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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
 
      Usnesením zastupitelstva ze dne  26. května 2004 se stal pan  Mgr. Jaroslav Kozlovský 
uvolněným členem zastupitelstva ve funkci místostarosty. Z  důvodu dlouhodobého 
uvolnění pro výkon veřejné funkce musel přerušit svou práci ředitele  na 2. Základní škole 
v ulici Janderově. Konkurzem a následným rozhodnutím Rady města byl s účinností od 1. 
září 2004 jmenován novým ředitelem  školy  pan Mgr. Jiří Vodáček.   
 
   Objekt krematoria na městském hřbitově se dočká generální opravy střech. Letošní 
rozpočet města umožní v první etapě opravu plochých střech za  316 tisíc korun a práce 
provede firma Profiizol s.r.o. Jindřichův Hradec. Jedná se  o střechy nad administrativními a 
provozními prostorami. Oprava strmých střech nad obřadní síní a vestibulem bude zařazena 
do rozpočtu příštího roku.  
 
   Na žádost zastupitelstva zpracoval odbor správy majetku  přehled o stavu bytového 
fondu města. Z materiálu plyne, že k červenci letošního roku má město ve vlastnictví 779 
bytů. Z toho je 393 nájemních, 166 družstevních, 208 v domech s pečovatelskou službou a 
12 bytů je školních. V dlouhodobějším horizontu se předpokládá postupné doprodání 
dalších 220 bytů určených k privatizaci. S masivní výstavbou bytových domů ve vlastnictví 
města se v nejbližších letech nepočítá.  
 
  Hokejbalové hřiště u Základní školy na sídlišti Hvězdárna bude mít umělé osvětlení. 
Hokejbal patří v našem městě mezi sporty s nejširší členskou základnou a jednotlivá 
mužstva se na plochu již časově nevejdou. Zejména v podzimních a zimních měsících po 
šestnácté hodině již na hřišti bez umělého osvětlení trénovat nelze. Proto letošní rozpočet 
počítá s vybudováním umělého osvětlení a k jeho realizaci dojde v tomto čtvrtletí. Celkové 
náklady představují částku 400 tisíc korun a jednou čtvrtinou se na nich podílí grant 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
 

   Na záchranu památek počítal letošní rozpočet města částkou jeden milión korun. Povinný 
příspěvek města ke státní dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací 
představuje 296 tisíc. Zbývajících 704 tisíc bude rozděleno mezi jednotlivé žadatele na 
základě rozhodnutí Rady města. Podle naléhavosti, významu památky, kvality předložených 
žádostí a dosavadní péče vlastníka doporučila Rada města přidělit 136 tisíc na č.p. 16/IV při 
ulici Nové Stavení, 150 tisíc na č.p. 173/I na nám. Míru a 270 tisíc pro měšťanský dům č.p. 
164/I rovněž  na nám. Míru. Zbývajících 148 tisíc bude prozatím ponecháno v rezervě pro 
případ nečekaných havárií na některém z památkových objektů ve městě.    
 

  Z důvodu opakovaného neplacení nájem-ného za užívání nebytových prostor v majetku 
města rozhodli radní podat výpověď firmě KANTEX s.r.o. Praha z nebytového prostoru č.p. 
136/I v ulici Panské. 

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

   

 

Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se koná 29. září 2004                   
v 16.00 hodin v sále KD Střelnice  

 

strana   2                        Jindřichohradecký zpravodaj                              9/2004 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

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

 

6. 7. Vladimír Pecha, Jarošov nad Nežárkou 10. 7. Jaroslav Drobný, Žirovnice 
7. 7. Františka Weberová, J. Hradec 
8. 7. Štefan Ištok, Stráž nad Nežárkou 

11. 7. Renata Urbánková, J. Hradec 
11. 7. Štěpánka Prošková, J. Hradec 

9. 7. Ing. Oldřich Hanousek, J. Hradec 12. 7. Marie Davidová, Bednáreček 
18. 7. Jindřich Menzl, Otín 
 
 

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.  
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
Další novinky v knihovně ! 
  
     Prázdniny jsou za námi a provoz v knihovně se vrací do normálních kolejí. Nestane se 
Vám tedy už, že byste mohli tak jako možná v prázdninovém  zmatení pojmů o reálném 
čase narazit na zavřené dveře. S končícími prázdninami se otevírají i dveře škol a jsou 
zahajovány  nejrůznější vzdělávací kurzy. Nejinak je tomu i v městské knihovně. Po 
sedmiměsíční odmlce tady bude do konce roku 2004 pokračovat Národní program 
počítačové gramotnosti. Ministerstvo informatiky má však nového partnera, který bude 
kurzy prostřednictvím místních středisek ( dříve regionálních center) zajišťovat. Školit se 
bude ve třech okruzích : 

- jak na počítač  
- texty v počítači  
- internet a e-mail. 

Účastníci uhradí za dvouhodinový kurz pouze 100 Kč. Všichni obdrží tištěnou 
příručku a výukové CD. Přihlásit se je možné na bezplatném telefonním čísle 800 800 
028 nebo elektronicky na adrese  http://nppg.computerhelp.cz 
 Během září máte také poslední příležitost zapojit se do anonymní celostátní 
ankety a dát hlas své nejoblíbenější knize. Výsledek hlasování bude zveřejněn 
v průběhu Týdne knihoven začátkem října. 
 Na chodbě u hudebního oddělení je pro vás připravena nová expozice fotografií 
pana Špáta s názvem Třetí věk a určitě stojí za shlédnutí, možná i za zamyšlení. 
Zajímavé fotografie se objeví i ve výstavním prostoru před infocentrem. Svůj 
vzpomínkový soubor snímků nazvaný Ze školních lavic představí pan Kopet.  
 Takže zamířit do knihovny po prázdninách se určitě vyplatí. 
 

       Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
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Výběr z událostí městské policie J. Hradec od 1. 7. - 31. 7. 2004 
 
náměstí Míru není „Staromák" 
...2.7.2004 Svou lítost nad prohrou 
českého fotbalového týmu na Euru 2004 
dávali najevo v 1 hodinu po půlnoci 
hurónským křikem 4 mladí muži (20-23 
let). Protože na upozornění strážníků 
reagovali ještě hlasitějšími výkřiky, 
strážníci provedli kontrolu totožnosti a 
zároveň fanoušky poučili, že se dopustili 
přestupku proti veřejnému pořádku. Věc 
je v řešení městské policie. 
 

piráti... 2.7.2004 v 19.35 hodin byla 
linka tísňového volání přetížena telefonáty 
oznamujícími nebezpečně jedoucí vozidlo 
Trabant, které jelo směrem od Jitky ke 
kruhovému objezdu u Billy a to takovým 
způsobem, že ohrožovalo i chodce na 
chodníku. Na místo ihned vyjela hlídka 
městské policie, která Trabanta nalezla 
odstaveného u garáží na Hliněnce. Svědci 
celkem přesně popsali řidiče a dále 
uvedli, že jej  viděli  se spolujezdcem jít  s 
kanystrem zřejmě pro benzín. Strážníci u 
vozidla vyčkali návratu obou aktérů, kteří 
odpovídali popisu a při kontrole totožnosti 
vyšlo najevo, že řidiči je 16 let a 
spolujezdci 17 let.  Také espézetka byla 
zřejmě z jiného vozidla, což řidič posléze 
přiznal. Oba mladíci i s vozidlem byli na 
místě předáni hlídce Policie ČR. 
 
chtěli zapařit... 3.7.2004  známým 
způsobem „nakupovali" dva muži (18,21 
let) v BILLE. Do nákupního košíku 
ukládali zboží, a když si mysleli, že je 
nikdo nevidí, část zboží přendali do 
batohu, který měli na košíku pověšený. 
Bystré oko pracovníka ostrahy však 
neoklamali. Ten je nechal projít 
pokladnou, za kterou je požádal o 
následování do kanceláře vedoucího, ve 
které hoši obsah batohu vyložili na stůl. 
Krom koření chtěli pronést litránek vodky, 
nějaké Semtexy a Red Bully, všecho za 

necelé čtyři stovky. Za okamžik již 
strážníkům vysvětlovali, že chtěli „jen tak 
zapařit" a mají málo peněz.  Na oplátku byli 
strážníky poučeni, že se dopustili přestupku 
proti majetku a že pařba je teprve čeká.  
Přestupek je v řešení městské policie.  
 
nudila se ...4.7.2004  oznámení o krádeži 
v BILLE přijal strážník v 10.15 hodin na linku 
tísňového volání. Strážníci na místě zjistili od 
člena ochranky, že mladá žena (21 let) 
přišla s batohem do prodejny, nebrala si ani 
košík, šla rovnou k regálu s alkoholem a do 
batohu uložila 3 ks lahví (2 x vodka, 1 x 
vaječný likér) a jeden depilační krém, to vše 
v hodnotě necelých šesti set. Poté batoh 
sbalila, překročila zábranu u prázdné 
pokladny a chtěla z prodejny odejít. To jí 
však nebylo dovoleno. Zaměstnanec ostrahy 
ji vyzval, aby jej následovala do kanceláře, 
kde vyčkala příjezdu strážníků. Na dotaz 
jednoho ze strážníků, proč si tyto věci 
nekoupí, uvedla, že nemá peníze, byla 
doma, kde se nudila a tak si šla něco ukrást. 
Prostě z dlouhé chvíle. Byla poučena, že 
naplnila skutkovou podstatu přestupku proti 
majetku a věc je v řešení městské policie.  
 
