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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
 
  Také pro letošní rok odsouhlasila rada 
města  stánkový prodej čerstvého ovoce a 
zeleniny. Tři prodejci budou nabízet své 
zboží v prostoru „pod kaštany“, jeden 
stánek bude na sídlišti Vajgar u zastávky 
MHD Merkur. Jednotlivým prodejcům 
budou vystavena povolení k užívání 
veřejného prostranství za poplatek 
stanovený Obecně závaznou vyhláškou 
Města Jindřichův Hradec č. 12/2003 o 
místních poplatcích. 
 
   Na základě doporučení dopravní komise 
schválila rada města  projekt na rekon-
strukci ulice Gymnazijní v úseku Husova – 
Miřiovského.  Komunikace bude rozšířena, 
zůstane obousměrná a bude opatřena 
jednostranným chodníkem. V prostoru 
přiléhajícím k areálu gymnázia vzniknou 
nová podélná parkovací místa. 
Rekonstrukce tohoto úseku musí být 
dokončena před zahájením výkopových 
prací v ulicích Růžová a Klášterská. 
V době uzávěry centra města bude ulice 
Gymnazijní využita k dopravní obslužnosti 
Masarykova náměstí ulicí  Janderovou. 
 
  V ulici Bezručově bude v úseku mezi 
Claudiusovou a Arch. Teplého obnoven 
obousměrný provoz. Praxe ukázala, že 
zjednosměrnění této komunikace vedlo 
k přetížení ulice Denisovy, která zatím 
nemá souvislý chodník a stala se pro 
chodce nebezpečnou.  
 
   Rada města schválila doporučení 
komise pro vyhodnocení nabídek 
otevřeného řízení na výběr zhotovitele 
rekonstrukce plochy zimního stadionu. 

Soutěže se zúčastnilo pět firem a jako 
nejvýhodnější    byla    vybrána    
akciová  
 
společnost Hochtief VSB České 
Budějovice. Rekonstrukce chladicího 
systému, obnova hrací plochy a výměna 
mantinelů  proběhne od konce  března 
do července letošního roku. Celkové 
náklady představují 13 miliónů korun. 
 
   Také v roce 2005 se město Jindřichův 
Hradec bude podílet na spolufinancování 
základní dopravní obslužnosti v působ-
nosti krajského úřadu Jihočeského kraje. 
Příspěvek jednotlivých obcí se stanovuje 
podle počtu obyvatel, podle počtu 
zastávek v obci na jednotlivých spojích a 
podle množství tarifních kilometrů 
připadajících obci. Míra solidarity velkých 
měst s malými obcemi je vyjádřena  
také tím, že do výpočtu výše příspěvku 
na zajištění této veřejné služby je 
zakomponována i velikost rozpočtu 
obce. Podle tohoto upraveného klíče 
připadá na Jindřichův Hradec v letošním  
roce příspěvek ve výši 419 579,- korun.   
   Krom toho bude i v letošním roce 
město přispívat provozovateli veřejné 
linkové dopravy (ČSAD Jindřichův 
Hradec) na plnění závazku veřejné 
služby ostatní dopravní obslužnosti 
v městské hromadné dopravě 
v Jindřichově Hradci. Proti minulému 
roku se tato částka navyšuje o míru 
inflace a o nárůst průměrných cen 
pohonných hmot. Při zachování cen 
jízdného na linkách MHD činí letošní 
příspěvek města 1 792 011,- korun.  
 
 

 

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 
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Zasedání Zastupitelstva města 

Jindřichův Hradec se koná 
30. března 2005 – 16.00 hodin  

v sále Střelnice 
 

Město Jindřichův Hradec 
odbor správy majetku města 

Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 273, fax: 384 361 503,  
e-mail: slavikova@jh.cz 

 

OZNÁMENÍ 
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. v platném znění 

o z n a m u  j e 
 

občanům, že má v majetku byt č. 7 o velikosti 3+1 – (74m2) na sídl. Vajgar v čp. 677/III, 
který nabízí k prodeji obálkovou metodou. Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte v uzavřené 
obálce označené   „NEOTVÍRAT – PRODEJ BYTU č. 7“. 
Připomínky a nabídky zasílejte nejpozději do 9. 3. 2005 do 16.00 hod. na adresu:  

Město Jindřichův Hradec, odbor správy majetku 
                                                             Klášterská 135/ II 
                                                             377 22 J. Hradec  
Podmínky žádosti: - nejnižší nabídková cena 760.000,- Kč 
                           - žadatel má vyrovnány věškeré závazky vůči městu J. Hradec 
 

Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých 
nabídek.                                                                                    Ing. Petr Fanta 

vedoucí odboru správy majetku 
 

Město Jindřichův Hradec 
odbor finanční 

Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 245, fax: 384 361 503,  
 

UPOZORNĚNÍ 
Poplatek ze psů je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku - ust.Čl. 6 
Obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 12/2003 o místních poplatcích. 
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacená (neodvedená) část se zvyšují na trojnásobek - ust. Čl. 31, odst. 1, Obecně 
závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 12/2003 o místních poplatcích. 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů je splatný dle ust. Čl. 5 odst.1, Obecně závazné 
vyhlášky Města Jindřichův Hradec č.13/2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v 
platném znění, u fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt, a to nejpozději do: 
a) 31. března kalendářního roku celou částkou (450,-Kč pro fyzickou osobu) 
b) nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 30. září  
    kalendářního roku  
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek - ust. Čl. 7, odst. 1, 
Obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 13/2003 o místním poplatku za 
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provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, v platném znění.                                            Ludmila Kopetová,  
                                             finanční odbor – oddělení místních poplatků MěÚ J. Hradec 
VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE 
JINDŘICHŮV HRADEC  
 

ZA OBDOBÍ 1. 1. - 31. 1. 2005 
 
z přestupku trestný čin...3.1.2005  v 
13.30 hodin. Čtyři  kusy dámských holicích 
strojků v celkové ceně 916,-Kč odcizili v 
Hypernově dva muži (30 a 32 let). Ve 
spolupráci s Policií ČR strážníci  zjistili, že 
jeden z mužů byl v posledních třech letech 
odsouzen za trestný čin krádeže, což zcela 
změnilo situaci a z potencionálního 
přestupce se rázem stal pachatel trestného 
činu.  Případ si na místě převzali policisté z 
místního obvodního oddělení. 
 
neshodly se...5.1.2005 přestupku proti 
občanskému soužití se dopustily dvě ženy 
(35 a 39 let) bydlící v jednom domě.  Věc 
začala v podstatě nevinně - vysvětlováním 
pravidel sousedského užívání společných 
prostor v domě a vyvrcholila nevybíravými 
verbálními útoky obou zúčastněných. 
Protože se v tomto případě jedná o 
návrhový přestupek, který se projednává na 
základě návrhu postižené osoby, strážníci v 
tomto smyslu obě aktérky poučili a následně 
vypracovali úřední záznam k dalšímu 
možnému využití. 
 
neohrožený...7.1.2005 v 23.10 hodin opět 
zabodoval kamerový systém. Strážník u 
operačního pultu zaznamenal muže 
močícího na náměstí Míru na budovu 
drogerie Teta. Muž dále pokračoval do 
Panské ulice, kde to loktem a kolenem 
„nandal“ výkladní skříni obchodního domu 
Baťa.  Sklo naštěstí jeho ataku odolalo. 
Strážníci tuto udatnost  „štědře ohodnotili“ 
blokovou pokutou. (přestupek proti 
veřejnému pořádku a proti majetku). 

 
nepodařilo se...8.1.2005 Přestupku proti 
majetku se dopustil 18-ti letý muž v  
 
 
supermarketu BILLA tím, že se pokusil v 
kapse bundy pronést balíčet tužkových 
baterií v ceně 29,90 Kč. Jeho počínání si 
však povšimla zaměstnankyně super-
marketu a na místo přivolala strážníky. Věc 
je v řešení městské policie. 
 
silák...11.1.2004 v 8.15 hodin se 
podnapilý muž (24 let)  na poliklinice 
dožadoval lékařského ošetření tak 
vehementně, že při „klepání“ na dveře 
ordinace došlo k jejich proražení. Poté muž 
čekárnu opustil. Přivolaná hlídka strážníků 
jej zastihla na schodech. Po kontrole 
totožnosti byl muž za asistence hlídky 
ošetřen a prostory polikliniky opustil s tím, 
že přestupek proti majetku bude předán 
odboru správních agend a samozřejmě jej 
čeká náhrada způsobené škody. 
 
nepoučitelný...11.1.2005 ve 12.30 hodin 
došlo v Husových sadech k pokousání 
desetiletého školáka volně pobíhajícím 
křížencem.  Strážníci zjistili, že majitelem 
psa je notoricky známý 58-ti  letý muž z 
tzv. Kozího plácku. Protože muž  za 
podobné přestupky byl v minulosti 
několikrát potrestán blokovou pokutou, 
strážníci tento přestupek poslali k vyřízení 
odboru správních agend MěÚ J. Hradec. 
 
surovec...13.1.2005 krátce před druhou 
hodinou ranní zaznamenal kamerový 
systém na Masarykově náměstí fyzické 
napadení ženy mužem. Strážníci vyjeli na 
místo, kde zjistili, že muž ženu napadl kvůli 
údajné nevěře. Vzhledem k tomu, že žena 
odmítla lékařské ošetření a  oba aktéři byli 
vůči sobě osobami blízkými, jednalo se o 
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přestupek proti občanskému soužití, který 
lze projednat pouze na návrh postižené 
osoby a v tomto smyslu strážníci ženu 
poučili. O události byl zpracován úřední 
záznam. 
 
