SKOK J. Hradec, OS ČČK J. Hradec, Hasičský záchranný sbor J. Hradec, YMCA J. Hradec, 
Aeroklub ČR J. Hradec, Waldviertler Sparkasse, Jazyková škola Zachová  
Historické  aktivity  zajišťuje Agentura Červená kumpanie  
Město J. Hradec děkuje za laskavou podporu firmě Cukrářství a pekařství Ivan Kolman 
Zahrádky.  
 

Aeroklub Čech a Moravy 
29. 8. 2004 – finále akrobatického poháru – LETECKÝ DEN  
 

 
 
 
 

ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI (přístup z 1. nádvoří Státního hradu          
a zámku)  tel. 384 361 033, e-mail: inspirace@esnet.cz 
Původní Křižíkova vodní elektrárna v provozu, expozice tapiserií, ukázka tkalcovského 
řemesla, výstava „Shakespeare a doba“, výstava maďarských textilních výtvarnic.  
Mlýn otevřen po rekonstrukci denně 9.00 -17.00 hod., doba prohlídky cca 40 min. 
Vstupné: plné 40.- Kč/snížené 20.- Kč rodinné 100.- Kč.  
Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost 

 
Pokračování výstav: 
 

GALERIE INSPIRACE Vás zve na výstavu :  
STANISLAVA A VLADIMÍRA KRNINSKÝCH – keramika, objekty, obrazy   
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Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň (do 5. 8.)vstup volný 
Národní muzeum fotografie, o.p.s.  
tel/fax: 384 362 459  e-mail: nmf@j-hradec.cz  
„František Krátký, fotograf českého venkova  před 100 lety“ 
Výstava představuje: 62 digitálních černobílých zvětšenin  
z původních originálů     Termín výstavy:  9.7. 22.8.2004  
Otevírací doba: út - ne  10 - 13, 14 - 18 hodin 
Vstupné:  dospělí  20 Kč, snížené vstupné 10 Kč 
Doprovodná publikace: František Krátký, český fotograf před 100 lety 
 

 
 

Státní oblastní archiv Třeboň pracoviště J. Hradec zve na výstavu  
100 let archiváře PhDr. Karla Třísky  
a 50 let St. oblastního archivu v J.Hradci  
Galerie, II. nádvoří, výstava potrvá do 22. 8. 2004        
 

      

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu 
- Petr Štěrba „Rembrandt z Jindřichova Hradce“  výstavní místnost „13“ do 8. 8. 04 
- Umění řemesla –  Marie Hoppe –Teinitzerové  kaple sv. Víta, výstava potrvá do 5. září  
- Jindřichův Hradec ve starých průvodcích    denně od 9 – 12 a 12.30 – 16.30 hodin 
                                                                        kostel sv. Jana Křtitele 
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo nám. 19/I, 377 01  J. Hradec,   
hlavní expoz. budova: 384 36 36 60 
pracovny odborných pracovníků,  
kanceláře: 384 36 36 61 fax.: 384361576   
e - mail: muzeum@esnet.cz  
Muzeum otevřeno denně     od  8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00                          
Městská vyhlídková věž       od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00        
Kostel sv. Jana Křtitele        od  9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30  
 

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

 
 
 
 

 

ZVEME VÁS NA TRAVESTI SHOW jedné z nejúspěšnějších skupin HANKY PANKY 
Z PRAHY, která se uskuteční dne 22. 9. 04 v 19,30 hodin v KD STŘELNICE. 
Vondráčková, Monroe, Madonna, Rottrová, Minogue, Abba, tanečnice z Lučnice, Kotvald, 
Korn. Nahlédnete i do muzikálů jako Hříšný tanec, Kleopatra, Rebelové. To vše a mnoho 
dalších v gala programu u kterého se rozhodně nebudete nudit. Program HANKY PANKY je 
obohacen dokonalou choreografií, nádhernými kostýmy a procítěností všech účinkujících. 
SKUPINA HANKY PANKY VÁS ZVE CO NEJSRDEČNĚJI NA SVOU SHOW  
Předprodej a prodej vstupenek pokladna KD STŘELNICE  vstupné 150,- 170,- Kč 
více info www.hankypanky.wz.cz 
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Jak jsem v Jindřichově Hradci potkala první 
americké prezidenty 