 

13.7.2004 v odpoledních hodinách 
oznámila na linku 156, 51-ti letá žena          
z místní části J. H., že byla fyzicky napadena 
svým bratrem. Na místě hlídce vypověděla, 
že přivezla rodičům oběd a v bytě se 
nacházel i její 54-ti letý bratr, který jí 
zpočátku napadl pouze verbálně a později i 
fyzicky. Ona z domu utekla a šla přivolat 
pomoc. Protože zde bylo podezření, že by 
bratr oznamovatelky mohl ve svém jednání 
pokračovat, byl převezen na obvodní 
oddělení Policie ČR, kam se po ošetření 
dostavila i oznamovatelka. Pro podezření     
z trestného činu „násilí proti skupině 
obyvatel a proti jednotlivci" byla věc 
předána Policii ČR.  
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ani tak to nejde...19.7.2004 ne zcela 
běžným způsobem se pokusila odcizit 
kalhoty z vietnamské prodejny 60-ti letá 
žena. V prodejně si vybrala a vyzkoušela 
„kalhoty na míru", které u pokladny 
zaplatila a až bezpečnostní rám upozornil 
na to, že kdesi ukrývá zboží dosud 
nezaplacené. V kanceláři se žena přiznala, 
že druhé kalhoty, totožné se zaplacenými 
má oblečeny na těle pod kalhotami, se 
kterými do prodejny vstoupila. Strážní-
kům jako důvod uvedla, že chtěla mít 
ještě jedny náhradní. Proto byla poučena, 
že se dopustila přestupku proti majetku a 
přestupek je v současné době v řešení 
městské policie J. Hradec. 
 
chtěl utíkat... 22.7.2004 v 14.35 
hodin  zjistila dvoučlenná autohlídka 
městské policie osobní automobil Škoda 
Forman, jedoucí  z Nábřeží směrem do 
Rybniční ulice.  Na tom by ještě nebylo 
nic zvláštního, kdyby v Rybniční ulici 
nezajel do protisměru a neomezil zde 
řidiče v tomto směru jedoucí.  Na náměstí 
Míru „vyhodil blinkr" doprava a odbočil 
vlevo, čímž najel do skupinky chodců 
právě přecházejících vozovku, kterým 
ještě vynadal. Strážníci se jej pomocí 
zastavovacího terče pokusili zastavit. Na 
toto znamení řidič nereagoval a vjel do 
Kostelní ulice, kde vozidlo svévolně 
zastavil a pokusil se z místa utéct. Jeden 
ze strážníků jej poznal a věděl z místní 
znalosti, že řidič má v současné době 
vysloven zákaz řízení a tudíž se řízením 
vozidla dopustil trestného činu „maření 
výkonu úředního rozhodnutí". Proto po 
dostižení byl znehybněn pomocí pout. Při 
tom bylo zjištěno z dechu a chování, že je 
ještě navíc pod vlivem alkoholu. Na místo 
byla posléze přivolána hlídka Policie ČR, 
které byl řidič předán. 
 
neutekli...23.7.2004 v 14.05 hodin, 
přijal strážník na stálé službě oznámení 
od Policie ČR, že na Masarykově náměstí 

bylo vykradeno osobní vozidlo a pachatelé 
měli utíkat směrem do Husových sadů. Po 
převzetí popisu pachatelů dal tyto informace 
„do éteru" ostatním hlídkám. Shodou 
okolností se jeden ze strážníků pohyboval     
v inkriminované době právě v Husových 
sadech a popsané osoby tam neviděl, proto 
provedl šetření v okolních restauracích         
a v jedné z nich osoby odpovídající popisu 
zjistil. Na místo se dostavil ještě jeden 
strážník se služebním vozidlem a po 
provedení kontroly totožnosti byla přivolána 
hlídka Policie ČR, která si oba muže           
(29 a 34 let) převzala.  
  
ani tak to nejde...23.7.2004  napadení 
na jedné z čerpacích stanic ohlásila 21-ti 
letá slečna. Strážníci po příjezdu na místo 
zjistili, že jeden z obsluhy čerpací stanice 
dívku, která mu byla známa z dob dřívějších 
jako přestupce v majetkových záležitostech, 
viděl v shopu, a aby předešel její případné 
nedovolené činnosti, z prostoru shopu jí 
vyvedl přede dveře. Bohužel pro něj toto 
neprovedl zrovna nejjemnějším způsobem, 
čímž se dopustil přestupku proti občan-
skému soužití. Toto jednání dívku natolik 
rozhořčilo, že nevybíravým způsobem, 
naprosto nevhodným pro něžné pohlaví, 
urazila ještě druhého člena obsluhy, čímž se 
i ona dopustila přestupku proti občanskému 
soužití. Věc je v řešení městské policie. 
   
alkohol je špatný řidič...24.7.2004        
v 03.40 hodin v lokalitě Jitka - Otín 
strážníci zaregistrovali Škodu 105, která 
odjížděla od Disco centra bez rozsvícených 
světel. Vozidlo silně kličkovalo a v jednom 
případě přejelo přes chodník až na trávník. 
Strážníci neváhali a vozidlo zastavili.        
Řidič (42 let)  při kontrole totožnosti přiznal, 
že před jízdou vypil asi tři piva. Na místo 
byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc 
převzala. 
 
2 x BILLA ... 27.7.2004  láhev vína          
v hodnotě 120,- Kč se pokusily odcizit dvě 
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mladé ženy (18 a 20 let) tak, že láhev 
ukryly do batohu a chtěly projít přes 
pokladnu s tím, že zaplatí několik rohlíků. 
Obě byly poučeny, že se dopustily 
majetkového přestupku, který je možno 
řešit v blokovém řízení.  
 
 

30.7.2004 v 18.20 hodin člen ostrahy 
pozoroval při nakupování 22-ti letého 
muže z Kyjova, který si nabral několik 
balíčků masa a po přejetí k dalšímu          
z regálů už balíčky v nákupním košíku 
nebyly,  pouze  muži se záhadným způso- 
bem zvětšil objem stehen. V oddělení          
drogerie byl tentýž muž pozorován, jak si 

„nenápadně" ukrývá zboží, převážně 
šampóny za kalhoty v oblasti pasu.             
S prázdným vozíkem projel pokladnou, za 
kterou vozík nechal stát a vyšel z prodejny. 
Před vchodem jej však zastavil člen ostrahy 
a vyzval jej k sečkání do příjezdu strážníků. 
Ti na místě zjistili, že muž není pravdě-
podobně žádný nováček. Pod kalhotami měl 
oblečené ještě černé elastické punčochy, do 
kterých zboží ukládal. Celkem měl u sebe 
zboží v hodnotě 2. 036,-Kč. Věc je                
v současné době v řešení městské policie. 

 
str. Gabriel Rudolf 

 

ZACHYCENO KAMEROU…                                                   
 

Fotbalisté v Číměři si polepšili 
Zhruba 11 měsíců trvala rekonstrukce 
fotbalového hřiště v Číměři. V sobotu     
14. srpna bylo hřiště za účasti fotbalistů 
pražské Slavie slavnostně otevřeno. 
Rekonstrukci nevyhovujícího fotbalového 
hřiště schválili zastupitelé Číměře v roce 
2002, k realizaci projektu pak došlo o rok 
později. Hlavním důvodem, proč obec 
k opravám přistoupila, byla silná základna 
fotbalové mládeže, ale i fakt, že seniorský 
tým postoupil do 1.B třídy a své domácí 
zápasy musel odehrávat v Lásenici. Na 
fotbalový svatostánek čekaly v první řadě 
rozsáhlé terénní úpravy. 
„Dva metry čtyřicet jsme tady skopávali a 
naváželi a dali jsme hřiště do roviny“ 
uvedl starosta Číměře Petr Šachl. 
Rekonstrukce  hřiště v Číměři byla realizo-
vána především díky podpoře Českomo-
ravského fotbalového svazu, který poskytl 
dotaci ve výši 1-ho mil. Kč. V obci se 
čtyřmi sty obyvateli si však nepolepšili 
pouze sportovci, čas by tu v budoucnu 
měly trávit ti nejmenší. „Těch dětí je tady 
stále hodně a doufám, že je právě 
budováním sportovního zázemí přitáhne-
me, aby se co nejméně věnovaly 
negativním aktivitám“ dodal Petr Šachl. 
 

