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INFORMACE Z RADY MĚSTA  

 

     Se souhlasem rady města uspořádá 
Občanské sdružení PROUTEK již  druhý 
ročník Jihočeské Akce Cihla. Tato celostátní 
kampaň si klade za cíl podpořit chráněné 
bydlení pro lidi s mentálním postižením a 
pomoci jim tak na cestě k samostatnosti a 
nezávislosti,  na cestě k běžnému životu 
mimo velké ústavy. Ve dnech 1. až 10. 
července 2005, vždy od 8.30 do 18.30, 
bude před vstupem do zámku (v parčíku na 
Dobrovského náměstí) organizován prodej  
benefičních cihel. Zakoupením symbolické 
cihly mohou občané přispět na rozšíření 
chráněného bydlení v Plasné u Kardašovy 
Řečice.  
    Z rozhodnutí zastupitelů se nově 
rekonstruovaná ledová plocha na zimním 
stadionu dočká také nové rolby na úpravu 
ledu. Doposud užívaná rolba s naftovým 
pohonem je z roku 1982 a je daleko za 
hranicí obvyklé životnosti. Také její 
parametry neodpovídají současným 
požadavkům a bezpečnostním normám. 
Nákup nové rolby bude realizován 
výběrovým řízením z více nabídek.  Na 
financování investice poskytli zastupitelé 
firmě Regionsport služby, s.r.o. bezúročnou 
půjčku ve výši 3 milióny korun. Firma 
Regionsport služby, s.r.o. je příspěvková 
organizace ve stoprocentním vlastnictví 
města.  
     Město Jindřichův Hradec pořádá jako 
každý rok dne 4.6.2005 „Výlet parním 
vláčkem Českou Kanadou“. Odjezd parního 
vláčku bude v 9.35 hodin z nádraží JHMD 
a.s. v J. Hradci. Cílová stanice je Albeř, kde 
je zajištěno občerstvení v hostinci „BOBAS“, 
táborák, projížďka na koni, vystoupení 
folkové skupiny Jen tak tak a další zábavný 
program. V rámci této akce bude 
uskutečněno setkání občanů se zastupiteli 
města. Finanční náklady na tuto akci 
schválila rada města ve výši 20 tisíc korun 
z položky kulturní propagace města. 
     Veškerý vodohospodářský majetek 
města Jindřichův Hradec je až do letošního 
roku spravován prostřednictvím Družstva 

Vodospol. Změnou legislativy k 31.12.2005 
zaniká možnost provozovat majetek 
formou komplexního pronájmu  družstva. 
Zastupitelstvo proto rozhodlo, že naše 
město z Družstva Vodospol k 31.12.2005 
vystoupí a uzavře přímou provo-
zovatelskou nájemní smlouvu s firmou 
vzešlou z výběrového řízení.  Po 
vyhodnocení nabídek  výběrová komise 
doporučila a rada města následně schválila 
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem 
veškerého vodohospodářského majetku se 
společností VaK a.s. JČ České Budějovice. 
Smlouva bude uzavřena na dobu patnácti 
let. Výše vodného a stočného se v příštím 
roce nezmění. 
     Také v letošním roce budou pokračovat 
práce na rekonstrukci přízemních prostor 
Národního muzea fotografie v bývalé 
jezuitské koleji. V době od června do 
listopadu by ve východním křídle (vpravo 
od hlavního vchodu) měla vzniknout 
recepce, pokladna, šatna a sociální zařízení 
pro vstupní část a kapli. Současně bude 
provedena příprava pro výtahovou šachtu 
a hlavní rozvody instalací pro další části 
úprav včetně plynové kotelny v podkroví. 
Celkové náklady na tuto část představují     
7 miliónů korun. Práce provede firma 
Stavcent a.s. Jindřichův Hradec.    
      Z rozhodnutí rady města bude 
v prázdninových měsících  provedena 
rekonstrukce únikového požárního schodiš-
tě ve 3. mateřské škole na sídl. Vajgar. 
Rozpadající se venkovní betonové schodiš-
tě bude nahrazeno ocelovou konstrukcí 
z propustných roštů.  Ve stejném termínu 
budou provedeny nezbytné úpravy sociál-
ního zařízení základní školy v Janderově 
ulici. Práce si vyžádají 220 a 480 tisíc 
korun. 

 Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 

Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec se koná 

29. června 2005 v 16.00 hodin 
v sále Střelnice 
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VÝBĚR  Z  UDÁLOSTÍ  MĚSTSKÉ 
POLICIE    J.  HRADEC  
ZA OBDOBÍ  1. 4. - 30. 4. 2005 
 
apríl...1.4.2005 v průbě-hu tohoto dne 
vyjížděli strážníci městské policie celkem ke 
třem krádežím. 
- v 07.55 hodin v prodejně Merkur na sídlišti 
Vajgar, chlapec (8 let) odcizil dvě krabičky 
Antiperlí za 16,40 Kč. Vzhledem k věku není za 
přestupek odpovědný, proto byla událost 
oznámena rodičům a na odbor sociálních věcí 
MěÚ J. Hradec. 
- v 9.30 hodin v prodejně Jednoty na 
Masarykově nám. se pokusila 63-ti letá žena 
bez zaplacení odnést 2 balení pomazánkového 
tvarohu za 15,-Kč.  Strážníkům doporučila, „ať 
raději honí ty zloděje, kteří kradou za miliony“. 
-  ve 14.30 hodin opět v prodejně Jednoty na 
Masarykově nám. muž (73 let) odcizil  několik 
Deli tyčinek, sýrů Lučina a čtvrt kila játrového 
sýra, to vše v ceně 104,50 Kč. Zboží se pokusil 
pronést v kapse saka. Přestupky jsou v řešení 
městské policie. 
 

nasával...2.4.2005 v 02.50 hodin zjistila 
hlídka strážníků osobní vozidlo Ford jedoucí v 
protisměru v Komenského ulici. Vozidlo 
pokračovalo „slalomovým“ způsobem přes 
nám. Míru, kde již sledování převzal operátor 
kamerového systému. Na náměstí Míru řidič 
zaparkoval. Strážníci jej požádali o prokázání 
totožnosti. Řidič předložil občanský průkaz, 
vystoupil z vozidla, které se snažil uzamknout, 
ale vzhledem ke svému stavu se nemohl trefit 
klíčem do zámku. Protože i z dechu byl cítit 
alkohol, strážníci  na místo přivolali hlídku 
Policie ČR, která si řidiče převzala. 
 

nevyšlo jí to...3.4.2005 přestupku proti 
majetku a proti občanskému soužití se 
dopustila 21-ti letá žena v prodejně Merkur na 
sídlišti Vajgar a to tím, že se pokusila odcizit 
šišku loveckého salámu, tvrdý sýr a 3 rohlíky. 
Když si všimla, že je personálem pozorována, 
sýr a rohlíky  odhodila na zem a šiškou salámu  
 
 
 
 
 

trefila osobu, která ji pozorovala. Poté z 
prodejny utekla. Věc je v řešení městské 
policie. 
 
 

pro radost... přestupku proti majetku se 
dopustila 57-ti letá žena v prodejně JH-Markt 
v Nádražní ulici tím, že odcizila  láhev whisky 
a balení masoxu, to vše za 366,-Kč. 
Strážníkům na svoji omluvu uvedla, že 
whisky vzala pro manžela, aby mu udělala 
radost a na masoxu chtěla ušetřit.  
 
 

Dalších přestupků proti majetku se dopustili v 
prodejně BILLA 
4.4.2005 19-ti letý muž, který za pasem 
kalhot, pod mikinou pronesl láhev destilátu 
Dry Gin v ceně 139,90 Kč. 
7.4.05 39-ti letý muž se pokusil v batohu 
pronést krabici vína, 2 balení mletého masa a 
jedno balení předního hovězího, vše v ceně 
151,50 Kč. 
Dle jeho slov „kradl proto, aby ušetřil“. 
Přestupky jsou v řešení městské policie. 
 