zmatená...16.1.2005 přestupku proti 
majetku se dopustila žena (58 let) v 
Hypernově, když si v prostoru prodejny  
vložila do náprsní kapsy bundy jedno balení 
plátkového sýra, do ostatních kapes dva 
kusy kiwi a pod blůzu balení moravského 
uzeného. Při této činnosti byla pozorována 
členem ostrahy pomocí bezpečnostních 
kamer.  Po projití pokladnou, kde samo-
zřejmě nic z tohoto zboží nezaplatila, se jí 
ostraha ujala a na místo přivolala hlídku 
městské policie. Žena jako důvod krádeže 
uvedla, že byla „asi nějaká zmatená“. 
Strážníci přestupek řešili v blokovém řízení. 
O den později se zde stejného přestupku 
dopustil muž (33 let), tentokrát tím, že se 
pokusil pod bundou pronést litrovou láhev 
motorového oleje. Jeho argument byl, že     
„i když nemá peníze, něco do motoru nalít 
musí“. 
 
těší jí to...18.1.2005 tentokrát v JH-Marktu 
odcizila žena (45 let) láhev Frankovky, 
balení drštkové polévky a čtvrt kila tvarohu. 
Její počínání však neušlo bystrému oku 
personálu, takže po chvíli již žena 
vysvětlovala strážníkům, že v podstatě 
krade pro radost, neboť „jí těší, když se jí 
podaří něco ukrást“. Na základě této 
obhajoby jí byla doporučena návštěva u 
lékaře a věc je prozatím v řešení městské 
policie. 
 
proč ?...21.1.2005 přestupku proti 
občanskému soužití se dopustil muž (19 let) 
ve 23.45 hodin na sídlišti Vajgar před 
kavárnou „Háčko“ tím, že fyzicky napadl 
jiného muže. Před příjezdem strážníků, však 
místo urychleně opustil. Věc je v řešení 
městské policie. 
 

něžná dívka...22.1.2005 v 06.50 hodin, 
přijal strážník na tísňové lince oznámení o 
problémovém hostu v Non-stop baru na 
Nábřeží. Strážníci na místě zjistili, že se 
jedná o dívku (19 let), která slovně urážela 
personál a posléze i samotné strážníky.  
Tito dívku doprovodili před provozovnu, 
kde jí vyzvali k prokázání totožnosti. 
Protože dívka odmítla totožnost prokázat, 
byla poučena o možném předvedení na 
Policii ČR.  Tato varianta se jí zřejmě 
nelíbila, takže v průběhu předvádění se 
sehnula a zakousla se jednomu ze 
strážníků do stehna pravé nohy. Ani toto 
pravdě-podobně neuspokojilo její „touhu 
po krvi“, proto ve služebním vozidle kopla 
mezerou mezi předními sedačkami toho 
samého strážníka do obličeje. Proto na 
Policii ČR již byla předávána s podezřením 
na trestný čin útoku na veřejného činitele 
a výtržnictví. Zbytek dne již strávila na 
„záchytce“ v Českých Budějovicích. 
 
nenechavci...22.1.2005 dalších přestupků 
proti majetku se v Hypernově dopustili v 
09.45 hodin - muž (42 let), který za pasem 
kalhot pronášel balení kuřecích řízků a 
zámek na kolo. A v 11.50 hodin mladík (17 
let), který zde byl s rodiči a bez jejich 
vědomí odcizil „cédéčko“, které mu odmítli 
koupit.  
28.1.2005 v 15.40  hodin - muž (19 let) se 
pokusil v kapsách kalhot pronést 2 ks 
vypínače a 1 ks zásuvky, vše v ceně 489,-
Kč. Na zboží sice peníze měl, ale možnost 
zboží ukrást byla silnější.  
29.1.2005 v 08.40 hodin - žena (44 let) se 
v nákupní tašce pokusila pronést jedny 
dámské spodní kalhotky (tanga) v ceně 
34,-Kč. Přestupky jsou v řešení městské 
policie. 
29.1.2005  13.30 hodin. Tričko, které bylo 
vystaveno na mříži u vchodu do prodejny 
na náměstí Míru odcizila jedna z chovanek 
VÚM  v  J. Hradci. Díky přesnému popisu 
pachatelky, který strážníkům podal majitel 
obchodu, bylo tričko za několik minut na 
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světě. Pachatelka (17 let) se ke krádeži 
přiznala bez uvedení důvodu. Přestupek je 
opět v řešení městské policie. 

 
                                 str. Rudolf Gabrie

 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA                      Knihy nebo internet ? 
 

     Tuhle otázku si možná kladou ti, kteří mají v paměti březen jako Měsíc knihy a 
v posledních několika letech se setkávají se skutečností, že je  tento měsíc převážně 
spojován s novým fenoménem naší doby – internetem. Pro rozumně uvažujícího člověka je 
odpověď na reklamní masáž jednoduchá. Samozřejmě, že obojí a také mnoho dalšího a 
nejen v březnu! 
 Pamětliva toho připravila městská knihovna veřejnosti i na březen zajímavou        
a různorodou nabídku. 
 Pokud se týká internetu, nabízíme po celý měsíc bezplatný přístup všem 
nezaměstnaným, kteří  tímto způsobem chtějí hledat nové pracovní příležitosti. Stačí, 
když předloží jakýkoli doklad o tom, že jsou vedeni v evidenci Úřadu práce. K vyhledávání 
informací mohou využít kteroukoli z uživatelských stanic internetu buď ve studovně, 
oddělení  pro dospělé nebo v infocentru knihovny. Po dohodě s obsluhou mohou podle 
potřeby výpočetní techniku využívat v rámci obvyklých provozních hodin pro veřejnost. 
Bezplatné využití internetu v infocentru v délce 2 hodin nabízíme v březnu               
i zástupcům neziskových organizací. Ostatní veřejnost má po celý měsíc možnost 
zdarma si u nás založit svoji e-mailovou schránku. Pokud vás lákají experimenty, 
přijďte si do infocentra zdarma vyzkoušet  nákup po internetu. O podrobnostech se 
informujte u obsluhy. A pokud jste soutěživé typy a máte rádi zábavu, neváhejte se pustit    
i do připravené soutěže Internet známý i neznámý. Když uspějete, můžete získat pár 
internetových hodin zdarma hned v následujícím měsíci. 
 Možnost dát hlas české knize, která vás  nejvíce oslovila v minulém roce 
nabízí čtenářská anketa Magnesia Litera. Hlasovat můžete dvěma způsoby. 
Klasicky na hlasovacím lístku, který získáte u obsluhy nebo velmi pohodlně a zdarma 
elektronicky hned na místě a bez dalších starostí s odesíláním. Navíc máte šanci vyhrát! 
Přímý přenos z losování bude přenášet Česká televize v květnu letošního roku. 
      Hned první březnový víkend bude městská knihovna dějištěm vzdělávacího kurzu 
Jak vychovávat děti jinak. O tomto alternativním způsobu výchovy a vzdělávání dětí 
proběhne i beseda pro veřejnost v sobotu 5. března od 17,30 hodin 
v poslechovém sále. Od  března zahajujeme zajímavý cyklus Tarotových večerů. 
Každý třetí čtvrtek v měsíci až do letních prázdnin můžete s Miroslavou Beranovou-
Faltusovou vnikat do tajů a zákonitostí života. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 17. 
března od 18 hodin v poslechovém sále. O dalších akcích bude zájemce aktuálně 
informovat vývěska u vchodu do knihovny. 
 Duši každého určitě pohladí i nová expozice fotografií Antonína Špáty před 
hudebním oddělením, tentokrát s názvem Stromy nejsou jenom dřevo. Ve vstupním 
prostoru infocentra vám prezentace zajímavých informací připomene, že letošní 
Velikonoce oslavíme už koncem března.  
 Pro děti vyvrcholí celý tento měsíc dnes už tradiční a vyhledávanou akcí Noc 
s Andersenem. Letos bude mít navíc slavnostní ráz, protože si připomeneme již dvousté 
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výročí narození tohoto dánského pohádkáře světového jména. Na jeho počest bude          
u knihovny v pátek 1. dubna kolem dvacáté hodiny zasazen strom - pohádkovník.   

     Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 
 
 

ZACHYCENO KAMEROU… 
 
Zimní stadion dostane novou plochu   
 

Po zhruba 30–ti letech se ledová plocha 
jindřichohradeckého zimního stadionu dočká 
řádné rekonstrukce. Podle revizních zpráv 
jsou totiž potrubí na hranici únosnosti a 
objekt se tak stává nebezpečným. 
První ledovou plochu získal J. Hradec v roce 
1974, částečně rekonstruována byla o deset 
let později. Následně se důstojného zázemí 
dočkali díky přístavbám i diváci a celý 
komplex byl zastřešen. Ledová plocha až 
doposud nebyla pořádně opravena, jen 
v letech 2003 a 2004 došlo k mírným 
rekonstrukcím ve strojovně. Neutěšený stav 
plochy, na který poukázaly i revizní zprávy, 
vedl město k rozhodnutí celou záležitost řešit. 
„Zastupitelé rozhodli, že v letošním roce na 
tuto akci bude poskytnuta částka ve výši 13 
mil.Kč a práce začnou. Už je vybrán dodavatel 
stavby. Harmonogram prací je náročný, 
protože sezóna končí až koncem března a už 
koncem července musíme znova bruslit. Pro 
dodavatele to bude jistě oříšek, ale dá se to 
zvládnout“ uvedl místostarosta Jindřichova 
Hradce Alfred Němec.  V současné době má 
ledová plocha jindřichohradeckého zimního 
stadionu 60 x 30m. Díky rekonstrukci bude na 
každém rozměru o metr zmenšena. Dojít by 
mělo i k dalším změnám. „Samozřejmě, že 
půjdeme s tím podložím asi o 30cm nahoru, 
takže lavičky pro hráče a trestná lavice se 
zvednou. I všechny mantinely budou nové, 
ale diváků a objektu samotného se 
rekonstrukce prakticky nedotkne“ dodal Alfred 
Němec. Všechny rekonstrukční práce by měly 
být dokončeny nejpozději 31.července. 
Hlavním důvodem je fakt, že už v srpnu 

vyjedou v J.Hradci na led žáci hokejové 
školy Luďka Bukače.                       
 