 
 
 
Nově opravené fotbalové hřiště, které 
v sobotu pokřtil zápas domácích s výběrem 
pražské Slávie, hodlá obec také komerčně 
využívat. Peníze takto získané poslouží 
možná i k dalším úpravám celého areálu. 
Během příštího roku by tu mělo vyrůst hřiště 
pro nohejbal a volejbal, opraveny budou 
snad i šatny a sousední kuželna.                                                 
                
 

Jarošovem duněla technopárty  
V Jarošově nad Nežárkou se z původně 
plánované oslavy narozenin vyklubala 
neohlášená technopárty. Na tři sta jejích 
účastníků se sem z různých koutů republiky 
i ze zahraničí začalo sjíždět v pátek 13.srpna 
navečer. Zhruba tři stovky mladých lidí, 
osmdesát osobních aut,  čtyřicet dodávek a 
dva náklaďáky s ozvučovací technikou – tak 
stručně řečeno vypadal na pár hodin areál 
střelnice v Jarošově nad Nežárkou. „Tahle 
párty byla úplně super, akorát, že to 
starosta zarazil. Škoda, techno je taky 
kultura….“ pokřikoval na kameru jeden 
z účastníků. Majitel pozemku, na kterém 
akce probíhala, zalarmoval po půlnoci policii. 
První hlídky dorazily ve tři hodiny ráno, 
celkem zasahovaly 4 desítky policistů včetně 
psovodů. „My jsme na akci byli připraveni 
díky příkladům z jiných míst. V podstatě byl  
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ten zásah bezproblémový, nedošlo k žád-
ným incidentům, pouze byly zjištěny 
některé dopravní přestupky“ uvedl 
jindřichohradecký policejní mluvčí kpt. 
Jaroslav Beran. Od sobotního rána 
policisté kontrolovali každé z odjíždějících 
aut, zaměřovali se především na alkohol 
za volantem. Během celé akce bylo 
zkontrolováno na 150 osob. Mnohým 
z účastníků se z nepovolené technopárty 
a ze soukromého pozemku hodně 
nechtělo. Za policejního doprovodu 
dorazil na místo konání technopárty také 
starosta Jarošova nad Nežárkou, který 
účastníky vyzval, aby areál střelnice 
opustili do  půl jedné odpoledne. 
Stanovený termín většina z nich 
akceptovala. „Teď se to bude půjčovat 
pouze lidem, kteří se zaručí, že se tu 
nebude nic podobného nebude opakovat. 
Z této akce vyvodíme důsledky, na 
pozemku zůstala ještě hromada nepo-
řádku, která se bude muset odstranit. 
Známe ale pořadatele a ten to bohužel 
odnese“ konstatoval starosta Jarošova 
nad Nežárkou František Vaněček. Jedním 
z hlavních organizátorů nepovolené te-
chnopárty v Jarošově byl 17-ti letý mladík 
z Jindřichohradecka. Jeho případný postih 
bude záležet na tom, jak se k celé akci 
postaví soukromý majitel pozemku. 
 

O prázdninách vzrostla kriminalita  
Zhruba deseti procentní nárůst kriminality 
zaznamenávají jindřichohradečtí policisté 
během letních měsíců. Mezi nejčastěji 
řešenými případy se objevují vykradená 
auta nebo byty, krádeže jízdních kol a 
kapesní krádeže. Je to stále stejný 
evergreen. Prázdninové měsíce nalákají 
do města nejen tisíce turistů, ale také 
zloděje, kteří využívají příznivé situace a 
nutno říci i lidské nepozornosti a 
hlouposti. Snadnou kořistí je peněženka 
na vrchu nákupní tašky, velkým lákadlem 
pak cennosti doslova vystavené na 
sedadlech aut. Pravidelně upozorňují 
policisté i na nedostatečné zajištění bytu 

při odjezdu na dovolenou. Letáky přetékající 
schránka, ale třeba i štítek se jménem 
jediného obyvatele, jsou pro zloděje 
dostatečnou indicií. Přitom mnohdy postačí 
jen pouhá pozornost vůči okolí a 
nepříjemného překvapení můžeme být 
ušetřeni.“Samozřejmě je to především o 
pozornosti vůči okolí, je třeba vnímat cizí 
osoby a včas na to upozorňovat. Musím 
poděkovat řadě občanů, protože ve spoustě 
případů nám pomohli  tím, že včas 
informovali o podezřelém pohybu cizích 
osob a to pro nás třeba právě v případě 
vykrádání aut bylo účinnou pomocí“ uvedl 
tiskový mluvčí OŘ PČR v Jindřichově Hradci 
kpt. Jaroslav Beran. 
Kapitolou samou pro sebe jsou během léta 
dopravní nehody, kterých také přibylo. 
Narostla i agresivita řidičů a dalších 
účastníků silničního provozu, čemuž se však 
ve skoro tropickém počasí a při prázdni-
novém průjezdu rozkopaným centrem         
J. Hradce zase nelze tolik divit. Letošní 
prázdniny bohužel přinesly i tragické případy 
úmrtí mladých lidí. Svůj život skončila 
skokem z paneláku 16-ti letá dívka 
z Českých Budějovic, požití nekvalitní drogy 
pro změnu stálo život 18-ti letého mladíka 
z Jindřichova Hradce. „Tento mladý muž 
zemřel na předávkování zřejmě surovým 
opiem. Jeho o rok starší kamarád mu tuto 
látku podal a mladík po jejím požití bohužel 
zemřel“ potvrdil smutnou statistiku letošních 
prázdnin Jaroslav Beran. Jindřichohradec-
kým policistům se naštěstí daří na nárůst 
kriminality během léta reagovat i vyšší 
objasněností. Tak například necelou hodinu 
si užívali svoji kořist pachatelé loupežného 
přepadení čerpací stanice na Pražské ulici. 
Muž a žena použili při přepadení plynovou 
pistoli a odnesli si notebook a peněženku. 
Celkem způsobili škodu za 40 000 Kč. 
Policisté je i s ukradenými věcmi zadrželi 
v Sezimově Ústí. 
 

Nehod na přejezdech je stále více 
Ve středu 11. srpna došlo na železničním 
přejezdu u školního statku v Jindřichově 
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Hradci k dopravní nehodě. Do projí-
ždějícího osobního vlaku tu narazil 
nákladní automobil. Nehoda se naštěstí 
obešla bez zranění. 21- letý řidič 
červeného pick-upu, jedoucí od školního 
statku, s největší pravděpodobností pře-
kročil rychlost a nestačil svůj vůz včas 
zabrzdit. Náraz do boku lokomotivy 
automobil odhodil do příkopu, řidič jako 
zázrakem vyvázl ze zdemolovaného vozu 
nezraněný. Na autě vznikla škoda 300 
000 a na lokomotivě 20 000 Kč. Pro 
cestující z osobního vlaku byla na nádraží 
v Jindřichově Hradci připravena náhradní 
autobusová přeprava. V letošním roce se 
na železničních přejezdech na Jindřicho-
hradecku stalo již 14 dopravních nehod, 
což je o 9 více, než za stejné období 
loňského roku. Letos zatím jedna osoba 
zemřela a 1 byla těžce zraněna. 
Železniční přejezd u školního statku 
bohužel do policejních statistik poměrně 
často přispívá, před dvěma lety tu vyhasly 
dva lidské životy. 
 