...a Hypernova 8.4.2005 14-ti letý chlapec 
se pokusil pronést v kapse kalhot 2 kusy 
tyčinky Mars v ceně 22,-Kč,  které ještě v 
prodejně rozbalil a prázdné obaly ponechal v 
regálu. Tento přestupek vzhledem k věku 
pachatele nebyl řešen. Strážníci chlapce 
předali rodičům a věc písemně oznámili na 
odbor sociálních věcí MěÚ.  
10.4.2005 dva muži (21 a 32 let) se pokusili 
odcizit 2 kapesní nože, 1 pánský parfém, 1 
sluneční brýle, to vše v ceně 896,-Kč. Když 
zjistili, že jsou při své činnosti pozorováni, 
zboží poschovávali po prodejně.   
18.4.2005 až k bezpečnostnímu rámu 
umístěnému za pokladnou došla žena (54 let) 
s nezaplacenými dětskými botičkami  v ceně 
199,-Kč. 
22.4.2005 11 lahví destilátu a troje bonbóny 
v celkové ceně 3128,-Kč se pokusila v tašce 
přes rameno pronést 29-ti letá žena z Brna. 
Jako důvod svého počínání uvedla, že by se 
ukradené zboží pokusila prodat, aby měla 
nějaké peníze. 
27.4.2005 muž (51 let) pod bundou pronesl 
přes pokladnu pánský balzám po holení v 
ceně 55,-Kč. Přestupky jsou prozatím v 
řešení městské policie. 
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vyjadřovali svůj názor...10.4.05 asi půl 
hodiny po půlnoci zaznamenala obsluha 
kamerového systému na Masarykově náměstí 
dva mladíky, kteří směrem do kamery 
vystrkovali obnažená  pozadí. Když spatřili 
autohlídku městské policie, dali se statečně na 
útěk. V monitorování směru útěku opět 
napomohla kamera. Po dopadení, odmítali i 
přes výzvu „jménem zákona“ prokázat svoji 
totožnost. Své počínání obhajovali tím, „že žijí 
v demokratické zemi a nechtějí, aby je na 
každém kroku sledovaly kamery a svým 
počínáním před kamerou jen vyjadřovali svůj 
názor“. Strážníci oba aktéry poučili, že se 
dopustili hned několika přestupků proti 
veřejnému pořádku, které jsou zatím v řešení 
strážníků. 
 
10.4.2005 přestupku proti občanskému 
soužití se dopustil podnapilý muž (33 let), 
který ležel ve Vídeňské ulici.  Když se mu 
posádka vozu RZS snažila poskytnout pomoc, 
pokusil se o fyzický útok. Na místě jej 
zpacifikovala až hlídka strážníků, která mu 
později za přestupek uložila blokovou pokutu. 
 
11.4.2005 trestného činu „maření výkonu 
úředního rozhodnutí“ se vědomě dopustil 28-ti 
letý muž  tím, že řídil motorové vozidlo i přes 
vyslovený zákaz řízení. Toto zjistili strážníci, 
když mu z nesprávně zaparkovaného vozidla 
sundavali „botičku“.  
 
na jihu narazili... 13.4.2005 dobrou práci 
odvedl strážník obsluhující kamerový systém. V 
odpoledních hodinách monitoroval dva 
podezřele se chovající muže v Panské ulici.  
Sledovaní muži se neustále pohybovali v 
blízkosti zde zaparkovaného nákladního vozidla 
Avia, jehož řidič se u vozidla nezdržoval. Jeden 
z mužů klíčem otevřel dveře do kabiny, do 
které vlezl a začal ji prohledávat, druhý muž 
hlídal nedaleko. O situaci již byla vyrozuměna 
hlídka strážníků. Jeden strážník zadržel muže 
ve vozidle a druhý si vzal na starost 
hlídkujícího. Následně oba muži (27 a 39 let, 
Slovensko) byli předáni Policii ČR. 
19.4.2005 cukrovinky v ceně 81,-Kč se bez 
zaplacení pokusila přes pokladnu nákupního 
střediska Jednoty na Masarykově náměstí 
pronést 14-ti letá dívka. Protože ještě 
nedosáhla věku, ve kterém lze přestupek řešit, 

byla strážníky předána rodičům a přestupek 
byl oznámen na odbor sociálních věcí MěÚ. 
 
19.4.2005  trestného činu výtržnictví se 
dopustila 21-ti letá žena v Panské ulici v J. 
Hradci, když bezdůvodně udeřila nic netušící 
kolemjdoucí ženu skleněnou láhví do hlavy. 
Své nepochopitelné počínání obhajovala tím, 
že „měla blbou náladu“.  Protože byla pro své 
okolí potencionálně nebezpečná, byla v 
poutech předána hlídce Policie ČR. 
 
23.4.2005 podnapilého muže (30 let), 
usedajícího za volant svého „bavoráka“ 
zaznamenal operátor kamerového systému v 
časných ranních hodinách. Jeho stav se 
promítl i na stylu a způsobu jeho jízdy, proto 
byl strážníky zastaven a na místě předán 
hlídce Policie ČR. 
 
27.4.2005 pořezaná ruka usvědčila z rozbití 
vývěsní skříňky v Panské ulici 32-ti letého 
muže. Krom fyzických svědků k tomuto 
napomohl i systém MKDS. Přestupek proti 
majetku je v řešení městské policie. 
 
30.4.2005 na základě upozornění všímavých 
občanů zadržela hlídka městské policie spolu 
s hlídkou Policie ČR 51-ti letého muže, který 
se v odpoledních hodinách vloupal do objektu 
firmy v Mlýnské ulici a odcizil zde cca 4,5 litru 
60% lihu.  Pachatele trestného činu si z místa 
odvezla hlídka Policie ČR. 
 
30.4.2005  v podvečerních hodinách se v 
BILLE pokusil ukrást láhev Staročeské režné 
49-ti letý muž. Vzhledem k tomu, že v 
posledních třech letech byl odsouzen za 
trestný čin krádeže, tak i tento jinak 
přestupek byl strážníky posouzen jako trestný 
čin a muž byl předán Policii ČR. 
 

str. Rudolf Gabriel 
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ZACHYCENO KAMEROU… 
 

Na kolech okolo světa 
Začátkem května se uzavřela dlouhá cesta 
dvou středoškolských profesorů, kteří se 
rozhodli projet celý svět na kolech. Jejich 
trasa vedla i přes Jindřichův Hradec. Lucie 
Kovaříková a Michal Jon odstartovali 1. 
května 2002 v pražské Oboře Hvězda. Oba 
cyklisti putovali přes Evropu, Asii do 
Austrálie, Afriky a dále do  Jižní a Severní 
Ameriky. Celkem projeli 34 zemí a navštívili 
úplně všechny kontinenty, včetně 
Antarktidy, kde se jim podařilo ujet pár 
symbolických metrů. Na své cestě zažili jak 
sníh i mráz tak obrovské vedro. Všechna 
místa v nich zanechala řadu vzpomínek, ale 
některé země si opravdu oblíbili. „Každá 
země je krásná a všude se dá najít něco 
zajímavého. Z cykloturistického hlediska je 
to asi Jižní Korea, kde je nádherná příroda, 
spousta historických památek, příjemní lidé 
a silnice bez aut.“ zavzpomínala Lucie 
Kovaříková. Při příjezdu do Jindřichova 
Hradce se jejich tachometry symbolicky 
zaokrouhlily na rovných 67 950 km. Při 
posledních etapách jsou doprovázeni řadou 
příznivců a obdivovatelů. „Dnes  s námi jely 
dvě školy. V pelotonu nás bylo více než sto. 
První cyklisti se k nám přidali již u Vídně.“ 
doplnil Michal Jon. Po celou dobu je 
doprovázela i česká vlajka, kterou měli 
neustále u sebe. V Jindřichově Hradci 
v pátek dopoledne zavítali mezi studenty 
místního gymnázia, aby se s nimi ve zhruba 
dvouhodinové besedě podělili o nejzají-
mavější zážitky ze své cesty. Pak už je 
čekalo odstartování poslední etapy. Před 
sebou  měli ještě cestu přes  Písek, Beroun 
až do hlavního města, kde jejich putování 
přesně po třech letech skončilo.  
 