Jindřichohradečtí kuželkáři mají 
naději na postup 
Kuželkářský sport má v Jindřichově Hradci 
mnohaletou tradici. V herně TJ Slovan se 
na Tyršově stadiónu uskutečnil v závěru 
loňského roku již 21. ročník „Memoriálu 
Františka Otty“.  Vítězství si z tradičního 
„Memoriálu“ odvezlo pelhřimovské duo 
Nentvich s Novotným. Avšak hned za nimi 
se seřadila celá řada dvojic pořadatelského 
klubu. Domácí hráči tím ukázali svoji 
velkou kvalitu, která se v této sezóně ještě 
zvýšila také díky tomu, že se oproti 
nedávné minulosti podařilo zvednout a 
hlavně omladit hráčskou základnu. „Přišli 
hráči mladší generace i s dobrou 
výkonností a to jak do A družstva, tak i do 
B družstva. Máme také dorostenecké 
družstvo, které začalo startovat v okresním 
přeboru. Myslím si proto, že alespoň malý 
krůček kupředu se udělal“ pochlubil se 
předseda kuželek TJ Slovan J. Hradec Jan 
Cukr. 
Kvalitu ve Slovanu zúročuje především A-
tým, který vyhrál podzimní část Divize – Jih 
a tabulku vede i po čtyřech jarních kolech. 
Právě proto se mezi kuželkáři od Vajgaru 
začíná vážně a nahlas přemýšlet o postupu 
do III. ligy. Hrající kuželkářský předseda 
Jan Cukr ovšem moc dobře ví, že na 
takovou soutěž chybí v J. Hradci zázemí 
v podobě čtyřdráhy. „My jsme museli 
opustit druhou nejvyšší soutěž před čtyřmi 
lety a jít do soutěže nižší z důvodu 
nedostatku finančních prostředků a hlavně 
proto, že nemáme čtyřdráhovou kuželnu. 
Pak jsme se znovu dostali až do krajského 
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přeboru I.třídy, který jsme dvakrát za sebou 
suverénně vyhráli, ale ze stejných důvodů 
jsme se opět zřekli postupu do III.ligy. Že 
bude čtyřdráha v J.Hradci, tomu nevěřím, ale 
teď, když vedeme divizi, máme naději 
v podobě čtyřdráhy v Nové Bystřici. Ta byla 
otevřena nedávno a je vlastně za humny, 
náklady na cestovné by nebyly tak vysoké“ 
vysvětlil Jan Cukr. 

 

Miss Rakouska je z J. Hradce  
 

Titul jí byl udělen před několika dny 
v Salzburgu. A nutno dodat, že je to 
opravdu kočka. Narodila se 29. listopadu 
roku     2003   v   Dánsku.   Řeč  je  o 
kočičí                             

krasavici ze známé chovatelské stanice 
Wytopitlock, jež se přes výstavu v Praze 
dostala až k manželům Matlasovým z J. 
Hradce. Emelína před nedávnem obdržela 
pohár od rakouského svazu chovatelů pro 
Miss Rakouska za nejlepší kočku zahraničního 
chovatele v kategorii 6-10 měsíců. „Emelína 
dosáhla už řady úspěchů, byť je jí teprve 14 
měsíců, je už interšampiónka. Asi největším 
úspěchem se může pochlubit z výstavy 
v Miláně, kde v konkurenci 450-ti koček 
skončila jako nejlepší“ neskrýval svou hrdost 
majitel kočičí miss Karel Matlas. Manželé 
Matlasovi se chovu koček věnují téměř 20 let, 
a přiznávají, že je tato záliba hodně náročná. 
Kočkám se musela přizpůsobit celá 
domácnost. „Hrozně moc peněz investujete 
do koček, do jejich žrádla, šampónů, hřebenů, 
všelijakých sprejů. To co používám na kočky, 
si v životě sama na hlavu nedám“ svěřila se 
Dobroslava Matlasová. Poháry a diplomy jsou 
pro manžele Matlasovi prakticky jediným 
hmatatelným oceněním jejich chovatelských 
úspěchů. Žádné horentní finanční sumy totiž 
na výstavách nezískávají. Největší odměnou  
tak pro chovatele z J.Hradce zůstává 
spokojené předení jejich kočičích mazlíčků. 
 
Jaroslav Svěcený zahrál pro Proutek 
 

Na houslích z poloviny 17. století a z roku 
1886 odehrál v J.Hradci svůj benefiční koncert 
jeden z nejlepších českých houslistů Jaroslav 
Svěcený. Na repertoáru měl skladby známých 
komponistů, ale i svoje vlastní kousky. 
Současný patron akce Cihla, podporující 
chráněné bydlení pro lidi s mentálním 
postižením, považuje tuto svoji aktivitu mimo 
jiné za návrat k lidství. Plasnou u Kardašovy 

Řečice, kde probíhá realizace zmíněného 
projektu již několik let, osobně navštívil 
těsně před svým houslovým recitálem na 
Střelnici. „Musím říci, že to je malebný 
koutek, který jsem doposud znal jen 
z fotografií. Když jsem si tam mohl 
sáhnout na ty ovce, kozy a jiná zvířata a 
na ty úžasné zdi statku, byl jsem 
nadšený.  
Samozřejmě, že obyvatele chráněného 
bydlení tu čeká ještě spousta práce, ale o 
to víc si tohle zázemí zaslouží“ podělil se 
o své dojmy z Plasné Jaroslav Svěcený. 
Chráněné bydlení v Plasné zaštiťuje od 
samého začátku občanské sdružení 
Proutek. Bývalý statek se postupně 
transformuje do důstojného zázemí pro 
lidi s mentálním postižením, kteří se 
v rámci možností učí samo-statnosti. 
Nestátní nezisková organizace funguje 
díky příspěvkům sponzorů, kraje nebo i 
díky vlastním aktivitám. „Tyto 
společnosti, jako je třeba Proutek, 
částečně suplují to, co by v tom státě už 
mělo fungovat. Bohudíky, že se tak děje 
a děje se k lepšímu. Nicméně si myslím, 
že stát by měl vynaložit víc úsilí na to, 
aby prostředky, které rozpočet příliš 
nezatíží, mohly v mnohem větším 
měřítku podporovat tyto projekty“ dodal 
Jaroslav Svěcený. Jednou z možností, jak 
získat další finanční prostředky, je pro 
občanské sdružení Proutek podání 
projektu Evropské unii. Než budou 
vyřízeny potřebné administrativní úkony, 
musí se tato společnost spoléhat i nadále 
na štědrost sponzorů a na vlastní 
šikovnost. Jejím dokladem budiž čtvrteční 
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benefiční koncert, výtěžek poputuje lidem 
s mentálním postižením v Plasné. „Všechny 
náklady zaplatili naši sponzoři a tak jsme rádi, 
že to, co jsme vybrali na vstupném, opravdu 
poputuje za námi. Krajský úřad, který dotuje 
tyto služby, je totiž nedotuje stoprocentně a 
my musíme dalšími aktivitami dokrýt ten 
zbytek“ upřesnil předseda občanského 

sdružení Proutek v Plasné Jan Kostečka. 
Proutek bude i v letošním roce partnerem 
charitativní akce Cihla, zachována bude 
také tradice předvánočních trhů na 
statku v Plasné. Podle slov Jana Kostečky 
se ale během roku může veřejnost těšit i 
na další projekty.      Marcela Nejtková 

Jindřichohradecká televize 

Staročeský bál 
 

     Je již tradicí, že obec Baráčníků „Kunifer“ 
pořádá v únoru staročeský bál v sále na 
Střelnici. Zachováváme staré tradice, letos jsme 
celý ceremoniál zkrátili, aby byl prostor pro 
tanec. Dráb s ponocným se přihlásili do služby, 
uvítali rychtáře s paňmaminkou a ti přijali 
pohoštění – chléb a sůl. 
     Teta Novotná – vyprávěčka uvedla svoji řeč: 
„Bejvávalo, bejvávalo“. Měla hezké povídání jako 
každým rokem. Poté rychtář zahájil bál za 
doprovodu Studenské kapely pod vedením 
kapelníka Jaroslava Koláře. Všem popřál 
nerušenou sousedskou zábavu, poděkoval 
sponzorům, zvláště starostovi města panu Ing. 
Matouškovi za podporu baráčníkům. 
     Poté kapela zahrála „Na sál, na sál“. Tetičky 
si rozebraly hosty na tanec. Ponocný troubil od 
dvacáté hodiny až do půlnoci každou hodinu. 
     Ve dvacet jedna třicet byla „česká beseda“ 
ve dvou kolonách. Tančící odcházeli za potlesku 
hostů bálu. 
     Hlavní tombola byla pro všechny účastníky 
bálu bohatá. 
     Dovoluji si vás pozvat na příští rok, kdy se 
bál bude konat opět na Střelnici v sobotu 4. 
února. 
                    Dáňa Šprinclová, švandymistrová                  Marie Modráčková                      
                                                                                               
      

            Vaříme s bábinkou…. 
Šunkový sendvič 
Změklé máslo rozetřeme s Lučinou, vmícháme 
nadrobno rozsekanou šunku (šunkový salám), 
nadrobno nakrájené kompotované broskve, 
strouhané oříšky a lžičku sardelové pasty. 
Podáváme na topinkách z bílé veky. 