 

     Ten, kdo čte tento nadpis, si možná řekne, ve které zdejší restauraci se autorka těchto 
řádků občerstvila. Můžu však laskavého čtenáře přesvědčit, že je možno je v Jindřichově 
Hradci nejen potkat, ale stát s nimi i u kolébky vzniku Spojených států amerických. 
     Kdo navštívil dne 17. července tohoto roku na zámku vernisáž výstavy 100 let 
archiváře PhDr. Karla Třísky a 50 let jindřichohradeckého pracoviště Státního oblastního 
archivu v Třeboni, měl možnost na vlastní oči shlédnout originál dopisu Georgya 
Washingtona z roku 1783, tedy právě z roku, kdy byla v Paříži uzavřena smlouva, na 
jejímž základě se spojilo třináct severoamerických kolonií a dalo tak základ jednomu 
z nejmocnějších států světa. 
     Připomeňme v souhrnu děje, které vedly ke vzniku Spojených států amerických. 
V roce 1775 byl postaven do čela osvobozenecké armády v boji za nezávislost proti Anglii 
George Washington, původem virginský plantážník. Přes počáteční neúspěchy (armádu 
totiž tvořili převážně farmáři, kteří v sezóně prchali z vojska, aby sklidili svou úrodu) začali 
postupně vítězit. Na stranu Američanů se v roce 1778 přidali i Francouzi a v roce 1783 
byla v Paříži uzavřena smlouva, nazývaná versailleský mír, v níž se třináct 
severoamerických kolonií spojilo jako samostatné republiky do jednoho státu. Británie 
musela uznat nezávislost svých bývalých amerických držav. 
     A o čem vlastně je výše zmíněný dopis z významného roku 1783 od George 
Washingtona? Je určen neznámému adresátovi, který tehdy budoucímu prezidentovi 
(Washington byl prezidentem v letech 1789 – 1797) zřejmě zaslal soudek vynikajícího 
červeného vína zvaného klaret. Washington děkuje dárci za tuto vzácnou pozornost a 
píše, že ji nemůže odmítnout, aby nebyl nařčen z nedostatku patriotismu a mála sympatií 
vůči Francii. 
     Na již zmíněné výstavě se nachází také kopie dalšího dopisu z téhož roku 1783. 
Spolupodepsal ho vedle Benjamina Franklina a Johna Jaye i druhý prezident Spojených 
států amerických John Adams (byl ve funkci v letech 1797 – 1801). Je datovaný v Paříži a 
týká se vzniku USA. Originál tohoto dopisu stejně jako prvního je dnes uložen 
v zámeckém archivu v Jindřichově Hradci. 
     Třetím prezidentem USA byl Thomas Jefferson (v letech 1801-1809), který je 
v archivu rovněž zastoupen vlastnoručně podepsaným dokumentem. Ten je z 15. prosince 
1793 a píše v něm, že 6. října byl ve Virginii a už 9. listopadu v Georgtowne a za tři týdny 
nato musel do Filadelfie. Dopis je též pro neznámého adresáta a Jefferson mu píše, že 
jeho žádost (která zde není vypsaná) prezidentovi nemůže předložit, protože je soukromá 
osoba. Na tomto místě připomeňme, že to byl právě Thomas Jefferson, který připravil 
Prohlášení nezávislosti ke dni 4. července 1776. Byla to první a pro další vývoj USA 
závazná formulace ochrany lidských práv „na život, svobodu a dosažení štěstí“. „Den 
nezávislosti“ 4. červenec se stal americkým státním svátkem. 
     A na závěr  této galerie významných mužů připomeňme ještě jednu významnou 
osobnost, která se sice prezidentem nestala, ale přesto měla nehynoucí zásluhy o vznik 
USA. Byl to Benjamin Franklin (1706 – 1790), původem syn řemeslníka a vyučený tiskař. 
Proslul nejen jako politik, ale také jako vynikající vědec (např. ve výzkumu elektřiny se 
dělí o vynález bleskosvodu s naším Prokopem Divišem) a významný filozof a ekonom. 
Vystupoval v Paříži jako první vyslanec USA ve prospěch americké nezávislosti. Jeho 
vlastní rukou psaný dopis je též z roku 1783 a píše o lžích, které roztrušuje anglický 