Výstava KHL v Praze 
Koncem dubna ve staré Aerovce na letišti 
v Praze Letňanech uspořádal Svaz letců 
České republiky letecký festival nazvaný 
„Vzduch je opět naše moře“. Součástí této 
akce byla i výstava k 60. výročí konce II. 

světové války. Na té měl své zastoupení i 
Jindřichův Hradec. Z celé naší republiky 
bylo vybráno pouze několik nadšenců 
letecké historie a leteckých skupin, aby 
vytvořili realizační tým k přípravě celé  
výstavy. Tématiku určuje už samotný 
název „Letecká válka 1939 – 1945 nad 
českými zeměmi“.  Fandové aviatiky a 
historie si tu mohou prohlédnout největší 
soubor vykopaných fragmentů válečných 
letounů z II. světové války. Svými 
sbírkami přispěl i Klub historie letectví z J. 
Hradce. 
„Vybírali jsme texty týkající se naší loňské 
výstavy v Muzeu Jindřichohradecka – 
letecké bitvy nad Jindřichohradeckem 
z 24. srpna 1944.“ vysvětlil Mgr. Vladislav 
Burian, předseda KHL. Představeny zde 
byly především dobové fotografie, texty a 
artefakty mezi jinými i blok motoru, štítky 
z kulometu nebo list Liberátoru. Jedná se 
především o terénní nálezy, které dohledal 
jindřichohradecký klub, nebo které získal 
darem od pamětníků. Celý slavnostní 
program byl zakončen velkou leteckou 
show, na které vystoupil i jindřicho-
hradecký Aeroklub. 
 

Zelené cesty 
V pondělí 9. května odstartoval ze 
Staroměstského náměstí v Praze peloton 
cyklistů, který se vydal po turisticky 
atraktivních místech Greenways Praha-
Vídeň. Jejich cesta je zavedla i do 
Jindřichova Hradce, kam ve středu před 
polednem dorazil početný peloton. Cílem 
celé této akce nazvané Týden cyklo-
turistiky je především propagace tohoto 
sportu s důrazem na zdravotní aspekt této 
aktivity. Ke skupině se během jízdy 
přidávali další cyklisté z Tábora nebo Č. 
Budějovic. Do našeho města dojelo 
celkem 22 účastníků. Část cesty s nimi 
absolvoval i hejtman Jihočeského kraje. 
„Je třeba podpořit cyklistiku jako jeden 
z nejzdravějších způsobů pohybu. Tato 
akce, která ji propaguje je tím pádem 
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záslužná. My propagujeme hlavně cyklistiku 
bezpečnou. Takže já jsem celou dobu jel 
v přilbě se samolepkou Jihočeského kraje.“ 
dodal s úsměvem hejtman Jihočeského 
kraje Jan Zahradník. Jihočeský kraj se snaží 
podpořit cykloturistiku několika způsoby. 
Především však přes Nadaci pro cyklo-
stezky, kterou založil společně s obcemi a 
dalšími eurosubjekty. Nadace se snaží 
hlavně vybudovat nejen nové cyklotrasy, 
ale také jejich výstižné značení.  Všechny 
účastníky čekalo slavnostní přijetí místo-
starostou J. Hradce Alfredem Němcem na 
starobylé radnici, a poté zápis do Pamětní 
knihy města. Po návštěvě místního hradu a 
zámku se již cyklisté vydali na další cestu 
přes Telč, Dačice a Slavonice až hranice s 
Rakouskem. „Naplánovali jsme to tak, 
abychom hranice překročili v oficiálních 
místech i v tzv. zelených přechodech. 
Hranice překročíme celkem osmkrát.“ Uvedl 
Miloslav Procházka, hlavní organizátor. 
Greenways Praha-Vídeň je mezinárodní 
stezkou, a proto se na konci cesty na 
česko-rakouských hranicích český peloton 
potká s rakouskými cyklisty a předá jim 
Memorandum, které pak poputuje dále ke 
starostům rakouských měst. 

Házenkářky na radnici 
Vedení našeho města čas od času pozve na 
radnici některé místní sportovce, kteří se 
významným způsobem zasloužili o repre-
zentaci Jindřichova Hradce. V tomto týdnu 
byly ke slavnostní schůzce pozvány házen-
kářky. Přesněji řečeno - družstvo starších 
dorostenek. V loňské sezóně hrála tato 
děvčata ještě v kategorii mladších  doroste-      
 

nek. Soutěž zakončila stříbrnou medailí. 
V letošní sezóně skončilo družstvo - teď už 
starších dorostenek na místě bronzovém a 
zaujalo tak post třetího nejlepšího týmu 
v republice. „Pro nás to znamená opravdu 
hodně, protože jsme ročníky 1987, a to je 
soutěž jen pro ročníky 1986 – 1987, takže 
jsme mladší. Vůbec jsme to nečekaly. Spíš 
se připravujeme na příští sezónu. Tam 
budeme starší my. Chtěly bychom vyhrát, 
protože zlato je jediné, co nám chybí.“ 
řekla Zuzana Kohoutová, kapitánka. 
Házenkářkám v krátkém proslovu podě-
koval místostarosta Alfred Němec. 
Zdůraznil také potěšitelný fakt, že dobrá 
házená v Hradci zřejmě jen tak nevyhyne. 
Dorostenky jsou toho živým důkazem. Po 
přípitku přišla v neformálním rozhovoru 
řeč na podmínky házené v našem městě. 
Trenér týmu a duše jindřichohradecké 
házené Jan Dvořák si pochvaloval novou 
sportovní halu. Její existence se projevila i 
na zvýšeném zájmu o nábor nejmladších 
házenkářek. „Myslím, že budoucnost há-
zené je zajištěna. V každé věkové 
kategorii máme v současné době družstvo. 
Od minižákyň, přes mladší a starší žákyně, 
mladších a starších dorostenek až po 
družstvo žen. Navíc náborujeme děvčata 
ze 3. tříd základních škol. Z náborů, které 
teď skončily, vyšlo asi dvacet budoucích 
házenkářek.“ dodal Jan Dvořák, trenér. 
Dívky věnují házené hodně volného času. 
Třikrát týdně trénují, o víkendu je čeká 
zápas. Navíc poměrně často posilují při 
zápasech i družstvo žen.  

       Marcela Nejtková, Blanka Vaňková 

Jindřichohradecká televize

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici dne 6. května 2005  
 

Meloun Marek              
Tichá Anastázie 

Picka Marek 
Švec Radek 

Kořínek David 
Janků Petr 

 

Švobová Eliška 
Dvořáková Eliška 
Daniš Erik 
Hogajová Nikola           

Matlasová Julie 
Fiala Tomáš 
Beránková Rebeka 
Němec Jakub 

Doležal František 
Franková Darina 
Macků Tereza 
Potměšilová Eliška 
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Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,  
kteří nás opustili v dubnu 2005  
 

 

    4. 4. Jan Hlohinec, Otín 20. 4. Ladislav Pivec, Stráž n. Nežárkou  
    4. 4. Růžena Bílková, J. Hradec 
  12. 4. Jaroslav Metelec, Suchdol n. Lužnicí 
  12. 4. Věra Hromádková, J. Hradec 
  13. 4. Zdeněk Kudrna, Kunžak 
  13. 4. Alena Hrdličková, Samosoly 
  17. 4. Josef Melša, J. Hradec 
 

20. 4. Bohuslav Bubeník, J. Hradec 
21. 4. Růžena Roháčková, Mosty  
23. 4. Gisela Mašková, J. Hradec 
24. 4. František Paďourek, J. Hradec 
26. 4. Libor Bárta, Studená 
28. 4. Růžena Rešlová, Okrouhlá Radouň 
29. 4. Miroslav Neuwirth, J. Hradec 

Městská knihovna       
 

Předprázdninový čas má zvláštní kouzlo. Červen voní senem a evokuje představu 
blížících se volných dní a odpočinku. Těšíme se na to, že alespoň  pár dní nebudeme 
nikam pospíchat. Budeme si moci více všímat věcí kolem nás a možná i blíže poznávat 
místo, kde žijeme. Může být zajímavé začíst se i do knih, které nám přibližují jeho dávnou i 
nedávnou minulost a dokumentují chvíle, které jsme sami nezažili. 