Páteční pochoutka 
V míse rozetřeme konzervu játrové 
paštiky, přidáme nadrobno 
nakrájenou kapii, 1 syrové vejce, 
hrst strouhanky, majoránku, pepř, 
zelený hrášek, nadrobno nasekané 
nakládané žampiony. Vyklopíme na 
pánvičku a krátce podusíme. 

MASOPUST 
Masopustní veselí proběhlo dnes 

v neděli, aby všichni mladí – staří, 
užili si naposledy zpěvu,  

tance jak se patří. 
Kapela již vyhrává známou polku  

do kola. 
A tak masky někde spolu, jinde zase 

s cizím v kolu, tančí, křepčí, 
poskakují, masopustu užívají. 

V kapele své místo každý nástroj 
má, také o base se říkává, 

 „tvrdí muziku a krok“. 
Proto jí dnes právem patří  

tato pozornost! 
Nadřela se v bálovém to čase, proto 
pro ní rozloučení chystá BAKUS zase. 

Poslední zastavení s muzikou, 
drůžičkou a povídáním, milé base 

s úctou chce BAKUS dát,  
odpočinek jí tak přát. 

Odpočinku je jí třeba, po tom shonu 
velikém, aby v plné síle připravena 

byla a pod májkou tak oslavila 
příchod jara mezi nás. 
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Z listového těsta vyválíme plát, potřeme směsí 
zavineme a pečeme. Nakrájíme na plátky, 
podáváme teplé              i studené. 
   

 
Rychlá bábovka 
2 sklenky (2 dcl) hrubé mouky,         1 
sklenka cukru, 1/2 sklenky oleje,      1/2 
sklenky mléka, 3 žloutky,  
3 bílky – sníh,  

1/2 balíčku prášku do pečiva, 
citrónová kůra. 
Žloutky, cukr, - utřít do pěny, po 
částech smícháme s olejem, moukou  
a mlékem. Těsto zkypříme pevným 
bílkovým sněhem. Formu vymažeme 
tukem, vysypeme strouhankou. Těsto 
můžeme přibarvit troškou kakaa. 
Pečeme v předehřáté troubě.

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
 

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně přivítány 
na starobylé radnici dne 4. února 2005  
Hrůzová Aneta Havlová Alena    Skořepová Aneta Šilhavá Veronika 
Kudrna Jaromír 
Matějková Bára 

 

Jírová Markéta 
Spilková Sabina 

   Cibríková Aneta Švihálek Jakub 
 

Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům, kteří nás opustili v prosinci 2004       
a v lednu 2005 

 

31. 12. František Valenta, Otín 23. 1. Ladislav Verner, Kamenice nad Lipou 
  2. 1. Vlasta Leštinová, J. Hradec 
  4. 1. Božena Holá, J. Hradec 
  8. 1. Milan Veselský, Kamenice nad Lipou 
  9. 1. Jan Sochna, J. Hradec 
  9. 1. Miloslav Slabý, Otín 
18. 1. Marie Menzlová, Otín 
18. 1. Věra Jandová, J. Hradec 
20. 1. Ing. Vlastimil Bělohlávek, J. Hradec 
20. 1. Anastázie Křížová, Staňkov 
22. 1. Helena Svobodová, Hamr 
22. 1. Zdeňka Jelínková, Lásenice 
22. 1. František Boček, Plavsko 
 

25. 1. Jiřina Dlouhá, J. Hradec 
26. 1. Zbyněk Malý, J. Hradec 
26. 1. Bohumil Vršek, Kačlehy 
26. 1. Miroslav Vršek, J. Hradec 
27. 1. František Křehlík, Lomy u Kunžaku 
27. 1. Miloslav Macek, J. Hradec 
28. 1. Karel Šamal, J. Hradec 
29. 1. Jiřina Urbanová, Otín 
29. 1. Bohumil Machoň, Nová Včelnice 
31. 1. Bohuslav Havel, J. Hradec 
31. 1. František Ráftl, Lovětín 
 

Ze života JHSO 
 

Rozloučili jsme se se starým rokem a přivítali nový, který nám přinesl změnu 
zkušebny JHSO. Orchestr se stěhoval již potřetí, tentokrát do konferenčního sálu Muzea 
Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Tento krásný prostor nám poskytl ředitel muzea pan 
PhDr. Pikal. Ráda bych ještě za členy orchestru poděkovala vedení gymnázia, jmenovitě 
panu Mgr. Vokáčovi, které nám v minulosti umožnilo zkoušet ve svých prostorách.                     
Nyní už k aktuálnímu programu.  
20.  3. Jarní koncert          23.     9.     Novákovské dny (není zcela jisté)      
  9.  4. 3. Zámecký ples        13.   10.     Podzimní koncert 
  8.  5. Májový koncert           4.   12.     Adventní koncert  
18.  6. Letní koncert            18.   12.     Vánoční koncert 
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            V současné době se pod vedením dirigenta Jana Bubáka intenzivně připravujeme 
na Jarní koncert, který se uskuteční 20.3. v 19.30 na Střelnici.   Na programu jsou tyto 
skladby:  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) – předehra k opeře Don Giovanni 
K této předehře se váže jedna z nejznámějších legend. Cituji z knihy Bohumila Voborníka 
Povídáme si o hudebních skladatelích: „Za přízeň se Mozart Pražanům odměnil operou Don 
Giovanni, která měla premiéru 29. října 1787. Mozart ještě den před premiérou neměl 
ouverturu napsanou. Večer se zavřel do pokoje, Konstance mu četla pohádku z Tisíce         
a jedné noci, a než dočetla, předehra byla hotova.“ 
Karel Hugo Voříšek – Sinfonia D dur 
1. větu z této sinfonie jste si mohli poslechnout na adventním koncertu. Voříšek byl nadějný 
skladatel období klasicismu, ovšem zemřel příliš mladý na to, aby se mohl více prosadit.  
Franz Liszt (1811 – 1886) – 1. klavírní koncert Es dur 
V tomto virtuózně laděném koncertu se jako sólista představí Jan Rossa. 
Franz Liszt byl skvělý klavírista a skladatel. Skladbu studoval u Antonia Salieriho (nechvalně 
známý z Formanova filmu Amadeus). Na konzervatoř v Paříži nebyl přijat s odůvodněním, 
že je cizinec, pocházel totiž z Maďarska, proto je v některých encyklopediích uváděn jako 
Ferenc Liszt. Byl dokonce autorem první monografie o Chopinovi. 
Modest Petrovič Musorgskij (1839 – 1881) – Noc na Lysé hoře 
Studoval vojenskou akademii. Když musel pro nemoc opustit vojenskou službu, vystřídal několik 
zaměstnání v různých úřadech a ke konci života se živil jako klavírní doprovazeč. Propadl 
alkoholu, byl nemocný a trpěl děsivými halucinacemi. Byl členem tzv. Mocné hrstky, skupiny 
ruských skladatelů působících ve 2. polovině 19. století. 
Noc na Lysé hoře prý zapsal jeho přítel Nikolaj Rimskij-Korsakov, protože Musorgskij už toho pro 
pokročilé stadium alkoholismu nebyl schopen. Skladba vypráví příběh o Ivanovi, který se vrací  
domů a v lese usne. Zdají se mu strašné sny, ve kterých duchové a Černoboh slaví černou mši. 
Ke konci mše se k nim připojí čarodějnice a provádějí hrozivé reje. Najednou se z nedaleké vísky 
ozve zvon odbíjející půlnoc. Duchové postupně mizí a noc pomalu přechází v ráno. Nyní už mi 
nezbývá nic jiného než vás ještě jednou srdečně pozvat na naše koncerty. Těším se na nejbližší 
setkání 20. března na Jarním koncertě na Střelnici.                                    Za JHSO  L. Plachá  
 
 

Koncertní sezóna Kruhu přátel hudby  
při městě Jindřichův Hradec na rok 2005 
kaple sv. Maří Magdaleny 
 

14. 4. 2005 19.30 hod. – ART TRIO BOHEMIA 
                                       Tomáš Vejvoda – housle 
                                       Vladan Kočí – violoncello 
                                       Eva Šilarová - klavír 
19. 5. 2005 19.30 hod. – klavírní recitál  
                                      MARTINA KASÍKA 
12. 7. 2005 19.30 hod.- JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
 

září - říjen  2005 JINDŘICHOHRADECKÝ HUDEBNÍ  PODZIM 
 

15. 9. 2005 19.30 hod. –  SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA    
                                       Pavel Fiedler – soprano saxophone 
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                                       Antonín Mühlhansl – alto saxophone 
                                       Pavel Škrna – tenor saxophone 
                                       Kateřina Stupková – baritone saxophone 
 

 11. 10. 2005 19.30 hod. – recitál Kateřiny Englichové                                                                               
 27. 10. 2005 19.30 hod. – EPOQUE STRING QUARTET 

                                         Martin Válek – housle,Vladimír Klánský - housle                                    
                                       Vladimír Kroupa – viola,Vít Petrášek – violoncello 