 strana   17                         Jindřichohradecký zpravodaj                               8/2004 
vyslanec a potvrzuje vznik USA jako definitivní. Ujišťuje, že Spojené státy rozhodně 
setrvávají ve spojenectví s Francií.  
     Jak se vlastně dostaly tyto zásadní písemnosti o vzniku Spojených států do 
jindřichohradeckého zámeckého archivu? V 19. století bylo velkou módou sbírat tzv. 
Autografy (tj. vlastnoručně psané a podepsané písemnosti). Vzdělaný a kulturně založený 
hrabě Evžen Černín (1796 – 1868) se též věnoval této zálibě. Sbírku založil kolem roku 
1835 a sám si ji pořádal. Nákupem na aukcích i dary vytvořil jedinečnou kolekci archiválií 
nejvýznamnějších osobností světa, ze které pocházejí i dopisy, o nichž byla v tomto 
článku řeč.                                              

Stanislava Nováková, Státní oblastní archiv J.Hradec  

 
 
 
 

 

KINO STŘELNICE 

1. neděle 17.30 20.00 
 
 
Tiutlky 
Vstupné :  65 Kč 

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

Délka filmu: 120 min.
3. úterý   17.00  20.00 
4. středa 17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 62 Kč 

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

Délka filmu: 130 min.
 5. čtvrtek 17.00 20.00  
 6. pátek    17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Český dabing 
Vstupné:  68 Kč 

DEN POTÉ                                                       USA - Bontonfilm 
Výpravný katastrofický velkofilm režiséra Rolanda Emmericha (Den 
nezávislosti). Globální oteplování posunulo planetu na pokraj nové 
doby ledové… 
Hrají: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm, Emmy Rossumová 
Režie: Roland Emmerich                     

Délka filmu: 130 min.
7. sobota  17.00  20.00  
8. neděle  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 68 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, David Wenham 
Režie: Stephen Sommers                Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 130 min.
10. úterý   16.30  20.00
11. středa 16.30  20.00
12. čtvrtek 16.30 20.00  
  
Pozor na začátek ! 
Titulky 
Vstupné:  70 Kč 

TROJA                                                              USA – Warner Bros. 
Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce boj, nestalo se tak ve větší 
bitvě, než byla tato… Historický velkofilm režiséra Wolfganga 
Petersena, volně natočený podle Homérovy Iliady. 
Hrají: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Krugerová, Peter O´
Režie: Wolfgang Petersen                   

Mládeži do 12 let nevhodný
Délka filmu: 160 min.

13. pátek    17.00 20.00
14. sobota  17.00 20.00 
15. neděle  17.00 20.00
 

SPIDER MAN 2                                                        USA – Falcon
„Hrdinou proti své vůli“. Dvojí existence – superhrdiny a vysoko-
školáka. – Petera Parkera (Toby Maguire) čím dál tím víc vyčerpává.  
Dále hrají: Kirsten Dunstová, James Franco, Alfred Molina 
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Pozor na začátek ! 
Český dabing 
Vstupné:  73 Kč 

Režie: Sam Raimi                                           
Délka filmu: 130 min. 

17. úterý  17.30  20.00 
18. středa 17.30  20.00
19. čtvrtek17.30 20.00 
 
 
Vstupné: 68 Kč 

PÁNSKÁ JÍZDA                                                      ČR – Bontonfilm 
Martin Dejdar v nové české 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: Ondřej Vetchý, Josef Abrhám, Světlana Nálepková 
Režie: Martin Kotík                                           Délka filmu: 80 min.  