Zámecký mlýn o prázdninách obstál  
Vůbec první návštěvnickou sezónu letos  
absolvoval nově otevřený zámecký mlýn 
v J.Hradci. Denně projde jeho branami asi 
70 návštěvníků, kterým je zpřístupněno 
hned několik výstavních prostor. První 
zmínky o zámeckém mlýnu v J. Hradci 
pocházejí z roku 1484, původní malý 
gotický mlýn byl během renesančního 
období přestavěn do současné podoby. Od 
roku 1888 je součástí tohoto historického 
objektu také v mnoha ohledech unikátní 
vodní elektrárna. „Sám František Křižík zde 
instaloval dynamo a turbínu. Postupně 
byla elektrárna zvětšována, aby kapacitou 
vyhovovala dodávkám pro moderní město, 
jako je Hradec nyní. Samozřejmě dnes už 
to nestačí, město čerpá ze sítě a tato 
elektrárna je pouze menším zdrojem“ 
upřesnil jeden z průvodců zámeckým 
mlýnem Ondřej Soukup. Nedávná rekon-
strukce stála majitele zámeckého mlýna – 
tedy Památkový ústav v Č. Budějovicích – 

zhruba 18 mil. Kč. Otázku, jak dále budovu 
využívat, vyřešila letos podepsaná sezónní 
nájemní smlouva s Jindřichohradeckou 
kulturní společností. Ta si vzala za cíl nejen 
zpřístupnění historických prostor široké 
veřejnosti, ale především oživení tradice 
výroby ručně tkaných tapisérií v J. Hradci. 
„My si myslíme, praxe to ukazuje a reakce 
návštěvníků  potvrzují, že tento prostor je 
pro prezentaci gobelínů jako stvořený. Je to 
prostor velký a krásný a najdete tu jen textil 
a dřevo. Samozřejmě, že pořádáme i další 
akce jako jsou koncerty a výstavy, ale 
tapiserie pokládáme za to hlavní, podstatné“ 
uvedl Jiří Langer z Jindřichohradecké kulturní 
společnosti. Svou historicky první návštěv-
nickou sezónu odstartoval zámecký mlýn 
famózně. Díla na zahajovací výstavu totiž 
zapůjčili špičkoví čeští textilní výtvarníci. 
Odborníci se shodují, že výstava takového 
charakteru a rozsahu, bude v J. Hradci 
v budoucnu k vidění už jen stěží. V těchto 
dnech se v zámeckém mlýně prezentují také 
maďarské výtvarnice a bez zajímavosti není 
určitě ani výstava, věnovaná Williamu 
Shakespearovi. Tkaní tapisérií mohou 
návštěvníci mlýna nejen obdivovat, ale také 
sami vyzkoušet. „Kupodivu řada dětí a 
mladých lidí, kteří sem chodí, se o to zajímá 
velice. Dokonce se mi přihlásili na kursy. 
Atraktivní je to zejména pro děti – sedí u 
rámečku a nechtějí ani odejít, dokud jim 
tatínek neslíbí, že jim takový udělá. Toto je 
jedna z cest, jak u lidí vzbudit zájem o toto 
umění“ pochvalovala si textilní výtvarnice 
Mileva Müllerová. Zámecký mlýn však 
zdaleka nejsou jen tapiserie, interiér i 
venkovní prostory doslova vyzývají 
k pořádání dalších akcí. Poslední týden 
v srpnu tu proběhla letní škola architektury, 
výsledky prací jejích absolventů jsou 
vystaveny od 10. září. Dalším plánovaným 
projektem je festival řemesel a vyznání, 
návštěvnická sezóna skončí v zámeckém 
mlýně začátkem října.  

                   Marcela Nejtková, 
Jindřichohradecká televize
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K U L T U R N Í    K A L E N D Á Ř   
              

                          

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zve 
2. 9. 2004 – 17.45 hod. – na besedu s Lenkou Šátkovou  
                                            C E S T A   N A   B A R M U 
Domov mládeže SZdŠ J. Hradec – Vajgar 

 

 

Umělecká agentura A. Kaška a Státní hrad a zámek v J. Hradci  
Vás zvou na   
 

N O Č N Í   P R O H L Í D K Y  S  B Í L O U   P A N Í   
pá a so: 3. a 4. 9. 2004 - 21.00, 22.00 a 23.30 hod.   

/ informace na tel.: A. Kaška – 603 24 84 91/ 
Délka prohlídky je cca 1 hodina.  
 
 

DDM Vás zve na celodenní akci  

4. 9. 2004  - 10.00 až 18.00 hod. – Dolní Radíkov  – základna DDM J. Hradec 
10.04  - odjezd vlakem z J. Hradec do stanice Kunžak – Vysoký Kámen - od vlaku bude 
přistavený autobus do Radíkova. Možné dorazit také po cca 4 km vyznačené trase. 
Program: „Od koníčků po koně“ – ukázky všech aktivit DDM, Dačické mažoretky, 
vystoupení folkové skupiny JEN TAK TAK….. 
Velká prezentační akce DDM J. Hradec 
 

Galerie Špejchar Dolní Skrýchov Vás zve na výstavu  
 6. 9. 2004 – 17.30 hod. – Marie Michaela  Š E C H T L O V Á   „Stromy“  
                                              olejové obrazy  
 

 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru Ronalda Harwooda 
8. 9. 2004 – 19.00 hod. – G A R D E R O B I É R  Divadlo Kašpar Praha 
Hrají: L. Frej, M. Kopečný, J. Juklová, M. Steinmasslová, K. Hlušička, M. Coufalová           
a F. Kreuzman. Režie: Jakub Špalek 
sál Střelnice   Vstupné: 125 -, 120,- 115,- a 60,- Kč Předplatné skupiny A 
 
   

Společnost Vítězslava Nováka a Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zvou na 
10. – 12. 9. 2004  -  X. S l a v n o s t i   A d a m a   M i c h n y   z  O t r a d o v i c   
Pátek 
20.00 - Convivium I. - konferenční sál muzea (Minoritský klášter, Štítného ulice) 
Sobota 
10.00 - Přednáška miniseminář - Symbolika LOUTNY ČESKÉ A. MICHNA, konferenční   
                                                     sál muzea (Minoritský klášter, Štítného ulice) 
11.30 - Michnovské minitaneční (kurs historických tanců), konferenční sál muzea  
                                                    (Minoritský klášter, Štítného ulice) 
15.00 - Hudební michnovský minijarmark (nástroje noty, nahrávky), konferenční sál  
                                                                    muzea (Minoritský klášter, Štítného ulice) 
18.00 - Koncert v kostele sv. Jana Křtitele MICHNOVY MARIÁNSKÉ NEŠPORY 
20.00 - Convivium II. - konferenční sál muzea (Minoritský klášter, Štítného ulice) 
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Muzeum Jindřichohradecka   10. a 11. 9. 2004 od 10 - 12 a 13 - 16 hod.  
D n y   e v r o p s k é h o   k u l t u r n í h o   d ě d i c t v í 
V rámci této akce bude výjimečně otevřen kostel sv. Jana Křtitele          vstup ZDARMA 
 

 
 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu obrazů a kreseb 
11. 9. 2004 - 14.00 hod. – J A N   K U N O V S K Ý   
                                             Inspirace baletkou a zase baletkou  
Výstava bude zahájena výtvarně taneční performancí autora a první sólistky baletu 
Národního divadla v Praze Terezy Podařilové   
muzeum - kaple sv. Víta  Výstava potrvá do 31. října 2004 
 

11. 9. 2004 od 16.00 hod. – Z a c h r a ň t e  s e !   
-  benefiční festival na podporu  integrace lidí s mentálním postižením 
Plasná u Kardašovy Řečice – areál statku chráněného bydlení pro lidi s mentálním 
postižením (cesta bude značena) 
 

Hudba – Smutný Karel, Z bláta do louže a z louže pod okap, Paprikadze, Sketa fotr a 
další… 
Šermíři, fire show, občerstvení, prodej výrobků z chráněného bydlení, statek, kozy, 
ovce,… 
Výtěžek z tohoto festivalu bude použit na rozšiřování aktivit chráněného bydlení pro lidi 
s mentálním postižením PROUTEK – Plasná. 