Pro mnohé obyvatele J. Hradce se zdrojem zajímavých postřehů může stát 
literární tvorba Emmy Jarošové. Tato rodačka z nedalekého Jarošova, vlastním jménem 
Koukolová, v roce 1968 emigrovala a dnes trvale žije v Kanadě. Přesto se ve svých pracích 
stále vrací do vlasti a svého rodného kraje. V poslední době věnovala veřejným knihovnám 
na Jindřichohradecku své dva zatím poslední tituly. První z nich se jmenuje Zpěvohra 
raného dětství a má podtitul Literární obrazy z Jindřichova Hradce a 
z jihočeského kraje z let 1949 – 1958. Najdete v ní řadu zajímavých informací o 
tehdejších významných osobnostech města i kulturního života, nelze opomenout ani snahu 
o věrné zachycení atmosféry tehdejší doby. Podobným a především národopisně cenným 
počinem je druhá kniha Paměti jihočeského sedláka a selky aneb Památník rodinné 
lásky. Tyto „obrazy ze života vesničanů před sto lety v jindřichohradeckém kraji – župa 
českobudějovická“ zachycují kromě jiného zvyky, obyčeje a uchovávané tradice 
venkovského života v obcích na Jindřichohradecku. Mohou se stát vyhledávaným zdrojem 
informací pro všechny, kteří se touto tématikou zabývají profesionálně či z pouhého 
zájmu. Oba výše uvedené tituly má ve svém fondu i jindřichohradecká městská knihovna. 
Pokud vás informace i nich zaujala, přijďte si je vypůjčit. 

K dispozici jsou však i jiné novinky, které do fondu městské knihovny pravidelně 
přibývají. Jejich nabídka je k nahlédnutí v on-line katalogu. Můžete si ji prohlédnout při 
návštěvě knihovny na uživatelském terminálu a pokud máte přístup k internetu, tak je to 
možné i v pohodlí vašeho domova. Fyzicky jsou nově zpracované přírůstky vystaveny na 
vyhrazených místech ve všech půjčovnách městské knihovny. 

Kromě toho máte možnost i v červnu v městské knihovně navštěvovat pokračující 
kurzy počítačové gramotnosti a také absolvovat poslední kurz, ve kterém se můžete 
seznámit s uměním meditace. Za shlédnutí stojí i druhá část výstavy fotografií pana 
Antonína Špáta s názvem Stromy nejsou jenom dřevo. Autor těchto nádherných 
fotografíí vás srdečně zve i na svoji druhou přednášku o umění černobílé fotografie 
s názvem Černobílé meditace II, která proběhne v poslechovém sále knihovny ve 
čtvrtek 9. června v 18 hodin. Průběžně aktualizovaný seznam veškerých akcí můžete 
nalézt na webu městské knihovny. Připomínáme jeho adresu :  www.knih-jh.cz     
virtuální.                                                    Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec  
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Hudební tradice  
v Jindřichově Hradci 
 

     Čas utíká snad čím dál rychleji a než jsme se nadáli, máme před sebou opět „hudební 
léto“ v Jindřichově Hradci, které je tradičně zahájeno Concertinem Praga. 
      
     S hudbou je vlastně Jindřichův Hradec spojen celý rok. Málokteré město v Čechách se 
může pochlubit, že uchovává písemnosti hudebních skladatelů, jejichž díla zná celý svět. 
Možná ani sami jindřichohradečtí obyvatelé netuší, že zámecký archiv (kdysi černínský, 
dnes Státní oblastní archiv v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec) opatruje dopis 
Wolfganga Amadea Mozarta z října roku 1787, ve kterém píše, že má velké problémy 
s nastudováním a uvedením opery. (není zmíněn její název)  Od něho je zde také 
vlastnoručně psaná skladba „Contradance“. Mozart ji věnoval Janovi Rudolfovi Černínovi, 
který byl žákem Mozartovým i Haydnovým. Od Josefa Haydna jsou v archivu uloženy tři 
listy partitur bez názvu. K nejvzácnějším patří dva Beethovenovy dopisy (bez data), z nichž 
jeden psal hraběti Dietrichsteinovi. Osobnost Beethovena jezdí do jindřichohradeckého 
archivu studovat vědci z celého světa. Zajímají je nejen tyto dva dopisy, ale hlavně 
rodinný archiv Deymů ze Stříteže, ve kterém pátrají, která dáma byla Beethovenovou 
„nesmrtelnou milenkou“. Byla to Josefina Brunsvicková, provdaná Deymová, nebo její 
sestra Terezie? Tuto otázku zatím nikdo nerozluštil. 
 
     Výčet hudebních skladatelů, kteří jsou v archivu zastoupeni, by mohl zabrat několik 
stran. Připomeňme alespoň několik z nich. Giusepe Verdi má na rozdíl od Beethovena 
téměř nečitelného rukopisu docela úhledné drobné písmo. Od Hectora Berlioze se 
dochoval malý lístek nakladateli, stejně tak od Roberta Schumanna. Richard Wagner psal 
roku 1849 neznámému adresátovi, že obdržel zprávu z Drážďan, že opera Nibelungové 
byla příznivě přijata. Mendelssohn-Bartholdy zaslal z Lipska v roce 1843 nejmenovanému 
příjemci informaci, že má v tisku některé skladby. Od Franze Schuberta je tu uložená 
psaná skladba „Die Sterne“ z roku 1828, kdy tento jednatřicetiletý geniální hudebník 
zemřel. Z vynikajících českých hudebních skladatelů je možno jmenovat Františka Duška a 
jeho vlastnoručně psanou skladbu „Adagio per forte piano“. Antonín Dvořák je zastoupen 
jedním listem s notovým záznamem skladby „Koncert pro Jáchyma“. Byl napsán na 
Sychrově roku 1879 a jsou v něm četné škrty a opravy. Zdeněk Fibich tu má píseň 
„Čelakovský“, kterou napsal v Praze roku 1877. O loveckých fanfárách Leopolda Koželuha 
byla již ve Zpravodaji zmínka.  
 
     Všechny tyto unikáty jsou uloženy v tzv. Sbírce autografů, kterou sbíral hrabě Evžen 
Černín (1796 – 1868). Sbírka obsahuje vlastnoručně psané písemnosti významných 
osobností světa z oblasti politické, kulturní a společenské. Hudební téma by mohli doplnit i 
tehdejší významní zpěváci a hudební interpreti. O nich snad při jiném hudebním svátku.    
 

Stanislava Nováková,  
Státní oblastní archiv v Třeboni, pracoviště  J. Hradec 
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39. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže  mladých hudebníků 
a 37. ročník Jihočeském festivalu  

CONCERTINO PRAGA 
 
 
                 V roce 2004 byla soutěž mladých hudebníků CONCERTINO PRAGA určena sólistům 
ve hře na dechové nástroje (flétna, hoboj, klarinet, lesní roh, trubka). 
Mezinárodní porota, složená z významných pedagogů  a umělců  5 států - předseda prof. Jiří 
Hlaváč (AMU v Praze), vyslechla celkem 43 soutěžních nahrávek, které do soutěže zaslaly 
rozhlasové organizace z 16 zemí. Absolutním vítězem se stal klarinetista Vasilij Bělov z Ruska, 
který dosáhl nejvyšší počet bodů ze všech kategorií. 
 
Laureáti soutěže - sólisté z  Ruska, Lotyšska, Slovenska, Německa a České republiky - přijedou 
na základě pozvání Českého rozhlasu 14.6.2005 k pobytu do Prahy, během kterého se připraví 
na své vystoupení s orchestrem, budou přijati generálním ředitelem ČRo a primátorem hlavního 
města Prahy. Absolutnímu vítězi  předá diplom, tj. Cenu Heleny Karáskové (zakladatelka 
soutěže CP) , ministryně školství České republiky. 
 
Slavnostní koncert laureátů, nad kterým převzali záštitu ministr kultury ČR pan Pavel Dostál a 
primátor hl. m.  Prahy pan Pavel Bém, se koná v sobotu 18. června  ve Dvořákově síni 
Rudolfina. Sólisty bude doprovázet Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Milošem 
Formáčkem. 
Koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas 3 Vltava a Česká televize pořizuje záznam pro 
pozdější vysílání. 
Po koncertě v Praze se k laureátům připojí další vítězové CP z České republiky. Společně 
odcestují na Jihočeský festival CP do Jindřichova Hradce, který se koná pod záštitou starosty 
města Jindřichův Hradec, pana Ing. Karla Matouška. 
V rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga se uskuteční tyto koncerty: 
20. 6. –  Český Krumlov, zámek, Maškarní sál 
22. 6. –  České Budějovice, studio Českého rozhlasu 
23. 6. –  Třeboň, Městské divadlo J.K.Tyla  
 
24. 6. – Jindřichův Hradec, divadelní sál Kulturního domu Střelnice, 20,00 hodin 
 
Na koncertě se představí laureáti a vítězové CP za klavírního doprovodu Václava  Máchy            
a Miroslava Sekery.  
 