                                          
************************************************************************* 
PŘIPRAVUJEME  NA DUBEN – Kulturní dům Střelnice  
  1. 4. 2005 – Stužkovací ples – SOU J. H.  
  2. 4. 2005 – Hospodský bál  
  7. 4. 2005 – II. KAPITOLA – divadelní hra, předplatné sk. A 
10. 4. 2005 – SENIOR KLUB 
11. 4. 2005 – Pavel Novák – Koncert 
19. 4. 2005 – Jihočeská komorní filharmonie – Koncert 
24. 4. 2005 – Pohádka o Růžence – pohádka  z cyklu Děti s rodiči do divadla 
    

Galerie Rudolfinum Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1,  
Czech Republic Tel. +420227059346 
e-mail: galerie@ hodin.rudolfinum.org www.galerierudolfinum.cz 
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 h 

 

HVĚZDÁRNA F. Nušla a AK 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 Berana dne 20. března ve 13h 33min SEČ(středoevrop. času). 
Začátek astronomického jara – jarní rovnodennost. 
Pro veřejnost je Hvězdárna v březnu otevřena: za jasného počasí k pozorování Slunce: 
                                       út od 14.00 do 16.00 hodin, čt a pá od 13.00 do 15.00 h 
k pozorování noční oblohy: út a pá od 19.00 do 22.00 h 
Za nepřízně počasí nabízíme ve večerní návštěvní době skupinám nad pět osob 
promítání astronomických diapozitivů s ústním komentářem. Vstupné: 10,- Kč (děti 5,-) 
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  K  U L T U R N Í     K A L E N D Á Ř                           
 

 

TJ Slovan zve všechny děti  
5. 3. 2005 od 14.00 do 16.30 hodin  na  DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  KARNEVAL  
tělocvična TJ Slovan 
 

KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na  

5. 3. 2005 – 20.00 hodin – CHARLESTON taneční večer ve stylu 20. a 30. let 
Účinkují: Eva Emingerová, Zatrest Babd (Třešť), Old Steamboat Jazz Band (J. Hradec),      
             Petr Hrubec – mistr ČR ve stepu  Vstupné: 120, 100 Kč 
sál Střelnice                      
 
 
 

 
 
 
 

KD Střelnice a jindřichohradecká hudební skupina JEN TAK TAK Vás zvou  
6. 3. 2005 – 18,00 hodin – na KONCERT k vydání třetího CD 
                      JEN TAK TAK              ZASE SAMI 
16 nových písniček, texty písní s akordy 
 a videoklip k písni Záclona 
uvedou do života svými písničkami 
Pavlína Jíšová a Pavel Žalman Lohonka 
dále hostují Jarda Kvasnička – bicí 
                    Vojta Zícha – dobro 
Baletní soubor ZUŠ J. Hradec (choreografie H. Pešková) 
zvuk              Honza Friedl 
sál Střelnice   Vstupné: 70, 65, 60, Kč 
                    Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 20. 2. 2005       

 
 
 
 
 
 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK Vás zvou  
7. 3. 2005 – 17,00 hodin na besídku spojenou s oslavou Mezinárodního dne žen 
Dům dětí a mládeže v Růžové ulici 

 
 
 
 
 

 
 
 

Galerie INSPIRACE pořádá  
10. 3. 2005 v 18.30 hodin – výstavu fotografií Jaroslava Havlíka  
                              k výročí povstání ve Lhase FOTOGRAFIE Z TIBETU  
                              vernisáž zahájí dr. Zuzana Ondomišiová 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 8. 4. 2005          vstup volný 
 
 

KD Střelnice Vás zve na divadelní hru Francoise Villona – Agentura PKS Praha 
10. 3. 2005 – 19,00 hodin –  VŠECHNO DO PUTYK A ŽENSKÝM 
Hrají: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler     Předplatné sk. B  Vstupné: 120, 115 Kč 
sál Střelnice 
 

DADA CLUB KASPER, Kostelní ul. 73/I        Vás zve na koncert  
10. 3. 2005 – 19,30 hodin – JIŘÍ KONVRZEK  
                                             Další z pravidelných pořadů „Hudební sklepy“         
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Jindřichohradecké místní dráhy Vás zvou  
12. 3. 2005 – od 20.00 hodin – PLES  JHMD  
Předprodej vstupenek v sídle JHMD a v KD Střelnice od 7. 3. 2005. Vstupné 100,- Kč. 
K poslechu a tanci hraje malý taneční orchestr Horizont. Bohatá tombola.  
sál Střelnice                              
 
   

13. 3. 2005 – 9,30 hod. -  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec 
 

 

KD Střelnice Vás zve na zábavný pořad pro střední a starší generaci 
13. 3. 2005 – 17,00 hodin – SENIOR KLUB  
sál Střelnice                            Vstupné: 35,- Kč 
 

Obec baráčníků „Kunifer“ Vás zve  
14. - 18. 3. 2005 – na Velikonoční výstavu  
                     otevřeno každý den od 9,00 do 17.00 hodin v pátek jen do 12.00 hodin                                                                               
na Baráčnické rychtě  
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka pořádá  
14. 3. 2005 od 19,00 hodin  –  přednášku  Rudolfa Prokopa   
                                     „JINDŘICHŮV HRADEC v LETECH 1860 – 1880“ (1. část)   
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) 
 

 

Město J. Hradec Vás zve 
15. 3. 2005 – 19,30 hodin – KONCERT   
                                       Účinkují: Vlastimil Rájecký a Bohuslav Matoušek                                   

                                     Předprodej vstupenek od 1. 3. 2005 v KD Střelnice.                                
kaple sv. Maří Magdaleny Vstupné 60,- Kč 
 

 
ZVEME VÁS NA GALA TRAVESTI SHOW 
JEDNÉ Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SKUPIN HANKY PANKY z PRAHY. 
16. 3. 2005 v 19,30 v KD STŘELNICE 
Po velkém úspěchu z podzimu roku 04 se k nám do Hradce vrací Hanky Panky z úplně 
novou SHOW s nádhernými kostýmy ala Las Vegas a nejvěrnějšími imitacemi hvězd 
českého i světového show businessu Ala Pugačeva, Madonna, Celin Dion, Martina 
Balogová, Liza Minelli, Marilyn Monroe, Kráva Milka, Bambini di Praga, ABBA muzikál, 
KLEOPATRA, Hříšný tanec, Rebelové.  
To vše a mnoho další v GALA PROGRAMU HANKY PANKY SHOW, který zaručuje 
skvělou zábavu. Program Hanky Panky je obohacen o dokonalou choreografii s 
nádhernými kostýmy a procítěností všech účinkujících. SKUPINA HANKY PANKY VÁS 
CO NEJSRDEČNĚJI ZVE NA SVOU SHOW!!!!! 
Předprodej a prodej vstupenek: pokladna KD STŘELNICE Vstupné od 95 do 180 Kč 
Více informací o skupině najdete na www.hankypanky.wz.cz 
 

Společnost V. Nováka při ZUŠ v J. Hradci pořádá  
17. 3. 2005 – 18,00 hodin –  Koncert 
                                                   Účinkuje big – band ZUŠ v J. Hradci a jejich hosté          
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sál Střelnice        Vstupné dobrovolné 
 

Klub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku 
18. 3. 2005 – 18,00 hodin – Plk. Ing. Františka Hlavničky,  
                       novodobého „Krále vzduchu“ na MiG-21 nazvanou:  
„Konec MiGů v Čechách … a jedno zapomenuté výročí k tomu“ 
konferenční sál muzea (Štítného ulice) 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí pohádku  - Agentura Marioneta Praha 
20. 3. 2005 – 16,00 hodin –  RAF A ŇAF V DIVADLE 
                                                   Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.         
sál Střelnice        Vstupné: 35,- 30,- 25,- Kč 
 

KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na   
20. 3. 2005 – 19,30 hodin –  JARNÍ KONCERT 
                                                     JINDŘICHOHRADECKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR  
sál Střelnice        Vstupné: 65, 60, 55 Kč 
 

KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na      
22. 3. 2005 – 19,00 hodin – KONCERT Vlasta Redl a kapela KDJ 
sál Střelnice        Vstupné: 135, 130,125  Kč                                           

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na 
25. 3. 2005 – 18,00 hodin – Velikonoční koncert žesťového souboru  
                                                 TRUMPET  TUNE 
Na programu zazní: V. Otto, E. Grieg, A. Dvořák a mnoho dalších 
kostel sv. Jana Křtitele    Vstupné: 40,- Kč 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru     
25. 3. 2005 – 19,00 hodin – JAK UNÉST DÁMU  
                       Hrají: M. Steinmasslová, L. Potměšil, J. Čapka a další 
  

sál Střelnice         Vstupné: 130, 125, 120   Kč       předplatné sk. A 
 

 

Jindřichohradecké místní dráhy Vás zvou na Velikonoční jízdu,  
26. 3. 2005 – z J. Hradce do Černovic a zpět; odjezd z JH v 9.55 h, návrat v 15.00 h 
 