 

GALERIE INSPIRACE pořádá   
11. 9. 2004 – 17.00 hod. – vernisáž výstavy  
Barbara Ritterbuch, Peter Newrkla – R o z j í m á n í   s   p ř í r o d o u 
Odraz zkušeností rakouských přírodovědců ve vlastní umělecké tvorbě.  
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 3. 10. 2004          vstup volný 
 

 

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec Vás zve na koncert TRUMPET  TUNE a hosté 
11. 9. 2004 – 20.00 hod. –  VI.    T R O U B E N Í     N A    Z Á M K U                                                                                                

Program: E. Grieg, J. I. Linek, A. Dvořák, zajímavosti na žesťové nástroje… 
Rytířský sál Španělského křídla               Vstupné: 50,- Kč 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12. 9. 2004 – 9.30 hod. -  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec   
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí pohádku  
12. 9. 2004 – 16.00 hod. – O  P E J S K O V I  A  K O Č I Č C E  
Agentura Dědiva Praha divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.  
sál Střelnice   Vstupné: 30,- 25,- 20,- a 15,- Kč 
 

KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na zábavný pořad 
15. 9. 2004 – 19.00 hod. – M I R O S L A V    D O N U T I L  
Miroslav Donutil uvádí své nové představení a CD „Cestou necestou“ 
sál Střelnice   Vstupné: 190,- 180,- 170,- a 95,- Kč 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadel. hru G. Aron 
16. 9. 2004 – 19.00 hod. – M Ů J    B Á J E Č N Ý   R O Z V O D   
Filmová a divadelní agentura a Viola Praha 
Můj báječný rozvod je hra pro jednu herečku, plyšového psa jménem Axl a sedmnáct 
postav. V režii Jany Kališové hraje Eliška Balzerová 
sál Střelnice   Vstupné: 105,- a 95,-  Kč Předplatné skupiny B 
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Město Jindřichův Hradec  
Vás zve na koncert  
16. 9. 2004 v 19.30 hodin  
 

 L E N K A    B A A R O V Á   
 flétna 
 J A N    N I E D E R L E   
 klavír 
 
 

Předprodej vstupenek KD Střelnice od 2. 9. 2004 
Vstupné: 60,- Kč   
 

kaple sv. Maří  Magdaleny    
  
   

 
18. 9. 2004 – 19 hod. -  SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ  VEČER 

Diakonie ČCE – středisko Rolnička pořádá při příležitosti Oslav deseti let rolničky 
 

JAROSLAV DUŠEK (DIVADLO VIZITA) 
RADŮZA (KONCERT) 

Kulturní dům Národ Soběslav 
Vstupenky: Běžné vstupné 150 Kč, Děti do 12 let 70 Kč 

Sponzorské vstupné 300 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč 
Předprodej vstupenek (do 16.9.): 

SOBĚSLAV (Knihkupectví u sv. Víta, Kulturní dům Národ) 
TÁBOR (Infocentrum, Žižkovo náměstí) 

TŘEBOŇ (Infocentrum, Masarykovo náměstí) 
JINDŘICHŮV HRADEC (Informační středisko, Panská ulice) 

nebo TELEFONICKÁ REZERVACE na čísle 607982381   
Rezervované a zbývající vstupenky budou v prodeji HODINU PŘED ZAHÁJENÍM večera. 

V rámci oslav pořádá Rolnička také DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro veřejnost 
(prohlídka budovy Rolničky v Mrázkově ulici 

a  nově dokončeného Domu pro dospělé klienty v Bezděkově ulici) 
Neděle 19. září 2004, 11-16 hodin   

 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad pro střední a starší generaci 
19. 9. 2004 – 17.00 hod. –  S E N I O R    K L U B  
sál Střelnice   Vstupné: 30,- Kč 
 

 
 

Centrum pro zdr. postižené, Janderova 147, J. Hradec 
Výstava zdravotní a rehabilitační techniky pro zdravotně postižené, starší a slabozraké 
občany a baterií do sluchadel  
od 10.00 – 17.00 hodin 
dne 22. 9. 2004 v domě s peč. službou Růžová 30, J. Hradec 
dne 23. 9. 2004 v domě s peč. službou Bratrská 211, Dačice 
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22. 9. 2004 – 19.30 hod. -  ZVEME VÁS NA  T R A V E S T I   S H O W 
                                            jedné z nejúspěšnějších skupin HANKY PANKY Z PRAHY 
Vondráčková, Monroe, Madonna, Rottrová, Minogue, ABBA, tanečnice z Lučnice, Kotvald, 
Korn.  Nahlédnete i do muzikálů jako Hříšný tanec, Kleopatra, Rebelové.  
Program HANKY PANKY je obohacen dokonalou choreografií, nádhernými kostýmy.  
Předprodej a prodej vstupenek pokladna KD STŘELNICE.   Vstupné 150,- 170,- Kč 
více info www.hankypanky.wz.cz                                                   KD STŘELNICE 
 
 

OS Jindřichohradecká kulturní společnost a DAMU Praha ve spolupráci se ZUŠ V. Nováka, 
DADA CLUBem Kasper a Galerií Inspirace pořádají   

24. – 25. 9. 2004 –  III.   D A D A I N S P I R A Č N Í   D N Y 
24. 9. 2004 – 19.00 hod. – Miloš Macourek: HRA NA ZUZANKU, Tréma 29 Praha 
Dům dětí a mládeže, Růžová ul.                                                         vstupné: 90,- Kč 
25. 9. 2004 – 17.30 hod. – Slawomír Mrožek:  NA ŠIRÉM MOŘI,  Tréma 29 Praha 
zámecký mlýn                                                                                  vstupné: 50,- Kč 
                           PŘED DADA, ZA DADA 20.00 hod. – Pouliční křepčení  
Kostelní ul. před DADA CLUBem Kasper                                              vstup volný 
                       21.30 hod. – INSPIRAČNÍ USEBRÁNÍ  
                      (divadelní večer pro účastníky workshopu a další zájemce) 
                      Vánoce na velikonočním ostrově, ZUŠ Frýdlant, Tereza Synková 
DADA CLUB Kasper                                                                          vstupné: 100,- Kč 
Změna programu vyhrazena. Přihlášky na workshopy a předprodej vstupenek u pořadatelů. 
 

OV KSČM J.Hradec Vás zve na tradiční, v pořadí již 10. ročník pořadu, v němž vystupují 
přední helikonkáři regionu, 
25. 9. 2004 - 14.00 hod.  - O D P O L E D N E  S  H E L I K O N K A M I 
vstupné: 75,-Kč /cena za vstupenku 40,- Kč a místenku 35,-Kč/ 
Předprodej: od pondělí 6. září 2004 na OV KSČM – Růžová ulice 
sál STŘELNICE v Jindřichově Hradci /ukončení kolem 18.hodiny/ 
 

 
  

szene bunte wähne 
Festival NÖ 2004 

Jindřichův Hradec, Horn, Krems, Zwettl, Zaingrub     
 

27. 9. – 29. 9. 2004 

     Letos podruhé se stává Jindřichův Hradec jedním z festivalových měst největší 
světové přehlídky divadel pro děti a mládež. Čtrnáctý ročník Festivalu NÖ proběhne ve 
dnech 24. 9. až 3. 10. 2004 na několika scénách v dolnorakouských městech Horn, Krems 
a Zwettl. Pořádající agentura Szene Bunte Wähne připravila ve spolupráci s  Městem 
Jindřichův Hradec a SHZ v J. Hradci pro české diváky také v našem městě ve dnech 27. 
až 29. 9. 2004 velmi kvalitní a pestrý program pro děti a mládež a dospělé. Divadelní 
představení jsou doprovázena tanečními a hudebními vystoupeními. Ozdobou letošního 
ročníku v Jindřichově Hradci by měli být naši „staří známí“ Inkululeko Yabatsha ze 
Zimbabwe, které můžete vidět v novém programu při jediném exkluzivním vystoupení v 
 ČR v úterý  28. 9.  večer v sále Střelnice.  
Závěr hradecké části festivalu bude patřit tradičnímu koncertu Loučení s létem 
v zámeckém rondelu, ve kterém vedle domácích Jen tak tak a kaplické vokální skupiny 
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Exfanta vystoupí světově proslulý mexický kytarista Gonzalo Salazar se svým 
přítelem hudebním skladatelem Aronem Goveou. 
 

P r o g r a m    v   J i n d ř i c h o v ě    H r a d c i 
 
Po, 27. 9. 2004 
KD Střelnice, Masarykovo námĕsti 107/1 
10:00 hodin Zvuky Afriky / Inkululeko Yabatsha / ZIM 
18:30 hodin zahájení 
19:00 hodin Machine à sons / Compagnie Drift / CH 
20:30 hodin Gonzalo Salazar, Aron Govea / MEX 
 
 

Út, 28. 9. 2004 
KD Střelnice, Masarykovo námĕsti 107/1 
15:00 hodin Sonderfahrt für Luise / Th. a. d. Koffer / A 
19:00 hodin  Zvuky Afriky / Inkululeko Yabatsha / ZIM 
 
 

Stř, 29. 9. 2004  
10:00 hodin Lebwohl, bis morgen! / Činnohra s loutkami / Th. Marabu + TOF Th. /      

D, B / KD Střelnice, Masarykovo námĕsti 107/1 
19:00 hodin        Jen tak tak, Exfanta / CZ  
                       Gonzalo Salazar, Aron Govea / MEX /  zámecký rondel   
Sonderfahrt für Luise  Th. a. d. Koffer / A                            od 6 let 
Tři velmi rozdílní lidé, všichni s tajuplnĕ sbalenými kufry se náhodnĕ potkají na zastávce. 
Čilý pouliční muzikant Vince, trošku příliš uhlazenĕ oblečený důchodce Max s velkým 
dárkem v zavazadle a Luise, hledající se zpĕvačka.  
 