20. pátek  17.30 20.00  
21. sobota 17.30 20.00  
22. neděle 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. 
24. úterý   17.30  20.00
25. středa  17.30  20.00
 
 
Titulky 
Vstupné: 64 Kč 

GOTHIKA                                                                       USA-Falcon 
Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to znamenat, že odešel. Halle 
Berryová v roli psycholožky, která se jedné osudné noci ocitne 
uvězněná mezi svými bývalými pacientkami. 
Dále hrají: Penélope Cruzová, Robert Downey Jr. 
Režie: Mathieu Kassovitz               Mládeži do 15 let nepřístupný 

                                   Délka filmu: 100 min. 
26. čtvrtek17.30  20.00
27. pátek   17.30  20.00
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

SCARY MOVIE 3                                                               USA-SPI 
Možná přijde i Michael Jackson! Nejlepší filmy mají vždy třetí díl! 
Parodie na filmy: Pán prstenů, Harry Potter, Matrix, Znamení a další. 
Hrají: Pamela Andersonová, Jenny McCarthyová, Leslie Nielsen 
Režie: David Zucker                                          Délka filmu: 85 min. 

28. sobota 17.30  20.00
29. neděle  17.30 20.00
 
 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 
 

INTERMISSION                                                    Irsko-Hollywood 
Colin Farrell v komedii černé jako pinta guinnessu. Jedenáct 
originálních lidských osudů v nezávislém filmu z prostředí jedné 
městské čtvrti irského Dublinu. 
Dále hrají: Colm Meaney, Cilian Murphy  
Režie: John Crowley                       Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu:105 min 
31. úterý   17.00  20.00
1.9. středa 17.00  20.00
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné:  64 Kč 

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

                               Délka filmu: 150 min. 
2.9.čtvrtek 17.30 20.00
 

SPRÁVCE STATKU                                                   ČR-Bontonfilm 
…každý den zázrak… Rodinný, prázdninový příběh.  
Hrají: Adam Stivín, Jarmila Dubová, Anna Veselá 
Režie: Martin Duba                                        Délka filmu: 80 min. 

3. – 5. 9.  KRÁL ARTUŠ – historický, dobrodružný film   

Představení pro děti a představení ART KINA se o prázdninách N E K O N A J Í 
 

 
SPORTOVNÍ RUBRIKA 
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REGIONSPORT služby s.r.o : 384 361 703 
nabízí možnost si zahrát 
tenis, házenou, košíkovou, kopanou, nohejbal 
na víceúčelovém hřišti 
s POLYURETANOVÝM POVRCHEM 
místo: městský park pod gymnáziem 
cena : 80,- Kč / hodinu a hřiště 
PROVOZNÍ DOBA :  8.00 – 22.00 hodin 
OBJEDNÁVKY NA TEL. ČÍSLECH:   
721 959 461, 728 172 044, 384 361 703 
 

 

 
Provoz městské plovárny od 9.00 do 20.00   
Vstupné:  
dospělí 15,- Kč/1 den    10,- Kč po 15 hodině 
děti do 15 let, vojáci, studenti, důchodci       
                7,- Kč/ 1 den    5,- Kč po 15 hodině 
sezónní: 
dospělí                                                250,- Kč  
děti, studenti, důchodci, ZTP               125,- Kč  
Kabina:     sezónní                             500,- Kč 
                  pronájem na kratší dobu      20,- Kč / 1 den 
                  záloha na klíče                  100,- Kč  
                  úložné schránky pro oděv                 zdarma      
                  záloha na klíče                   50,- Kč 
Půjčovné: loďky                                15,- Kč / hodina 
                  lehátka                              15,- Kč / den 
                  slunečník                           15,- Kč / den 
                  tenisový kurt                     70,- Kč / hodinu   
                                                + 50,- Kč záloha na klíče 
                 hřiště (míč, síť)                  40,- Kč / hodinu   
                        
RELAX VAJGAR  s.r.o. Jindřichův Hradec  
nabízí možnost koupání v krytém plaveckém bazénu  
a ve venkovním koupališti u plaveckého bazénu J. Hradci 
 

Krytý bazén a venkovní koupaliště : 