Město J. Hradec Vás zve na 
27. 3. 2005 – 17,00 hodin – VELIKONOČNÍ KONCERT   
                                      Účinkují: JAKOUBEK - pěvecký sbor YMCA J. Hradec                                   
                                      

kaple sv. Maří Magdaleny Vstupné dobrovolné 
 
KD Střelnice v J. Hradci Vás zve na    
31. 3. 2005 – 19,00 hodin – Klavírní recitál - Jan Polívka                         

sál Střelnice         Vstupné: 60, 55, 50 Kč 
Radniční jubileum 
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První zasedání městského zastupitelstva se v roce 1905 konalo až 15. března. Těžko 
odhadnout, zda mezi důvody, proč si zastupitelé dali před sto lety načas, mohla patřit 
přestavba zasedací síně v budově historické radnice na náměstí. Poprvé se o ní diskutovalo 
už na schůzi městské rady na Silvestra 1903. Radní se tehdy rozhodli utvořit komisi, která 
měla za úkol prozkoumat, „zda by se daly nynější místnosti nějak upraviti, aby byla vhodná 
zasedací síň“. O adaptaci budovy historické radnice, jejíž prostory dosud využívalo okresní 
hejtmanství, rozhodlo městské zastupitelstvo 20. ledna 1904. „V druhém poschodí,“ stojí 
v zápise ze schůze, „upraví se z předních tří místností veliká zasedací a reprezentační síň.“ 
Nový interiér zasedací síně navrhl známý architekt české moderny Jan Kotěra (1871-1923), 
směřující ve své tvorbě od secesní dekorativnosti přes funkcionalistickou účelnost ke 
kubistické střídmosti. V době, kdy pracoval na jindřichohradecké zakázce, působil jako 
profesor na Umělecko-průmyslové škole, později na Akademii výtvarných umění. Jeho 
návrh vybrala městská rada na své schůzi 17. března 1904, o rok později pak začala nová 
zasedací síň sloužit zastupitelům. Kotěra pro ni využil celou průčelní šířku budovy radnice ve 
druhém patře, čímž získal dostatek prostoru pro schůzující zastupitele i pro přihlížející 
občany, jimž vyhradil pěkně upravené pódium s pohodlnými sedadly. Strop zaklenul 
obloukovými zdobenými traverzami, na něž zavěsil bohaté lustry z tepaných luceren. Stěny 
zasedací síně opatřil dubovým, intarzií zdobeným obložením. Nad okna a dveře umístil 
štukovou výzdobu, kterou tvořily vavřínové girlandy, lipové ratolesti a iniciály W 
s královskou korunou. Zednické práce provedl jindřichohradecký stavitel Purkyt, 
truhlářského díla se ujali místní mistři Křepelka a Tesař, sklenářského rovněž zdejší 
řemeslníci Jedlička a Winterlitz. Ostatní práce provedly firmy z Prahy, Brna a Rakovníka. 
Onoho 15. března 1905 starosta JUDr. Václav Naxera přivítal zastupitele v nové zasedací 
síni a pronesl „hluboce procítěnými slovy,“ jak se píše v Protokolech o sezení obecního 
výboru města Jindřichova Hradce, „přání, aby společná a svorná práce všech členů výboru 
v této síni i nadále jen blahu všeho občanstva věnována byla.“ 

František Fürbach 
 

Pozvání na cestu za Antonínem Dvořákem 
 
Již titul nové knížky „Antonín Dvořák – cesta za slávou“ známého fotografa Borise 
Procházky prozrazuje jeho zájem o významné osobnosti české kultury. Svou novou knihu 
koncipoval jako jakýsi obrazový životopis slavného skladatele, představující na sto třiceti 
fotografiích, s autorem řečeno „cestu řeznického tovaryše k světovému skladateli“. Klub 
Emy Destinnové a Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Nakladatelstvím Růže 
připravily na čtvrtek 23. března 2005 od 1830 hod. v konferenčním sále muzea ve Štítného 
ulici setkání nad novou knihou B. Procházky, spojené s případnou koupí knihy a 
autogramiádou i s prezentací Procházkových fotografií   a besedou s autorem i 
vydavatelem. 
 
 

                                                KINO STŘELNICE 
 

 
 

 
 

 1. úterý    17.30    20.00 
 2. středa   17.30   20.00 
 
 
 
Titulky 

WIMBLEDON                                              V. Británie-Bontonfilm 
Romantická komedie od tvůrců Nothing Hill, Láska nebeská a Deník 
Bridget Jonesové. Paul Bettany a Kirsten Dunstová usilují o lásku a 
vítězství ve Wimbledonu. Co je víc? 
Dále hrají: Sam Neil, Jon Favreau, Eleanor Bronová 
Režie: Richard Loncraine                    Mládeži do 12 let nevhodný    
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Vstupné: 63 Kč Délka filmu: 100 min. 
 3. čtvrtek   17.30  20.00 
 4. pátek      17.30  20.00 
 5. sobota    17.30  20.00  
 6. neděle    17.30  20.00 
 
 
 
Vstupné:  80 Kč 

KAMEŇÁK 3                                                                ČR-Prospero 
Potřetí do Kameňákova! Rozladění místního strážce zákona (Václav 
Vydra) se ještě zvýší, když se do sousedství nastěhuje romská rodina. 
Navíc je v dohledu fotbalový zápas zmíněné komunity s místním 
mužstvem. Na vítěze čeká nevšední trofej – Dolly Busterová! 
Dále hrají: Jana Paulová, Josef Laufer, Eva Tauchenová, Hana Čížková 
Režie: Zdeněk Troška                        Mládeži do 12 let nevhodný 

                                                                   Délka filmu: 100 min. 
 PROJEKT 100 
 7. pondělí   17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 
 

REVIZOŘI                                                               Maďarsko-AČFK 
Svižně natočený akční thriller odehrávající se v budapešťském metru je 
mozaikou bizarních, vtipných či divných situací, vznikajících mezi 
revizory a skupinkami „cestujících“. Film byl oceněn zvláštní cenou 
„Award of the Young“ v Cannes.  
Hrají: Sándor Csányi, Zoltán Mucsi, Csaba Pindroch 
Režie: Antal Nimród                     Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu: 105 min. 
  8. úterý     17.30  20.00 
  9. středa      jen   20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

KDYŽ SE SETMÍ                                                  USA-Warner Bros. 
Max (Pierce Brosnan) a Lola (Salma Hayeková) se slušně zaopatřili na 
zlodějský důchod. Ale tropický ostrov, kam se oba uchýlili navštíví i 
jejich celoživotní pronásledovatel (Woody Harrelson). 
Dále hrají: Naomie Harrisová, Don Cheadle 
Režie: Brett Ratner                            Mládeži do 12 let nevhodný  

Délka filmu: 100 min. 
  9. středa    17.30 
10. čtvrtek  17.30   20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 64 Kč   

PERLY A SVINĚ                                                       Finsko-Atypfilm 
Komedie o teenagerech a pro teenagery. Rodina Hirronenova to nemá 
snadné: otec zfušoval loupež a sedí v kriminále. Čtveřice dospělých 
synů ale ještě úplně ztracena není, neboť se k nim přistěhuje devítiletá 
holčička s potvrzením, že je jejich sestra – a má něco, co jim může 
pomoci z nesnází. 
Hrají: Mikko Leppilampi, Laura Birnová, Amanda Pilkeová, Unto Helo 
Režie: Perttu Leppä                          Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 115 min. 
11. pátek     17.00  20.00   
12. sobota   17.00     
13. neděle   17.00   
 
Pozor na začátek! 
 
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč   

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ                                  USA-SPI       
Dobrodružná komedie. Jules Verne by se asi divil, kdyby viděl svého 
hrdinu, gentlemana Philease Fogga coby vynálezce šlapacího letadla a 
jeho sluhu Paspartoua jako čínského mistra bojových umění, nota bene 
s tváří Jackieho Chana. A jejich putování podle toho vypadá. 
Dále hrají: Steve Coogan, Cécile de France, Rob Schneider, Arnold 
Schwarzenegger 
Režie: Frank Coraci                                        Délka filmu: 125 min. 

12. sobota   jen  20.00     
13. neděle   jen  20.00   
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč   

BLADE: Trinity                                                   USA-Warner Bros. 
Horor. Dlouhé dny bojoval Blade (Wesley Snipes) ve stínu noci proti 
upírskému podsvětí, aniž by okolní svět o probíhající válce věděl. Když 
se dostal do konfliktu s FBI byl  donucen vystoupit na denní světlo… 
Dále hrají: Jessica Bielová, Ryan Reynolds, Kris Kristofferson 
Režie: David S. Goyer                        

 Mládeži do 12 let nevhodný 
Délka filmu: 115 min. 

 
PROJEKT 100 
14. pondělí   17.30  20.00 

 
MODERNÍ DOBA                                                           USA-AČFK 
Charlie Chaplin a jeho souboj se stroji v éře, která není příliš nakloněna 
lidem. Společenská satira natočená ještě v konvencích pantomimy 
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Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

němého období.  
Dále hrají: Paulette Goddardová, Henry Bergman 
Režie: Charlie Chaplin                        

Mládeži do 12 let nevhodný
 Délka filmu: 90 min.

Krátký film: Mechanika 
 

15. úterý     jen     19.00 
16. středa   jen     19.00 
17. čtvrtek  jen     19.00 
18. pátek    15.30 19.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné: 78 Kč 

ALEXANDER VELIKÝ                                                        USA-SPI 
Historický velkofilm o životě jedné z nejvýraznějších postav světové 
historie, odvážného a neúprosného dobyvatele, který ve věku 32 let 
vytvořil největší impérium všech dob.  
Hrají: Colin Farrell, Angelina Jolieová, Val Kilmer, Anthony Hopkins 
Režie: Oliver Stone                              

Mládeži do 12 let nevhodný
                                                           Délka filmu: 175 min.