V programu zazní skladby B. Martinů, O. Messiaena, G. Verdiho, B. Godarda a  dalších. 
Koncert se bude vysílat přímým přenosem na ČRo 3-Vltava. 
Společně s mladými sólisty - vítězi CP - přijedou na festival do Jindřichova Hradce i redaktoři 
zahraničních rozhlasů. 
 
Mezinárodní rozhlasová soutěž CP je členem EMCY (Evropská unie hudebních soutěží mládeže) 
a  koná se pod patronací EBU (Evropská vysílací unie). 

Yvetta Papežová,  
odbor kanceláře starosty, oddělení kultury  
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Třeboňská nocturna    
6. až 10. července 2005   Třeboň 
 

...Hudba je nádherným výdobytkem lidské fantazie, má svoji historii, přítomnost i budoucnost. 
Má prvky národní i celosvětové, má řadu stylů a žánrů, jež jsou dány odlišností potřeb 
posluchačů. Hudba se nikdy nezjeví ve své celistvosti, a tak ji můžeme poznávat pomalu a 
s velkou trpělivostí... (Prof. Jiří Hlaváč, děkan Hudební fakulty Akademie múzických umění) 
 

Adria-Neptun spol. s r.o. ve spolupráci s Městem Třeboň, pod záštitou RNDr. Jana 
Zahradníka, hejtmana Jihočeského kraje, pořádá ve dnech 6. až 10. července 2005 cyklus 
koncertů Třeboňská nocturna. 
 

Program letošního cyklu koncertů je následující: 
6. 7.  komorní koncert v kostele sv. Jiljí 20.00 hod 

Miroslav Kejmar – trubka, Jaroslav Tůma – varhany 
  

7. 7.  komorní koncert v zámku  20.00 hod 
Kateřina Englichová – harfa, Jitka Hosprová - viola 

 
8. 7.  „Vzpomínka na Karla Zicha“  20.00 hod  Masarykovo nám. 
             Koncert skupiny Spirituál kvintet 

Hosté večera Pavel Bobek a František Novotný 
 

9. 7.  „Pocta Emě Destinnové“  20.00 hod  Masarykovo nám. 
Jihočeská komorní filharmonie 
diriguje Stanislav Vavřínek 
Shizuka Izhikawa - housle, Japonsko 
Gabriela Beňačková – zpěv 
 

10. 7.  Jazz - divadlo J. K. Tyla   20.00 hod 
Karel Růžička – klavír, Rudolf Dašek – kytara 
 

Koncerty Třeboňská nocturna jsou mimořádnou hudební událostí, která v sobě snoubí 
několik druhů hudebních žánrů, a která se uskuteční pod patronátem Mezinárodního 
hudebního festivalu Pražské jaro. Vystupují v ní takové osobnosti jako například sólistka 
Gabriela Beňačková, která byla stálým hostem největších světových operních a koncertních 
scén, zpívala pro papeže Jana Pavla II. a koncertovala v Metropolitní opeře v New Yorku, 
kde uvedla Dvořákovu Rusalku a přes padesát dalších hudebních titulů. Houslistka Shizuka 
Ishikawa je nositelkou laureátských titulů na mezinárodních soutěžích. Jako sólistka Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra a Japan Philharmonic Orchestra absolvovala vystoupení 
v řadě evropských hudebních center a na světových festivalech. Jaroslav Tůma se účastnil 
mnoha světových festivalů a zvítězil v improvizačních soutěžích v Norimberku a 
v Haarlemu, koncertoval kromě jiného i ve Spojených státech, v Japonsku a Singapuru. 
V této chvíli zde nelze vypsat zásluhy a ocenění všech zúčastněných. Všichni účinkující 
mají za sebou bohatou hudební minulost a jejich výkony jsou opravdovým požitkem.  
Nenechte si tento výjimečný zážitek ujít. Až se rozezvučí třeboňské renesanční náměstí, 
zaposlouchejte se do tónů krásné hudby a zapomeňte na chvíli na starosti všedního života. 

Marie Pokorná, Městský úřad Třeboň 
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7. ročník   Jindřichohradecké činohry 
 V červnovém Jindřichohradeckém zpravodaji Vám každý rok přináším podrobné 
informace o inscenaci, kterou připravuje Jindřichohradecká činohra na první týden 
v červenci na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. V letošním roce se po 
roční pauze vracíme z podhradí ze zámecké zahrady na III. nádvoří Státního hradu a 
zámku.  

V letošním roce jsme se rozhodli uvést  
hru Jana Drdy DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES aneb Zapomenutý čert. 

Tuto hru jsme vybrali nejen proto, že je parádní komickou příležitostí pro Václava Staňka, 
který si v ní zahraje roli venkovského čerta Trepifajksla nebo později Matese, ale i proto, 
že tato hra se v Jindřichově Hradci nehrála plných 30 let. A při přípravě inscenace před 
těmi třiceti lety pomáhal jindřichohradeckým ochotníkům největší jindřichohradecký herec 
Zdeněk Kryzánek, jehož nedožité 85. narozeniny a 30 let od jeho úmrtí si v letošním 
roce připomeneme. Premiéra se uskuteční první prázdninový den v pátek 1. července 
v 21:30 hodin  a repríza a zároveň derniéra v sobotu 2. července.  

Účinkovat v ní samozřejmě budou členové Divadelní společnosti Jablonský, stálí 
hosté z Divadla J.K.Tyla v Plzni Andrea Černá, Miloslav Krejsa, Josef Nechutný, Martin 
Chmelař a další. Podrobnější informace o obsazení a o hře Vám přineseme příští měsíc, ale 
již dnes ho můžete najít na www.akaska.cz  

Antonín Kaška 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Město Jindřichův Hradec Vás zve v sobotu   
4. 6. 2005 na Výlet parním vláčkem Českou Kanadou  
odjezd: Nádraží JHMD a.s. J. Hradec v 9.35 hodin 
Cílová stanice  – Albeř hl.n. 
Krátké zastávky: Blažejov, Střížovice, Kunžak 
Program: Společná zábava, vystoupení folkové  
              skupiny JEN TAK TAK 
Možnost občerstvení v místě – Hostinec „BOBAS“                         
Bližší na plakátech.     

Galerie INSPIRACE pořádá výstavu 
4. 6. 2005 v 17.00 hod. - Krteček v Jindřichově Hradci   
(Zdeněk Miler dětem – Emilie Milerová, obrazy)  
Langrův dům, nám. Míru 138/I, do 15. 7. 2005    vstup volný 
 

Státní hrad a zámek v J. Hradci 
4. 6. 2005 – 19.00 hod. – HUMBERSTON SINGERS A PS SMETANA 
Koncertní vystoupení anglického a jindřichohradeckého Pěveckého sboru.  
Rytířský sál      Vstupné: 70,- Kč   
 

ZUŠ v J. Hradci Vás zve  
10. 6. 2005 – 18.00 hod. – Závěrečné vystoupení tanečního oboru 
sál Střelnice    Vstupné dobrovolné 
 
 
Město Jindřichův Hradec, Státní hrad a zámek v J. Hradci ve spolupráci  
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s uměleckou agenturou Červená kumpanie a agenturou „Jany Holcové – NEW STYLE“ 
vás zvou  
11. 6. 2005 od 13,00 hodin na  
DEN MĚSTA aneb KOMEDIE NA ZÁMKU 
13,00 hodin –  zahájení na III. zámeckém nádvoří 
                        projev Adama z Hradce a pana starosty  
                        a předání cen města nejúspěšnějším studentům a žákům místních   
                        základních a středních škol 
13,45 hodin –  Péro za kloboukem – hudba 
14,30 hodin –  Pohádka Víti Marčíka „Bajaja“ 
16,00 hodin –  Španělská jezdecká škola Doma esquela Česká barokní společnost  
                       Jezdecká exhibice základních prvků španělského ježdění 
16,30 hodin –  Péro za kloboukem – hudba 
17,00 hodin – Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a pana Brůčka   
                       „O zakleté kuličce aneb jak Vojta k šikovnosti přišel“                                    
18,30 hodin –  Flirt s fleretem – šermířské představení z dílny Červené kumpanie 
19,30 hodin – „Komediantský kabaret“ to nejlepší, čeho jsou komedianti schopni 
20,30 hodin –  Dáma v sedle – Česká barokní společnost -  jezdecké představení 
21,00 hodin –  Komedianti – druhá část večerního programu 
22,30 hodin –  Zakončení večerního programu 
23,00 hodin –  Ohňostroj – Malý Vajgar  
Tržiště v prostorách státního hradu a zámku 
Vstupné: děti do 6ti let zdarma, do 15ti let 15,- Kč, dospělí 30,- Kč, rodinné vstupné 50,- Kč  
 