 

Lebwohl, bis morgen!  Činnohra s loutkami / Th. Marabu + TOF Th. / D, B       od 9 let 
Tři dospĕlí vzpomínají na svou minulost a prožívají ji znovu: dny nezatíženého dětství        
a hlavnĕ den, kdy Kat stála přede dveřmi, po utěku z domova, jen s jedním kufrem plným 
vzpomínek. 
 

Zvuky Afriky   Inkululeko Yabatsha / ZIM                            od 10 let 
Produkce „Zvuky Afriky” je kulturni setkánί s africkým kontinentem a zve diváky k 
hudebnĕ a tanečně strhujíci expedici k základům lidské kultury. 
 

Machine à sons   Compagnie Drift / CH                 od 12 let 
Pomocí vlastnoručnĕ vyrobeného « Zvukostroje « se pokouší tři vĕdci vypátrat 
neslyšitelné zvuky. 
 
 

Cena vstupenky:  
Děti:40 Kč / Dospĕli:60 Kč,   úterý  večer 19.00 - 100 Kč  
 
Informace: Informační středisko Města Jindřichův Hradec, Panská ulice          384 363546 
Předprodej vstupenek: Pokladna KD Střelnice J. Hradec, Masarykovo náměstí 384 351405 
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DADA CLUB KASPER Vás zve na výstavu obrazů 
29. 9. 2004 – Pavel  V o d ň a n s k ý  a Jakub  M i n á ř  
 

(zde  předprodej vstupenek na větší koncerty) TICKETPRO Praha, Hala Třeboň – 
ROHÁČ… 
 

ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI (přístup z 1. nádvoří SHZ  tel. 384361033, 
e-mail: inspirace@esnet.cz 
Od 11. 9. výstava prací posluchačů Letní školy architektury, „Zaniklá židovská komunita 
na Slavonicku“  
a výstava obrazů Talkovského. 
Otevřeno denně od 9.00 -17.00. Doba prohlídky 40 min.  Vstupné : plné 40.- Kč snížené 
20.- Kč rodinné 100.- Kč.          

Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost 
 

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

Národní muzeum fotografie si Vás dovoluje pozvat na výstavu 
Ladislav Postupa - výběr z díla 
k roku jeho životního jubilea                                                        
v Národním muzeu fotografie Kostelní 20/I. - Jezuitská kolej J. Hradec 
  
Výstava potrvá do 26. září 2004 denně kromě pondělí od 12 do 17 hodin 
 
 

 
 

GALERIE INSPIRACE Vás zve na výstavu  - VLADIMÍR NOSEK – O B R A Z Y   
 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 10.9. 2004                vstup volný 
 
 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK v J. Hradci Vás zve na výstavu - M. TROUP – výstava z malířské 
tvorby - galerie II. nádvoří     
 

 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA Vás zve na výstavu 
- Umění řemesla –  Marie Hoppe –Teinitzerové  kaple sv. Víta, výstava potrvá do 5. září  
- Bitva nad Jindřichohradeckem – 24. srpna 1944 
   výstavní místnost muzea – „13“ – potrvá do 7. listopadu 2004 
 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
 Muzeum otevřeno denně  od  8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00              
Městská vyhlídková věž otevřena denně 1. – 12. září  od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00, 
poté bude otevřeno pouze o víkendech.  
Ve státní svátek v úterý 28. září je otevřeno muzeum i věž!      
 
 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Trasa A: (Adamovo stavení) otevřena ÚT - NE 10.00 – 16.15  
Trasa B: (Gotický hrad) a Černá věž otevřena pouze SO a NE  
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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Střelnice „stará“ a „nová“ 
Jindřichohradecká Střelnice proměnila počátkem léta opět svůj vzhled, i když – oproti 
předchozím přestavbám – jen nepatrně.  
Původní, ještě dřevěnou budovu, si ostrostřelci vystavěli u parkánu při Novoměstské 
bráně, která stávala při ústní Panské ulice na dnešní Masarykovo, dříve Novoměstské 
náměstí. 
Střelnici však zničil požár města v roce 1801, nová budova z roku 1808 brzy přestala 
vyhovovat rostoucím potřebám veřejného života, a proto se ji proto ostrostřelci rozhodli 
přestavět. 
 

V červenci 1822 požádal velitel ostrostřeleckého sboru Josef Landfras městskou radu, aby 
jim dovolila „střelnici úplně z gruntu přestavět“. Rada svolila a z předložených návrhů 
vybrala projekt stavitele Josefa Schaffera, jenž byl také pověřen vedením prací. 
Nové budově padla za oběť Novoměstská brána, kterou magistrát nechal na náklady 
ostrostřeleckého sboru strhnout. Protože však kamenný a dřevěný materiál ze zbořené 
brány nestačil ani na krytí výloh, doplatili nakonec ostrostřelci za její strhnutí přes 185 
zlatých. Aby mohla stavba pokračovat, musel si sbor potřebné finanční prostředky 
vypůjčit. V roce 1823 bylo již nové stavení zastřešeno, o rok později odevzdal Schaffer 
ostrostřeleckému sboru hotové dílo. „Daleko široko,“ píše archivář František Teplý, 
„neměli takové budovy“. Stavba, trvající téměř tři roky, přišla jindřichohradecké 
ostrostřelce na 16 tisíc zlatých. 
 

Střelnice byla ovšem na tehdejší dobu přepychově zařízena. V sále visely tři nádherné 
lustry, ostrostřelci koupili dva biliárové stoly a další zařízení v hodnotě téměř tři tisíce 
zlatých. 
Střelnice, jejíž podobu zachycuje jeden z malovaných terčů (obr 1), se stala střediskem 
společenského a kulturního života Jindřichova Hradce a okolí. Ostrostřelci každoročně 
pořádali velkolepý ples a prostorný sál propůjčovali i ostatním pořadatelům tanečních 
zábav a koncertů. Od třicátých let 19. století začala být Střelnice svědkem divadelních 
představení a postupně se stala také střediskem jindřichohradeckého společenského 
života.  Byl zde například uspořádán první český ples, který prý vzbudil opravdový rozruch 
v hradecké společnosti. Jak referují tehdejší Tylovy Květy, „hostů bylo k 800 a zábava tak 
nenucená jako při žádném jiném bále“. Na plese také toho večera 15. února 1846 zazněla 
mimo jiné i Škroupova a Tylova píseň Kde domov můj. 
V osmdesátých letech minulého století však sál a hostinec na Střelnici přestal vyhovovat 
vyšším nárokům rozvíjejícího se veřejného a kulturního života města. I když bylo v roce 
1887 ostrostřelcům povoleno rozšířit kapacitu sálu, ani tato úprava nevyhovovala plně 
požadavkům doby, a proto o několik let později došlo k razantní přestavbě celé budovy 
Střelnice. Rozhodla o tom valná hromada jindřichohradeckých ostrostřelců v březnu 1891, 
v červnu byly stavební práce zadány „místním stavitelům pp. Černýmu a Purkytovi“. Již v 
září téhož roku byly stavební úpravy hotovy. Velký, rozšířený sál v prvním poschodí 
osvětlovalo šest vysoce zaklenutých oken, nad nimiž průčelí Střelnice zdobila nová atika. 
Směrem do parkánu byla přestavena nová budova s menším sálem a bohatším zázemím, 
které byly do té doby nejvíce postrádány. Podoba nové Střelnice, jejíž přestavba stála 
jindřichohradecký ostrostřelecký sbor dvacet tisíc zlatých, je rovněž zachycena na jednom 
z malovaných terčů Karla Nováka (obr.2). 
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Střelnice pak byla slavnostně otevřena 13. prosince 1891. Dopoledne se konala 
bohoslužba v zámecké kapli sv. Ducha, pak celý uniformovaný sbor se svou hudbou 
defiloval na náměstí, odpoledne uspořádali ostrostřelci ve velkém sále Střelnice slavnostní 
banket, na němž „panovala nejupřímnější a nejsrdečnější nálada, již zvyšovaly výkony 
střelecké kapely, jakož neméně výborná úprava pokrmů při výborném ležáku panském a 
požitku vína nejlepší jakosti“. Večer se pak konal koncert ostrostřelecké kapely, jehož se 
zúčastnilo rekordních více než pět set návštěvníků. „Nenucená, volná zábava,“ referuje 
Ohlas od Nežárky, „trvala daleko přes půlnoc a obecenstvo rozcházelo se s tím 
přesvědčením, že město naše v nynější Střelnici získalo velice krásné, moderně zařízené 
místnosti, kteréž na dlouhou dobu úplně vyhovovati mohou a zajisté vítaným střediskem 
zdejších společenských kruhův se stanou.“ Ta dlouhá doba, jak se později ukázalo, trvala 
přes pětadvacet let. Ale ani když jindřichohradečtí ostrostřelci v roce 1921 rozhodli o 
sloučení sboru s jindřichohradeckým Sokolem, jenž se stal novým majitelem Střelnice, ani 
o dvacet let později, kdy se proměnila v tzv. Německý dům, už se vnější vzhled budovy 
příliš nezměnil. V letech 1923-24 se jindřichohradečtí Sokolové soustředili především na 
modernizaci, protektorátní správa pak kladla důraz na výzdobu odpovídající nacistické 
ideologii. Poslední důkladnou přestavbou pak prošla Střelnice počátkem osmdesátých let 
minulého století. 