19. sobota  17.30  20.00 
20. neděle  17.30  20.00 
 
 
 
 
Vstupné: 68 Kč 

MILENCI A VRAZI                                                    ČR-Bontonfilm 
Vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili. Filmový přepis románu 
Vladimíra Párala.  
Hrají: Jiří Langmajer, Ondřej Vetchý, Zlata Adamovská, Veronika 
Žilková, Zuzana Norisová 
Režie: Viktor Polesný 

Délka filmu: 110 min.
PROJEKT 100 
21. pondělí   17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 

 
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?                USA-Warner Bros.
Psychologické drama. Drastické nahlédnutí do života manželů, 
univerzitního profesora a jeho ordinérní manželky. Elizabeth Taylorová 
a Richard Burton v hlavních rolích pětioscarového snímku. 
Dále hrají: George Segal a Sandy Dennisová 
Režie: Mike Nichols                           

Mládeži do 12 let nevhodný
Délka filmu: 130 min.

22. úterý    17.30  20.00 
23. středa   17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

ZAHULÍME UVIDÍME                                     USA-Kanada-Bioscop 
Dva kamarádi, upjatý Harold a ležérní Kumar, prožijí nejbláznivější noc 
svého života. Originální teenagerská komedie od režiséra Dannyho 
Leinera (Hele, vole, kde mám káru?). 
Hrají: Kal Penn, John Cho, Paula Garcesová 
Režie: Danny Leiner                     

 Mládeži do 15 let nepřístupný
Délka filmu: 90 min. 

24. čtvrtek  17.30  20.00 
25. pátek     17.30  20.00 
26. sobota   17.30  20.00 
27. neděle   17.30  20.00 
28. pondělí  17.30  20.00 
29. úterý     17.30  20.00 
30. středa   17.30  20.00 
 
Vstupné:  80  Kč 

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ                          ČR-Bioscop 
„Když zastřelíme všechny, tak to dobře dopadne!“ Komediální love 
story o různých podobách lásky. Ivan Trojan v nové české komedii 
režiséra Petra Zelenky (Samotáři, Knoflíkáři, Rok ďábla). 
Dále hrají: Zuzana Šulajová, Nina Divíšková, Miroslav Krobot, Jiří 
Bartoška  
Režie: Petr Zelenka 

                      Délka filmu: 100 min.

31. čtvrtek   17.00   20.00 
  1.4. pátek  17.00   20.00 
 

PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY                    Francie-USA-Warner Bros.  
Audrey Tautouová (Amélie z Montmartru) v romantickém příběhu 
z doby I. světové války ve Francii. Venkovská dívka Mathilde neúnavně 
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Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

pátrá po svém zmizelém milém. Ten je jedním z pěti francouzských 
vojáků, kteří byli odsouzeni vojenským soudem a vyhnáni ze 
spojeneckých zákopů do „země nikoho“ vstříc jisté smrti. 
Dále hrají: Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Becker, Tcheky Karyo 
Režie: Jean-Pierre Jeunet                   

 Mládeži do 12 let nevhodný 
Délka filmu: 135 min. 

2. – 3. 4.   17.30  20.00 SNOWBOARĎÁCI 
 

  
 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
   

6. neděle     15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Smolíček                                                   ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 60 min. 

13. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

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

20. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

O kouzelné růži                                        ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min. 

27. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Broučci – A byla zima                               ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 70 min. 

 
 

 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 
 1.   Příliš dlouhé zásnuby Francie romantické drama 
 2.  –  3.  Snowboarďáci ČR komedie 
 5.  –  6.  Bokovka USA smutná komedie 
 7.  –  8.  Smím prosit? USA romantická komedie 
 9.  – 10. Na dotek USA milostné drama 
11.  Exil Francie road movie 
12. – 13. Letec USA-Japonsko životopisný 
14.   Špatná výchova Španělsko drama 
15. – 17. Team America: Světovej policajt USA animovaný, satirická komedie 
19. – 20.  Sametoví vrazi ČR kriminální drama 
21. – 22.  Šup sem, šup tam Dánsko  hořká komedie 
22. – 24. Slonisko a medvídek Pú USA animovaný, rodinný 
23. – 24. Jeho fotr, to je lotr! USA  komedie 
25.  Kafe a cigára USA-Japonsko povídkový 
26.  Kousek nebe ČR psychologický 
27. – 28. Hitch: Lék pro moderního muže USA              romantická komedie 
29. – 30. Skřítek ČR komedie 

 

S PREZIDENTEM NA LYŽÍCH 
 
Nedávno se naše třída 2.A z Gymnázia Vítězslava Nováka vrátila z hor. Kromě mnoha 
veselých zážitků, kterými bývají „lyžáky“ 7. tříd doslova přecpány, jsme si z nich odnesli      
i malý náhled do české politiky. Setkali jsme se totiž s její nejvýznamnější postavou, tedy 
panem prezidentem Václavem Klausem. Každý jistě ví, že oblíbeným koníčkem hlavy 
českého státu je lyžování, a právě díky této prezidentské zálibě znají teď všichni studenti 
z 2. A pana Klause mnohem lépe. 
 
Pro provozování už zmíněného zimního sportu si pan prezident vybral lyžařský areál 
Aldrov, jež v té době sjížděly i lyže patřící nám, gymnazistům.       A tak se zčistajasna 
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objevil před našima očima. Ze začátku jsme si jej trochu udiveně prohlíželi, přece jen       
s vysokými politiky se člověk nesetkává denně. Zato jemu jsme nepřišli vůbec zvláštní a 
vhodní ke „koukání“. To asi proto, že u takového prezidenta jsou zírající lidé na denním 
pořádku. Klaus však neztrácel čas a s milým úsměvem navázal konverzaci s paní 
profesorkou Pečtovou. V této chvíli mi ho bylo celkem líto, musí být dost nepříjemné celé 
dny se jenom usmívat, ač má třeba špatnou náladu. Ale to už „Václav II.“ dávno zmizel v 
davu, respektive ve frontě na vlek. Jakmile jsme i my vyjeli vlekem, výuka lyžování 
zůstala ladem a třída se hnala jako o závod dolů do míst, kde se měl nalézat prezident. 
Jenže V. Klaus sjížděl na svých nových černých lyžích neobyčejně rychle, a dokonce i 
ochranka nabrala na tempu. Takže pouze ti největší „machři“ je dokázali dohonit. Jejich 
odměnou pak byla fotka s autogramem hlavy státu. 
 
Tyto zuřivé sjezdy pod heslem „Chyťte prezidenta!“ se ještě párkrát opakovaly, dokud se 
situace nezklidnila a lyžaři si začali zvykat na Klausovu přítomnost. Nakonec jsme si 
všichni skvěle zalyžovali, třída 2.A i prezident Václav Klaus! 
 

Marta Krausová 
studentka 2.A Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci 

 
PS Na přiložené fotce jsou zachyceni p. profesorka Libuše Flídrová, Václav Klaus              
a studenti 7.A GVN 
 
 
 
KLUB HISTORIE LETECTVÍ 
JINDŘICHŮV HRADEC  

                       

              EXPEDICE EXETER 2003                  (II. část) 
aneb: po stopách zapomenutých osudů čs. válečných letců 
 