Jezdecký klub Jindřichův Hradec pořádá 
11. 6. 2005 – PARKUROVÉ ZÁVODY NA NOVÉM DVOŘE J. Hradec  od 13,00 hodin 
                       
 
                       

 

 

12. 6. 2005 – 9,30 hod.  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec     
                
 

KD Střelnice uvádí divadelní hru Richarda Nelsona 
12. 6. 2005 – 19,00 hod. MADAME MELVILLE    Studio Dva Praha 
                                        V hlavní roli I. Chýlková a E. Holubová 
sál Střelnice    Vstupné: 135,- 130,- 125,-  Kč     Předplatné sk. A 
 

 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá přednášku: 
13. 6. 2005 od 19 hodin - PhDr. Jana Doláka nazvanou „Jižní Korea“ 
konferenční sál muzea 
 
 

Klub historie letectví, Město J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka a 153. záchranný 
prapor v J. Hradci pořádají:  Slavnostní start „Expedice Tain“ 
pondělí 13. 6.  2005 v 16 hodin - náměstí Míru  
dokumentace osudů a hrobů válečných letců tentokrát ve Skotsku, 9-ti členný tým, trasa  
7 tis. km, 14ti denní cesta, netradiční start 
 
 

Muzeum Jindřichohradecka  Vás zve na výstavu 
16. 6.  2005 od 16 hodin  -  Bohuslava Maříková -„Ztracené obrazy krajiny“  
kaple sv. Víta - výstava potrvá do 30. října 2005 
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o.s. Vespolek "Ekohrátky" pořádá 
18. 6. 2005 od 10:30 hod. pro malé i větší děti (až mladšího školního věku) s rodiči, 
začátek je u dětského hřiště u lávky, v parku pod gymnáziem. Přijďte si pohrát s přírodou 
všemi smysly, děti si zkusí něco nového a také se něco nového dovědí a naučí. Na sebe: 
oblečení k umazání, popřípadě k polití.    
                                   

JHSO ve spolupráci se Státním hradem a zámkem v J. Hradci pořádají 
18. 6.  2005  - 21.00 hod.  -  LETNÍ KONCERT 
Na programu: G.F. Händel – Vodní hudba a Hudba k ohňostroji   Dirigent: Petr Píša 
státní hrad a zámek - III. nádvoří      Vstupné: 50,- Kč   
 
 

 

KD Střelnice Vás zve  
19. 6. 2005 – 17,00 hod. – SENIOR KLUB   sál Střelnice    Vstupné: 35,-  Kč    
 

 
 

Město J. Hradec Vás zve  
19. 6. 2005 – 17.00 hod. – VÍTÁNÍ LÉTA Folkový koncert 
                                           Účinkují: JEN TAK TAK (JH), LÍSTEK (Praha)    
zámecký rondel                    Vstupné dobrovolné   
 

KD Střelnice Vás zve na divadelní představení  
21. 6. 2005 – 19,00 hod. – AKT    Divadlo Járy Cimrmana 
sál Střelnice                          Mimo předplatné  Vstupné: 170,- 165,- 160,- Kč      

Dílna Romany Hulíkové, Děbolín 26 u J. Hradce (naproti motorestu) 
18. – 19. 6. 2005 – Hodokvas na statku Program: sobota  zahájení v 10.00 - 21.00 
                                                                              neděle  zahájení v 10.00 - 16.00  
Galerie INSPIRACE uvádí  
22. 6. 2005 v 19. 19 hod.  - Ladislav Smoček   KONCERT Hraje člen činohry Divadla 
J. K.Tyla v Plzni Josef Nechutný za klavírního doprovodu Ivo Pavelky.    
Dvůr Langrova domu, nám. Míru 138/ I                                        vstupné 80,- Kč 
 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na slavnostní vernisáž  
23. 6. 2005 od 16 hodin ve výstavním sále „Ve Svatojánské“ „TUŽME SE!“  
                                          Z historie jindřichohradeckého sportu  
výstava uspořádaná u příležitosti 120. výročí založení T. J. Sokol Jindřichův Hradec 
výstava je uspořádaná pod záštitou starosty města Ing. Karla Matouška a starosty České 
obce sokolské Doc. Ing. Jaroslava Bernarda, CSc.      potrvá do 30. 12.2005 
 

 

Město Jindřichův Hradec a Český rozhlas Praha Vás zvou  
24. 6. 2005 – 20.00 hod. - závěrečný koncert 
37. ročníku Jihočeského festivalu   CONCERTINO PRAGA    
sál Střelnice   Vstupné: 60,- 55,- 50,- Kč 
 
 

 

Jezdecký klub Jindřichův Hradec pořádá 
25. 6. 2005 – PARKUROVÉ ZÁVODY NA NOVÉM DVOŘE J. Hradec 
                      začátek od 13,00 hodin 
 
       

p o k r a č o v á n í    v ý s t a v : 
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DADA KLUB KASPER  
Jaroslav Fical – „KOLMO NAHORU“- fotografie 
 

 

Státní hrad a zámek v J. Hradci  HUGO DEMARTINI – plastiky 
Galerie II. zámecké nádvoří    ukončení výstavy 28. 7. 2005 
 

 

Muzeum Jindřichohradecka 
Malba a tapisérie Lydie Šloufové kaple sv. Víta - výstava potrvá do 5. června 2005 
 

Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Klubem historie letectví  
Jindřichův Hradec - květen 1945 
výstava věnovaná 60. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války 
výstava potrvá do 30. 12. 2005 
 
 

Galerie INSPIRACE a AMICUS Praha pořádají výstavu 
JIŘÍ VOSKOVEC A JAN WERICH OČIMA ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ   
/ke 100.výročí narození V+W/  
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 2. 6. 2005 vstup volný  
 
 

Národní muzeum fotografie, o.p.s. a Národní muzeum si Vás dovoluje pozvat na výstavu 
fotografií  JINDŘICHA VAŇKA     -    „Galerie vynikajících osobností“            
v Národním muzeu fotografie Kostelní 20/I. jezuitská kolej J. Hradec e-mail: nmf@nmf.cz     
tel/fax 384 362 459 výstava potrvá do 26. 6. 2005  denně mimo pondělí 12 – 17 hodin 
po telefonické dohodě lze výstavu zpřístupnit i mimo tyto hodiny  
Vstupné: plné 60 Kč/snížené 25 Kč pro studenty, důchodce, děti nad 6 let 
rodinné 100 Kč pro max. 2 dospělé a 2 děti vstup zdarma pro děti do 6 let, novináře, invalidy 
 
 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo náměstí 19/I. 377 01 J. Hradec tel. 384 363 661, 384 363 660   
E-mail: muzeum@esnet.cz   Fax 384 361576                                                                    
http://www.muzeum.esnet.cz 
 

Otevřeno denně od 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin 
Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 – 12.00  a 13.00 – 16.00 hodin.   Kostel 
sv. Jana Křtitele je uzavřen, skupiny nad 10 osob si mohou prohlídku předem objednat 
v pokladně muzea.  
 

 
 

 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 384 321 279  
E-mail: zamek@j-hradec.cz Fax: 0420 384 321391 
http://www.zamekjhradec.cz   otevřeno od 10.00 – 15.15 hodin 
Otevřeny jsou: út – ne      Trasa A – Adamovo renesanční stavení a Rondel 
                                       Trasa B – Gotický hrad 
                                       Černá věž 
Vstupné: Adamovo stavení:        80,- Kč    Gotický hrad:  70,- Kč 
                                                 40,- Kč                         35,- Kč 
                Cizojazyčný výklad:   140,- Kč      Černá věž:    20,- Kč 
                (všechny trasy)           70,- Kč                         10,- Kč 
U objednaných skupin se účtuje 10% rezervační příplatek. V mimoprovozní dobu, tj. v pondělí 
je účtován 110% rezervační příplatek. 
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ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI  
(přístup z 1.nádvoří Státního  hradu a zámku) hromadné objednávky:  
e-mail: inspirace@esnet.cz , tel. 384 361 033 
Výstava vítězných prací krajského kola žáků výtvarných oborů ZUŠ  
(pořádá ZUŠ V.Nováka), vstup zdarma. 
Výstava tapiserií Evy Brodské, „Děti Asie“ (fotografie Zd. Skořepové  a P. Hrdličkové – vernisáž 
1.6. v 18.00),  výstava „Voda v krajině“ (Historie civilizací a hospodaření s vodou v krajině), 
výstava prací studentů Textilní fakulty Technické univerzity Liberec (od 11.6.), původní 
Křižíkova vodní elektrárna v provozu.  
Otevřeno denně 10.00 -18.00 hod. Vstupné:  plné 40.- Kč / snížené 20.- Kč / rodinné 100.- Kč.  