František Fürbach 
Příloha: obr. 1 - „Stará Střelnice“   
obr. 2 - „Nová Střelnice“ 
 
 
FFaakkuullttaa  mmaannaaggeemmeennttuu  VVŠŠEE  vv  JJ..  HHrraaddccii  nnaabbíízzíí  vv  aakkaaddeemmiicckkéémm      
rrooccee  22000044//22000055  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt  aa  ppooddnniikkyy  ttyyttoo  kkuurrzzyy::  
  
 

 Jazykové kurzy (60 hodin, 3 200 Kč) 
Informační schůzka pro všechny zájemce proběhne 5. října 2004 od 17:00 na 
Fakultě managementu v učebně 238. 

 Základy účtování v podvojném účetnictví (25 hodin, 2 350 Kč) 
 Základy výpočetní techniky (25 hodin, 2 380 Kč) 
 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky na VŠE (45 hodin, sobotní 

kurz 2 400 Kč – začátek v říjnu, pondělní kurz 2 150 Kč – začátek v únoru) 
 

Pro podniky a instituce lze připravit vzdělávací programy na objednávku podle 
individuálních požadavků. 
 

Bližší informace a přihlášky : 
Centrum celoživotního vzdělávání  
Lenka Mezerová, tel. 384 417 205, e-mail: mezerova@fm.vse.cz 
FM VŠE, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec  www.fm.vse.cz 
 

Univerzita třetího věku na Fakultě managementu 
v akademickém roce 2004/2005 

Dvousemestrální studium pro seniory bude zahájeno 8. října 2004. V nabídce jsou dva 
předměty z Fakulty managementu, možné je také navštěvovat přednášky pořádané VŠE 

strana   16                        Jindřichohradecký zpravodaj                              9/2004 
v Praze. Zájemci si musí zapsat alespoň jeden předmět. Studující se mohou rozhodnout, 
zda budou z vybraných předmětů skládat zkoušky (seminární práce + pohovor 
s vyučujícím) nebo jen absolvují přednášky. V případě, že složí všechny předepsané 
zkoušky, obdrží osvědčení podle § 60 zákona č. 111/98 Sb.  
Výuka probíhá vždy v pátek dopoledne jednou za dva týdny. 
Poplatek je stanoven ve výši 100 Kč za předmět na semestr. U kurzu výpočetní techniky 
bude poplatek vyšší – 300 Kč za předmět na semestr. 
 

Zápis se koná 8. října 2004 na Fakultě managementu od 9:00 hodin v učebně č. 225. 
Poté proběhne od 10:00 do 12:30 úvodní přednáška. 
 

Nabídka předmětů: 
 

1. Základy výpočetní techniky  - Ing. Tomáš Kincl, Ing. Lenka Mezerová 
Kurz bude zahrnovat základy práce s Windows 2000, Microsoft Office 2000, internetem     
a také elektronickou poštou. 
Kurz se otevře pro nové zájemce, kteří se nedostali do kurzu probíhajícího od října 2003, 
nebo (v případě malého počtu zájemců) bude navazovat na předchozí kurz, tzn. bude 
koncipován jako pro mírně pokročilé zájemce. V případě velkého počtu zájemců o oba 
typy kurzů mohou být otevřeny oba souběžně.   

2. Vybrané kapitoly ze sociální politiky – kolektiv vyučujících z katedry 
managementu veřejného sektoru 

Seznam jednotlivých témat bude upřesněn při zápisu. 
 

Další informace: Lenka Mezerová, Centrum celoživotního vzdělávání, kancelář č. 229.  
tel.: 384 417 205, mezerova@fm.vse.cz 
 

 
 

HVĚZDÁRNA  F. Nušla 
a Astronomický klub při DDM v Jindřichově Hradci 
Sídl. Hvězdárna, Nušlova 51, 377 01, J. Hradec. Kontakt: 384322564 (hvězdárna),       
384361197-8 (DDM), E-mail: alrischa_psc@centrum.cz; http://www.hvezdarnajh.nuabi.cz 
 

 Slunce vstupuje do znamení Vah dne 22. září, v 17h 29min SEČ 
(- středoevropského času). 
Začátek astronomického podzimu, podzimní rovnodennost. 
Pro veřejnost je Hvězdárna v září otevřena: 
za jasného počasí k pozorování Slunce: út od 14.30 do 16.30 hodin 
                                                                    čt a pá od 15.00 do 17.00 hodin 
                               k pozorování noční oblohy: út od 20.30 do 22.30 hodin 
                                                                              pá od 20.30 do 23.00 hodin 
Za nepřízně počasí nabízíme ve večerní návštěvní době promítání astronomických 
diapozitivů s ústním komentářem. Vstupné: 10,- Kč (děti 5,-) 

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

KINO STŘELNICE 
 

1. středa 17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 

NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN               USA – V. Británie - Falcon   
Něžná vášeň v drsné době. Nicole Kidmanová, Jude Law a Renée 
Zellwegerová v historickém milostném příběhu, odehrávajícím se na 
pozadí americké občanské války. 



 strana   17                         Jindřichohradecký zpravodaj                             9/2004 
Titulky 
Vstupné: 64 Kč 

Dále hrají: Donald Sutherland, Ray Winstone 
Režie: Anthony Minghella               Mládeži do 15 let nepřístupný    

Délka filmu: 150 min.
 2. čtvrtek 17.30 20.00   
  
 
Vstupné:  63 Kč 

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. pátek    17.00 20.00 
4. sobota  17.00  20.00   
5. neděle  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

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

Mládeži do 12 let nevhodný
Délka filmu: 130 min.

7. úterý    17.30  20.00 
8. středa  17.30   20.00 
9. čtvrtek 17.30  20.00   
  
 
 
Vstupné:  73 Kč 

NON PLUS ULTRAS                                                      ČR– Falcon 
Komedie o tom, že fotbal je jen záminka. Bylo jich pět. Fandili Spartě, 
dráždili baníkovce a pro zpestření života si do Prahy pozvali anglické 
rowdies, aby jim předvedli, že nejsou žádná béčka. 
Hrají: Vladimír Dlouhý, David Novotný, Karel Zima, Matěj Hádek, 
Michal Novotný, Oldřich Kaiser, Jana Hlaváčová, Jiří Lábus 
Režie: Jakub Sluka 

Délka filmu: 90 min.
10. pátek    17.30 20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 

BABA NA ZABITÍ                                                        USA – SPI 
„Prodám luxusní byt v New Yorku – zn. 5 + jedna baba.“ Alex a Nancy 
si mysleli, že našli dům svých snů. Roztomilá stařenka jim ho však 
promění v peklo na zemi. Ben Stiller a Drew Barrymoreová v černé 
komedii Dannyho De Vita. 
Dále hrají: Eileen Essellová, Harvey Fierstein 
Režie: Danny De Vito                        Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 90 min.
11. sobota  17.30 20.00  
12. neděle  17.30 20.00 
 
 
 
 
 