     V podvečer 6. června jsme dorazili do přístavu Southampton, který nám 
připadal jako vojenská pevnost. Nad městem se totiž tyčí několik objektů do-
posud v převážné většině využívaných armádou. Poměrně dlouho a především 
marně jsme proto ve zdejším terénu hledali vhodné ubytování pro přespání 
pod širým nebem. V té době začalo hustě pršet. To nakonec definitivně rozhod-
lo o našem přesunu do jednoho ze zdejších kempů.  
     I když na expedicích spíme převážně pod širým nebem, chráněni pouze plachtou 
šikmo napnutou ze střechy auta, tentokrát jsme se rozhodli pro přenocování pod stany. 
Část kolegů však „slejvák“ v noci vytopil, což bylo nakonec stejně jedno, jelikož od tohoto 
dne nás déšť po zbytek expedice téměř neopustil. Asi také proto jsme často s kolegy 
nostalgicky vzpomínali na zcela první nocleh, kdy jsme bivakovali nedaleko Seven Sisters. 
     Když se řekne „anglické křídové skály“, tak se asi většině lidí vybaví „doverské útesy“. 
Také naši váleční letci často vypráví, že při návratu z operačních letů nad okupovanou 
Evropou nedočkavě hledali bílé skály Albionu, které jim dávaly pocit jistého bezpečí         
a šťastného návratu z akce. Představují část historie i lidských osudů. Pokud však chcete 
skutečně v Anglii vidět pořádné útesy, nezapomeňte se zastavit nedaleko Eastbournu na 
Seven Sisters. Jedná se o sedm jasně bílých na sebe navazujících skal, které se hrdě tyčí 
nad vodami kanálu La Manche. Je to scenérie zná-má z mnoha dokumentů i hraných 
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filmů. Jak zapsal do našeho expedičního deníku Karel Ludvík, je to „úchvatná scenérie pro 
romantiky“. A v tom musím dát kolegovi zapravdu.  
     Hlavním bodem následujícího dne bylo setkání s plukovníkem Miroslavem Liškutínem, 
na které jsme se připravovali velice dlouho a pečlivě. Mělo k ně-mu dojít již během 
„Expedice Honington 2002“, ale tehdy z něho na poslední chvíli sešlo. O to více netrpělivě 
jsme od samotného rána 7. června čekali na smluvenou desátou hodinu dopolední. 
Přichystali jsme všechny dary z Čech, včetně naší klubové čepice, knihy          o J. Hradci 
a řady propagačních materiálů o Jindřichohradecku. Když jsme dorazili do mí-sta jeho 
bydliště ve Farehamu, pan Liškutín nás již očekával před domem. Byli jsme pozváni do 
obývacího pokoje, kterému dominoval velkoplošný obraz stíhacího letounu Spitfire. Právě 
na tomto stroji totiž Miroslav Liškutín absolvoval řadu operačních letů a prožil několik až 
neuvěřitelných příběhů. Asi nejvíce se proslavil svým návratem z ope-race nad Dieppe s 
letounem téměř s ustřeleným pravým křídlem, což pohotově zachytil slavný český válečný 
fotograf Ladislav Sitenský.  
     Miroslav Liškutín se narodil 23. srpna 1919 ve vesnici Jiříkovice u Brna. Letecký výcvik 
zahájil krátce před okupací naší vlasti v rámci akce „1000 pilotů republice“. Do odboje 
odešel přes Polsko a po kapitulaci Francie se dostal do Velké Británie, kde dokončil výcvik 
stíhacího pilota. Od srpna 1941 létal u 145. britské peruti, ke konci roku byl převelen k 
312. československé peruti. Absolvoval celkem dva operační turnusy, to je 400 hodin  v 
boji proti nepříteli, čímž se zařadil mezi jedny z našich nejvíce bojově létajících stíhacích 
pilotů během 2. světové války. Účastnil se doprovodů a útočných akcí nad okupovanou 
Evropou, vzdušných operací během „cvičné“ invaze 19. srpna 1942 u Dieppe i hlídek 6. 
června 1944 při vylodění spojenců v Normandii. Sestřelil celkem dva nepřátelské letouny a 
jednu létající pumu V1, na svém kontě má i jeden pravděpodobný sestřel a dva 
poškozené nepřátelské stroje. Za dosažené úspěchy v boji obdržel v lednu 1945 vysoké 
britské válečné vyznamenání DFC - záslužný letecký kříž. Po návratu do osvobozeného 
Československa cvičil letecké no-váčky a od roku 1946 působil jako taktický pobočník u 7. 
stí-hacího pluku v Brně. Po únoru 1948 poslal svoji manželku a syna z republiky a po 
nějakém čase je útěkem přes Rakousko následoval. Ve Velké Británii se vrátil k aktivnímu 
létání v armádě. Stal se instruktorem na Wellingtonech a proudo-vých Meteorech. Jako 
učitel létání působil na Středním Východě a v závěru své aviatické kariéry pak v Zambii. 
Po návratu do Anglie se začal věnovat literární tvorbě. Doposud vydal dvě knihy, které lze 
v českém překladu „Letecká služba“ a „Bouřlivá oblaka“ koupit u nás.  
     Naše návštěva se protáhla na téměř tři hodiny. Zatímco si choť pana plukovníka 
prohlížela námi dovezené publikace, my jsme studovali všech jedenáct leteckých deníků 
M. Liškutína, které nám zapůjčil  ze svého archivu. Každý detailně zachycuje určitou část 
života tohoto statečného pilota. Pročítali jsme jednotlivé stránky sešitů představující vždy 
typ stroje, cíl akce, datum, čas letu atd. Nikdy jsem nic podobného v takovémto množství 
z pohledu jedné osoby neviděl. Je to unikátní archiv, který podle mého nemá obdoby!  
     Jak se ukázalo, pan Liškutín na nás byl dopodrobna připraven. Měl u sebe papír hustě 
popsaný tématy svého vyprávění. Došlo i na jeho osobní vize týkající se budoucnosti Če-
ské republiky po vstupu do Evropské unie. Potěšil nás především informacemi o dalších 
československých válečných letcích žijících v Anglii. Bohužel jich už není mnoho. I tam to-
tiž platí, že věku a zdraví člověk neporučí.   
     Nyní bych rád ocitoval další pasáž z expedičního deníku kolegy Karla: „Fareham - 
návštěva plk. Liškutína. Pan plukovník nás oblažil důkladnou přednáškou na téma EU = 
konec českého národa; zahraniční a imigrační politika Velké Británie. Přednáška byla velmi 
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obsáhlá - plk. Liškutín ji četl z písemných poznámek. Byl to svým způsobem zajímavý pa-
radox, kdy nás český imigrant poučoval o přílišné benevolenci britských imigračních úřadů 
a varoval před hrozbou asimilace Čechů s Němci, to vše za přítomnosti své německé man-
želky.“  
     Na další cestu jsme se vydali asi hodinu po poledni. Čekal nás přejezd do míst, kde 
jsme se chtěli nedaleko Beaulieu pokusit objevit alespoň nějaké doklady existence zdej-
šího bývalého válečného letiště užívaného od 26. května 1943 do 23. února 1944 naší 
311. bombardovací perutí. Do dějin II. československého západního odboje se mimo jiné 
neblaze zapsalo havárií dvou Liberátorů, ve kterých během 29. a 30. srpna 1943 zahynulo 
celkem čtrnáct lidí. Ostatky většiny z nich jsou uloženy na hřbitově v Brookwoodu u Lon-
dýna. Ale co letadla? Také proto jsme si s kolegy podvědomě říkali: „Co kdybychom měli 
štěstí a dokázali nalézt i s odstupem téměř šesti desítek let nějaké fragmenty z těchto 
strojů?“ 
     Vzpomenu-li jen velmi krátce tehdejší historii naší bombardovací perutě, jednalo se    
o období, kdy již působila u Coastal Command (Velitelství pobřežního letectva). Na jiho-
anglickou základnu Beaulieu se z Talbenny jednotka přesunula ve dvou skupinách. První 
26. května 1943 po železnici, druhá o den později přeletem celkem 15 Wellingtonů. V ná-
sledujícím období byla peruť přezbrojena moderními B-24 Liberátory a především zde 
probíhal intenzivní výcvik létajícího i pozemního personálu. Po jeho dokončení měla jed-
notka za úkol hlídkové doprovodní patroly nad spojeneckými námořními svazy a útoky 
proti německým ponorkám. Osmi až desetimístné stroje typu Liberátor totiž měly oproti 
Wellingtonům nejen větší dolet, ale zároveň unesly i více munice. Bohužel, ztráta tako-
vého letounu obnášela vyšší počet mrtvých.  
     Jak ukázal čas, přesun na tuto základnu nepřinesl našim letcům žádné štěstí. Jen 
během jednoho měsíce, v srpnu 1943, totiž ztratili celkem 29 osob. Šest zahynulo během 
výcviku na základně v Nassau na Bahamských ostrovech, 21. srpna se z prvého operač-
ního letu perutě nevrátil stroj velitele W/Cdr. Breitcetla. Zahynulo všech osm letců, včetně 
legendárního předválečného čs. boxera Vildy Jakše. Zhruba o týden později došlo již ke 
zmíněným dvěma tragédiím.  První se odehrála 29. srpna 1943 během startu Liberátoru 
trupového označení „G“. Zahynulo osm členů osádky P/O Musálka. Hned následující den 
havaroval krátce po startu   ke cvičnému letu Liberátor „L“ pilotovaný F/Lt. Palichlebem. O 
život tehdy přišlo celkem šest letců. Poměrně kuriózně se zachránil pouze navigátor 
Miroslav Vild, který se nemusel to-ho dne jako zkušený radiooperátor zúčastnit výcviku a 
daný čas trávil v lese během obhlídky svých houbařských míst. 
     Terénnímu výzkumu na bývalé základně RAF v Beaulieu jsme se  věnovali několik 
hodin. Bohužel žádné fragmenty  ze zmíněných dvou havárií Liberátorů jsem nenašli. 
Nakonec se nám podařilo objevit alespoň nepatrné základy bývalých objektů technického 
zázemí perutě. I to jsme považovali za úspěch. Vždyť i původní startovací plocha je 
zarostlá vřesem a křovisky. Jak jsme zde viděli na vlastní oči, válka dávno ustoupila 
potřebám moderní doby. Na jednu stranu je to škoda, ale je to dozajista dobře.  

Vladislav Burian, KHL 
(pokračování příště) 
 
Foto 1: Pevnost Nelson, tyčící se nad přístavem Southampton, byla pojmenována po slav-
ném admirálu z námořní bitvy u Trafalgaru. V současné době je zde rozsáhlé muzeum, 
zatímco v okolních fortech stále sídlí britská armáda. (Foto: K. Maršík, archiv KHL) 
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Foto 2: Čtyřiaosmdesátiletý plukovník Miroslav Liškutín, nositel vysokého britského vyzna-
menání DFC, během naší návštěvy ve Farehamu. Kolekce jeho jedenácti leteckých deníků 
patří dozajista k největším na světě. (Foto: V. Vondrka, archiv KHL) 
 

Foto 3: V místě původního letiště v Beaulieu dnes stojí turistický kemp, díky kterému za-
nikla převážná většina dokladů o existenci této základny. Kolega Radek Novák během 
odkrývání základu původní budovy technického zázemí naší 311. bombardovací perutě. 
(Foto: V. Běhal, archiv KHL)   
 

SPORT  
 

 

I. Liga HÁZENÁ ŽENY   
NE  13. 3. 05     J. HRADEC - OLOMOUC 13,00 hodin 
NE  27. 3. 05     J. HRADEC - MOST 13,00 hodin 
II. Liga BASKET MUŽI   
SO    5. 3. 05  BK J. HRADEC - PLZEŇ 18,00 hodin 
NE    6. 3. 05     BK J. HRADEC - DOMAŽLICE 10,30 hodin 
II. Liga FUTSAL   
SO   5. 3. 05 K. – SPORT J.H. - ATLANTIC RAKOVNÍK 10,15 hodin  
SO 12. 3. 05 K. – SPORT J.H. - ROHOŽNÍK PRAHA 10,15 hodin 
SO   2. 4. 05 K. – SPORT J.H. – INDOJ PRAHA 10,15 hodin 
 Následuje PLAY – OFF u všech soutěží  
  