Pořádá OS Jindřichohradecká kulturní společnost. 
 

P Ř I P R A V U J E M E    N A   Č E R V E N E C 
1. –  2. 7. 2005  –  21.30 hod. - ČINOHRA  Jan Drda  Dalskabáty, hříšná ves aneb                   
                                                                       Zapomenutý čert  III. zámecké nádvoří           
        12. 7. 2005  – JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
14. - 16. 7. 2005  – FOLKOVÁ RŮŽE XII. ročník  
       28. 7. 2005  – Vzpomínka na Adama Michnu kaple sv. Maří Magdaleny  
 

2. – 3. ČERVENCE 2005 - Slavnosti orchestrů Fest Band   Dačice 2005  
Pořádá Městské kulturní středisko Dačice a Základní umělecká škola Dačice  
V prostorách letního kina v zámeckém parku. 
Účinkující:  DOM ZUŠ Roudnice nad Labem a mažoretky Most, DOM ZUŠ Krnov, DOM ZUŠ  
Vimperk a mažoretky, MDO ZUŠ Dačice a mažoretky DDM Dačice,  
Stadtkapelle Gross-Siegharts – Rakousko, MUSIKGESELLSCHAFT URTENEN-SCHÖNBÜHL – ŠVÝCARSKO 

Další informace a podrobný program slavností získáte na Infocentru Dačice,  
          tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz, www.dacice.cz  

 

120 let školy 
     V letošním roce si připomínáme 120. výročí otevření Základní školy ve Štítného ulici v 
Jindřichově Hradci. Podívejme se do historie, abychom se dozvěděli, jak probíhala stavba 
a po jejím dokončení i slavnost uspořádaná k této příležitosti. 
     V únoru 1884 vypsala městská školní rada návrh na stavbu školy. Toho se chopilo 
konzorcium místních podnikatelů – p. Holý, Černý, Purkyt, Kocáb, Landfras, Matoušek a 
Rychlý. Podle pánů p. Láblera měla být stavba provedena do 15. 6. 1885, a to za cenu  
60 328 zlatých a 58 krejcarů. 
     Otevření nové školní budovy 16. září 1885 bylo doprovázeno velkou městskou 
slavností, což bylo na první pohled viditelné množstvím červenobílých praporů, kterými 
byly vyzdobeny ulice vedoucí ke škole. Protože tehdejší život hodně ovlivňovala církev, 
sešli se obyvatelé města i jejich představitelé v devět hodin ráno na mši, kterou sloužil 
probošt Platzer. Mnozí lidé však čekali na průvod, který se ubíral ke školní budově Školní a 
Svatojánskou ulicí. Uprostřed školního dvora, který byl pro tuto slavnostní příležitost 
bohatě vyzdoben květinami a prapory, byl postaven oltář a po jeho pravé straně řečnická 
tribuna. Zde přednesli své projevy p. probošt, starosta města p. Naxera a školní inspektor 
p. Český. Slavnostní dojem umocnil svým vystoupením pěvecký spolek Černín, který 
svými písněmi akci zarámoval. 
     Veškeré prostory školy byly toho dne přístupné všem návštěvníkům. Ti oceňovali 
dvouposchoďovou budovu i její vysoké, široké chodby.  

(Upraveno a zkráceno podle materiálů p. Rudolfa Prokopa.) 
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     Až do roku 1897 zde byly chlapecké třídy, které pak přesídlily do školy v Janderově 
ulici. Ve Štítného je nahradila dívčí obecná škola a měšťanská škola trojtřídní. Až do roku 
1962, kdy byla otevřena 3. ZŠ, byly tyto dvě základní školy v Jindřichově Hradci jediné.  
     Největší rozvoj zaznamenala 1. ZŠ v 60. letech 20. století, kdy přibývala další důležitá 
školí vybavení, jako např. vodovod, dlažba, parkety, kabinety, školní pozemek, stravovna 
v hotelu Vajgar a školní dílny a tělocvična, kvůli kterým musela být zbourána část 
hradební zdi. Mnohá z těchto zařízení byla vybudována díky obětavé práci učitelů, žáků a 
jejich rodičů, kteří pro školu brigádnicky odpracovali tisíce hodin zdarma. Takovým 
způsobem vznikl také od roku 1959 dětský tábor v Albeři pod hrází rybníka Osika u Nové 
Bystřice, který je dodnes důležitým příslušenstvím školy pod správou SRPDŠ. V 60. letech 
20. století byla škola kvůli velkému počtu žáků nucena zavést vyučování na směny, a to 
nebylo nějakou dobu zcela zrušeno ani po otevření 3. ZŠ v roce 1962. 
     Nejrozsáhlejší modernizací prošla škola v letech 1984 – 1986. Tehdy probíhalo 
vyučování celého 2. stupně dva roky v jednom z pavilónů 4. ZŠ. 
     V současné době je 1. ZŠ známá jako škola, v níž jsou zavedeny sportovní třídy se 
zaměřením na lední hokej. První hokejová třída byla na škole zřízena v roce 1985 a od té 
doby nejenže projeli naši mladí sportovci kvůli hokejovým turnajům pěkný kus světa – 
navštívili např. Švédsko, Švýcarsko, Lotyšsko i USA, ale mnozí z nich se stali uznávanými 
hokejovými osobnostmi současnosti. 
     Projdete-li se školou dnes, upoutá vás nejen vnější historický vzhled budovy, ale i 
vnitřní vybavení odborných tříd zpětnými projektory, televizemi a videopřehrávači, 
počítačová učebna. Škola se tak stává dobře organizovaným a fungujícím prostředím pro 
naše současné i budoucí žáky. 

(Podle školních kronik zpracovala Jana Omastová.) 
OS ČČK v Jindřichově Hradci 
     Také děti, které mají zdravotní potíže mohou prožít prázdniny s kamarády v přírodě – na 
táboře. Oblastní spolek ČČK v J.Hradci pořádá každoročně tábor pro ty, kteří mají problémy 
s epilepsií, s nočním pomočováním, s vadným držením těla a také s alergií.  
     Tábor se koná na Janově u Starého Hobzí. Je to místo uprostřed krásné přírody na břehu 
říčky Dyje. Téměř veškerá činnost (hry, soutěže, výlety) probíhá v okolních lesích. Využíváme 
také hřiště, které k celému komplexu patří. Naše skupina je vždy ubytována v samotné 
budově, kde jsou pokoje s příslušenstvím, dvě klubovny, ošetřovna s místností pro nemocné. 
Pro každé dva pokoje (3 – 5 lůžek) je kuchyňka, WC a sprchový kout s umyvadlem se 
studenou i teplou vodou. Stravování je zajištěno v hlavní budově a to 5x denně. Také je 
důsledně dodržován pitný režim. 
     Na prvním běhu (pro diagnózu EPI a ENU) je přítomen lékař a program je přizpůsoben 
tomuto onemocnění - individuální přístup. Na druhém běhu je program obohacen o odborně 
vedené cvičení (45 min. denně) určené k nápravě vadného držení těla, po celou dobu je 
přítomna zdravotní sestra. Pro oba běhy je zajištěn celodenní výlet do vzdálenějšího okolí 
Starého Hobzí (kombinace pěší túry s autobusem). 
     Program připravují a potom i provádí s dětmi vedoucí a instruktoři, kteří mají několikaleté 
zkušenosti přímo na tomto táboře. Často jsou to ti, kteří tento tábor absolvovali jako táborníci. 
     Letošní rok bude ve znamení objevů a hledání Ostrovů pokladů. Během her a soutěží si děti 
ověří své znalosti a dovednosti, naučí se také mnoho nového, poznají nové kamarády. Účast na 
tomto táboře musí doporučit ošetřující (nebo odborný) lékař. Tábor je dotován Ministerstvem 
zdravotnictví.  Termíny táborů:        2. 7. -16. 7. 2005 pro diagnózu EPI, ENU 
                                                        13. 8. - 27. 8. 2005 pro děti s vadným držením těla 
Cena tábora (15 dní) – 2.600,- Kč               Informace OS ČČK J. Hradec tel.: 384 361 135 
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KINO STŘELNICE 
 