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

Provoz venkovního koupaliště : 
Celodenní    dospělí 70,- Kč / děti (140 cm) 40,- Kč ZTP/P zdarma   10.00 - 20.00  
Polodenní    dospělí 50,- Kč / děti (140 cm) 30,- Kč ZTP/P zdarma   14.00 - 20.00  
Částečný      dospělí 40,- Kč / děti (140 cm) 20,- Kč ZTP/P zdarma   18.00 - 20.00  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
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                       František Pravda neznámý ? 
 V letošním roce uplyne plných 100 let od úmrtí spisovatele Františka Pravdy. Pro 
mnohé čtenáře Jindřichohradeckého zpravodaje je to možná nic neříkající informace. 
                                   Kdo to vlastně byl František Pravda? Kněz a vychovatel Vojtěch Hlinka, později 
známý pod svým literárním pseudonymem František Pravda, se narodil 4. dubna  1817 
v nedalekém Nekrasíně. Školu navštěvoval v Nové Včelnici a gymnaziální studia absolvoval 
zde v Jindřichově Hradci. Svoji kněžskou dráhu zahájil v Jarošově a po krátkých životních 
peripetiích na různých místech v Čechách i na Moravě včetně hlavního města zakotvil 
v Hrádku u Sušice jako vychovatel potomků barona Sturmfedera, kde zůstal až do konce 
svého života. Zemřel 8. prosince 1904 a je pochován na hřbitově kostela sv. Vavřince 
v blízké Zdouni. Jeho hrob je stále udržován a jeho osoba dodnes uchovávána ve velké 
vážnosti. 

                                         František Pravda byl ve své době i uznávaným spisovatelem, který se těšil úctě 
tak významných současníků, jako byl např. Karel Václav Rais, Jaroslav Vrchlický, Alois 
Jirásek či Jan Neruda. Je považován za zakladatele vesnické povídky. Jeho bohaté dílo 
zachycuje život prostých lidí na venkově i vznikající dělnické vrstvy, klade velký důraz na 
tradice a morální principy. Přesto nebo možná právě proto je dnes k naší škodě 
spisovatelem skoro zapomenutým. Protože od padesátých let minulého století nebyly jeho 
knihy vydávány, jsou k nalezení už pouze sporadicky v některých knihovnách, dále 
v muzeích nebo soukromých sbírkách. Jistě by se ale v jeho tvorbě našly povídky, které by 
i dnes stály za vydání a dnešní čtenáře oslovily. 
Zájemci mohou najít stopy této osobnosti i v Jindřichově Hradci. Na domě čp. 135/I 
v Panské ulici, kde také v době svých studií bydlel, visí pamětní deska. Jindřichův Hradec 
si jej od konce třicátých let minulého století připomíná i Pravdovou ulicí křižující ulici 
Miřiovského. 
Kulaté výročí se stalo podnětem pro připomenutí tohoto člověka, který celý svůj bohatý a 
naplněný život zasvětil službě druhým. Kromě vzpomínkových akcí, připravených na letošní 
léto obcemi Jarošov nad Nežárkou a Hrádek u Sušice a městem Nová Včelnice, vznikla 
také ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci publikace Anny Brabcové 
nazvaná Z  NEKRASÍNA DO HRÁDKU mapující Pravdovu životní cestu. Zájemci ji najdou ve 
fondu knihovny a bude také k dispozici návštěvníkům putovní výstavy, jež by se měla 
v naší knihovně objevit pravděpodobně v prosinci tohoto roku. 
Až budete v září procházet Pravdovou ulicí, možná Vás zastaví studenti jindřicho-
hradeckého gymnázia se všetečnou otázkou, zda-li víte, po kom je ulice pojmenována. 
Pokud si zapamatujete něco z tohoto článku, mile je překvapíte a v konečném výsledku 
ankety možná přispějete ke zjištění, že ani tady u nás není František Pravda tak úplně 
zapomenut. A on si to určitě zaslouží. 

       Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 

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 – 18.00 
SO – NE / 8.00 – 12.00 