Vstupné:  63 Kč 

POST COITUM                                                      ČR – Bontonfilm 
Moderní mrazivá komedie režiséra Juraje Jakubiska. Čtyři muži krát pět 
žen. Sled miniepizod, které se slévají do jednoho příběhu o lásce, 
intrikách a sexu. Příběh o vztazích, ze kterých se láska nevytratila, 
protože tam nikdy nebyla.  
Hrají: Franco Nero, Richard Krajčo, Lucie Vondráčková, Mahulena 
Bočanová, Eva Elsnerová 
Režie: Juraj Jakubisko                  Mládeži do 15 let nepřístupný 

                                   Délka filmu: 100 min.
ART KINO 
13. pondělí 17.30 20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 

 
21 GRAMŮ                                                       USA-Hollywood C.E. 
Jakou váhu má lidský život? Tragikomedie v podobě automobilové 
nehody navzájem proplete osudy trojice zcela odlišných hrdinů. 
Filmové drama od režiséra filmu Amores perros. 
Hrají: Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Wattsová 
Režie: Alejandro Iňárritu                Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu: 120 min.
14. úterý  17.30  20.00 
15. středa 17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ                                                USA-Falcon     
Tom Hanks v hlavní roli krimikomedie o nejgeniálnější loupeži všech 
dob. Cesta k „loupeži století“ však vede přes sklep pobožné černošské 
dámy… 
Dále hrají: Irma P. Hallová, Marlon Wayans, Tzi Ma 
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Režie: Joel a Ethan Coenovi                             

 Délka filmu: 105 min. 
16. čtvrtek  17.30  20.00 
17. pátek                20.00   
  
 
 
Vstupné:  58 Kč 

ČESKÝ SEN                                                                       ČR – SPI 
První česká filmová reality show! Do pražských Letňan se valí zástup 
dychtivých spotřebitelů, které přilákala masivní kampaň na nový, 
neuvěřitelně levný hypermarket Český sen. 
Účinkují: Vít Klusák, Filip Remunda, Jadran Šetlík 
Režie: Vít Klusák a Filip Remunda 

                                 Délka filmu: 90 min. 
17. pátek  17.00 
18. sobota 17.00    
19. neděle 17.00  
 
Pozor na začátek! 
 
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč   

HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU            USA-Warner Bros. 
I třetí rok ve škole čar a kouzel v Bradavicích bude plný překvapení a 
nebezpečí… Další filmová dobrodružství inspirovaná románovou 
předlohou J. K. Rowlingové 
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watsonová, Robbie 
Smithová 
Režie: Alfonso Cuarón  

Délka filmu: 140 min. 
18. sobota          20.00 
19. neděle          20.00 
 
 
Titulky  
Vstupné: 63 Kč 

ÚSVIT MRTVÝCH                                USA – Japonsko- Bontonfilm 
Až v pekle nebude místo, mrtví vyjdou na zem. Svět zachvátila 
nevysvětlitelná epidemie, která likviduje veškerou populaci – avšak 
mrtví neumírají. Akční zombie horor. 
Hrají: Sarah Polleyová, Ving Rhames, Jake Weber 
Režie: Zack Snyder                        Mládeži do 18 let nepřístupný 

Délka filmu: 100 min. 
21. úterý   17.30  20.00 
 
 
 
Vstupné: 58 Kč 

SILNÝ KAFE                                                                 ČR-SR-SPI       
Češka Renata a Finka Maya – dvě dívky, které se neviděly deset let. 
Což si takhle vyrazit na výlet po řece, do míst kde vyrostly? Komedie 
hořká jako silný kafe. 
Hrají: Martin Hofmann, Markéta Coufalová, Žán Loose, Kaisa 
Elramlyová 
Režie: Börkur Gunnarsson              Mládeži do 12 let nevhodný 

                                   Délka filmu: 85 min. 
22. středa  17.30  20.00 
23. čtvrtek 17.30  20.00 
24. pátek   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. 

25. sobota  17.30   
26. neděle  17.30  
 
 
Český dabing 
Vstupné:  63 Kč 
 

GARFIELD VE FILMU                                             USA-Bontonfilm 
Rodinná komedie o nejlínějším kocourovi na světě. Nenávidí pondělí, 
pohyb a přírodu a utloukl by se po čemkoliv, co je k sežrání… 
Hrají: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewittová  
Režie: Pete Hewitt                        

 Délka filmu:80 min. 

25. sobota             20.00   
26. neděle             20.00  
 
 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 

PRESUMPCE VINY                                                            USA-SPI 
Jak vyřešit vraždu, když jste policajtem a všechny důkazy ukazují na 
vás – to je problém, který v krimithrilleru Carla Franklina řeší Denzel 
Washington. 
Dále hrají: Eva Mendesová, Sanaa Lathanová, Dean Cain   
Režie: Carl Franklin                           Mládeži do 12 let nevhodný    
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  Délka filmu:105 min.
ART KINO 
27. pondělí  17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 

 
MATKA                                                   V. Británie-Hollywood C. E. 
Šokující příběh pětašedesátileté May posunuje hranice tabu ve filmu. 
Ve společnosti o polovinu mladšího Darena se vrací do světa, který 
dávno odepsala: do světa sexu. 
Hrají: Anne Reidová, Cathryn Bradshawová, Daniel Craig 
Režie: Roger Michell                       

 Mládeži do 18 let nepřístupný
                  Délka filmu:115 min.

28. úterý   17.30  20.00 
29. středa 17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI            USA- Hollywood C. E.
Romantické drama, v níž hrají důležitou roli Jim Carrey, Kate 
Winsletová, a možnost vymazat z paměti vzpomínky, o které nestojíte.
Dále hrají: Kirsten Dunstová, Elijah Wood  
Režie: Michel Gondry                     

 Mládeži do 15 let nepřístupný
                               Délka filmu: 105 min. 

30.  čtvrtek    17.30 20.00 
1.10. pátek    17.30 20.00 
2.10. sobota  17.30 20.00 
3.10. neděle  17.30 20.00 
4.10. pondělí 17.30 20.00 
5.10. úterý     17.30 20.00 
6.10. středa   17.30 20.00 
 

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: 80 min.

 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
   

5. neděle     15.00 
Vstupné: 8  Kč 

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

12. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Ferda mravenec                                       ČR – Bontonfilm 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min.  

19. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Ukradené sluchátko                                ČR – Bontonfilm 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min. 

26. neděle   15.00 
Vstupné: 8  Kč 

Příhody brouka Pytlíka.                          ČR – Bontonfilm 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 60 min. 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 
   1.  -   6.  Horem Pádem  ČR smutná komedie 
   7.  -   8. Život s Helenou USA komedie 
   9.  - 10. Spider – Man 2 USA fantastický, dobrodružný 
          11. Dům z písku a mlhy USA-V. Británie psychologické drama 
 12.  - 13. Umučení Krista USA náboženské drama 
 14.  - 15. Já, robot USA sci-fi thriller 
 16.  - 17. U nás na farmě USA rodinný, animovaný 
 19.  - 20.  Vaterland – Lovecký deník ČR fantastický thriller 
 21.  - 22. Princ a já USA romantická komedie 
 23.  - 24. Terminál USA psychologický 
          25. Povídky z kuchyně Norsko komedie 
26.  -  28. Shrek 2 USA animovaný, rodinný 
29.  -  31.   Můj soused zabiják USA kriminální komedie 

  
 
 
 
 
 

strana   20                        Jindřichohradecký zpravodaj                              9/2004 

S P O R T O V N Í   R U B R I K A 
DAVID JIRKA 
Narozen dne 4. 1. 1982 v Jindřichově Hradci 
S veslováním začal v roce 1993 na VESLAŘSKÉM KLUBU VAJGAR v Jindřichově Hradci. 
     V jeho začátcích se mu věnoval Radim Staněk, poté ho převzal zkušený trenér Miloslav 
Navrátil, který ho přivedl k vynikajícím úspěchům ve veslování. 
Ze sportovních úspěchů D. Jirky: 

- 1997 – Brno – Závod olympijských nadějí – 1. místo 
- 1999 – Plovdiv (Bulharsko) – MISTR SVĚTA JUNIORŮ – 4. místo 
- 2000 – Záhřeb – MISTR SVĚTA JUNIORŮ – 2. místo 
- 2001 – Otensheim (Rakousko) – MISTROVSTVÍ SVĚTA – 11. místo 
- 2003 – Milano (Itálie) – MISTROVSTVÍ SVĚTA – 2. místo  
- 2004 – Atény – OLYMPIJSKÉ HRY – 2. místo 
 

Nejvýznamnějších úspěchů včetně stříbra z OH dosáhl na párové čtyřce. 
Od roku 2001 je členem PRAŽSKÉ DUKLY. 

Radim Staněk  
 
 
 