 

 
1. středa    17.30  20.00 
2. čtvrtek   17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 
KRUH 2                                                                    USA-Bontonfilm 
Strach uzavírá kruh. Pokračování úspěšného hororu. Novinářce Rachel 
nedá smrtící videokazeta pokoj ani v tichém městečku v Oregonu.  
Hrají: Naomi Wattsová, Sissy Spaceková, Simon Baker 
Režie: Hideo Nakata                      Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 105 min.
3. pátek     17.30   20.00 
4. sobota   17.30   20.00 
5. neděle   17.30   20.00 
 
 
Vstupné: 78 Kč   

SLUNEČNÍ STÁT                                                         ČR-CinemArt 
„O dílčích neúspěších v nepřetržité řadě úspěchů.“ Čtyři kamarádi 
z ostravské fabriky přijdou o práci. Rozhodnou se nerozšiřovat řady 
nezaměstnaných a začnou podnikat… 
Hrají: Igor Bareš, Oldřich Navrátil, Petra Špalková, Ivan Martinka, 
Luboš Kostelný, Anna Šišková         Mládeži do 15 let nepřístupný   
Režie: Martin Šulík                                             Délka filmu: 95 min.

Představení ART KINA
6. pondělí  17.00  20.00 
 
 Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

 
RAY                                                                         USA-Bontonfilm 
„Soul je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká.“ (Ray Charles). 
Životní příběh americké hudební legendy Ray Charlese je plný 
vzestupů, pádů, bolestí i osobních tragedií. Množství hudebních stylů, 
kterým se věnoval, pak zase dokladem jedinečnosti lidského génia.  
Hrají: Jamie Foxx, Kerry Washingtonová, Regina Kingová 
Režie: Taylor Hackford                        Mládeži do 12 let nevhodný

 Délka filmu: 150 min.
7. úterý    jen v  19.00 
8. středa  jen v  19.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

LETEC                                                                   USA-SRN-Bioscop 
Leonardo DiCaprio v roli letce, režiséra a dobrodruha Howarda 
Hughese. Výpravný životopisný film je příběhem muže, který snil o 
slávě, bohatství a budoucnosti, dosáhl jich – a zaplatil za to svou 
přítomností.  
Dále hrají: Cate Blanchettová, Kate Beckinsaleová, John C. Reilly 
Režie: Martin Scorsece                     Mládeži do 15 let nepřístupný  

                                                           Délka filmu: 170 min.
  9. čtvrtek  jen v  19.00 
10. pátek    jen v  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, Antony Hopkins 
Režie: Olivek Stone                             

Mládeži do 12 let nevhodný
                                                                     Délka filmu: 175 min. 

11. sobota  17.00  20.00 
12. neděle  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
 
Český dabing 
Vstupné: 68 Kč 

STAR WARS: EPIZODA III – POMSTA SITHŮ      USA-Bontonfilm 
Největší vesmírná sága na filmovém plátně je u konce. Epizoda III je 
vyvrcholením celé série, kde se konečně nabízí vysvětlení všech otázek 
– především však té, jak naděje galaxie, Anakin Skywalker, přešel na 
temnou stranu Síly… 
Hrají: Ewan McGregor, Natalie Portmanová, Hayden Christensen 
Režie: George Lucas                          

Mládeži do 12 let nevhodný
Délka filmu: 130 min.

14. úterý     17.00  20.00 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE                                                      SRN-Bontonfilm
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15. středa   17.00  20.00
16. čtvrtek  17.00  20.00
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

Životopisný historický snímek o posledních deseti dnech Adolfa Hitlera, 
které strávil se svými nejbližšími spolupracovníky v berlínském bunkru. 
Strhující herecký výkon Bruno Ganze v roli Hitlera ve filmu, který získal 
oscarovou nominaci za nejlepší zahraniční film.  
Dále hrají: Alexandra Maria Laraová, Corinna Harfouchová, Ulrich 
Matthes, Juliane Köhlerová 
Režie: Oliver Hirschbiegel                   Mládeži do 12 let nevhodný 

                                  Délka filmu: 155 min. 
17. pátek    17.00  20.00 
18. sobota   17.00 20.00 
19. neděle   17.00  20.00
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

MILLION DOLLAR BABY                                  USA-Hollywood C.E. 
Clint Eastwood v psychologickém příběhu o starém trenérovi, který se 
rozhodne naposled v životě vyslat do ringu boxera, ochotného riskovat 
pro vítězství všechno. Tím boxerem je ovšem poprvé v jeho 
profesionálním životě žena – třicetiletá servírka Maggie (Hilary 
Swanková). 
Dále hrají: Morgan Freeman, Jay Baruchel 
Režie: Clint Eastwood                         Mládeži do 12 let nevhodný 

                            Délka filmu: 130 min. 
Představení ART KINA 
20. pondělí 17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68  Kč 

 
KDYŽ OTAR ODEŠEL                                           Francie-CinemArt 
I jedna nevinná lež může změnit váš život… Psychologický příběh ze 
současné Gruzie vypovídá o vzájemných vztazích tří generací žen: 
dominantní babičky Eky, její dcery Mariny a vnučky Ady.  
Hrají: Esther Gorintinová, Nino Chomasuridzeová, Dinara Drukarovová 
Režie: Julie Bertuccelliová                  Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 100 min. 
21. úterý     17.00  20.00
22. středa   17.00  20.00
23. čtvrtek  17.00  20.00
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 68  Kč 

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ                                         USA-Bontonfilm 
Nový historický velkofilm režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor). 
Království jeruzalemské, ustavené po dobytí Jeruzaléma křižáky v roce 
1099, se ocitá v ohrožení, neboť vedle vnitřních sporů o moc hrozí i 
invaze muslimů. Obráncem města se po porážce křižáckého vojska 
stává Balian z Ibelinu (Orgando Bloom).  
Dále hrají: Eva Greenová, Jeremy Irons Liam Neeson                          
Režie: Ridley Scott                           Mládeži do 12 let nevhodný    

       Délka filmu: 145 min. 
24. pátek    17.30  20.00 
25. sobota  17.30  20.00 
26. neděle  17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 73  Kč 
 

STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII                         USA-Falcon 
Sci-fi komedie. Nepropadejte panice! Ani když stopujete v županu… 
Pozemšťan Arthur prožívá špatné dny: jeho dům má být zbourán pro 
stavbu dálnice, z nejlepšího přítele Forda se vyklube mimozemšťan a 
jeho planeta Země bude brzy zničena kvůli stavbě hyperprostorového 
dopravního obchvatu.  
Hrají: Martin Freeman, Sam Rockwell, John Malkovich  
Režie: Garth Jennings                                     Délka filmu: 110 min. 
 

28. úterý    17.30  20.00 
29. středa  17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK                            Čína – Hollywood C.E. 
Dobrodružný historický film, v němž hlavní roli hraje bojové umění 
všeho druhu. Čína roku 859 za vlády dynastie Tchang. Na pozadí 
nepokojů vyvolaných rebely se odehrává příběh milostného 
trojúhelníku, dvou vojáků stráže a krásné tanečnice.  
Hrají: Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zhang Ziyi 
Režie: Zhang Yimou                         

 Mládeži do 12 let nevhodný 
 Délka filmu: 120 min. 

30. čtvrtek 17.30  20.00 PO KRK V EXTÁZI                                                          USA-Falcon 
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1.7. pátek  17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 
 

Thriller. „Po krk v extázi“ býval poctivý bezejmenný kšeftař s drogami 
Daniel Craig, dokud ho nepřemluvili k malé službičce mocnému 
mafiánovi. Teď je pro změnu  „po krk v průšvihu“. 
Dále hrají: Colm Meaney, Kenneth Cranham, Michael Gambon 
Režie: Matthew Vaughn                Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                                        Délka filmu: 110 min.   

 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI se v červnu a o prázdninách nekonají 
 

 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 
 1.   Po krk v extázi USA thriller
 2.  –  3.  Korsický případ Francie kriminální komedie
 5.  –  6.  Prokletí USA horor
 7.  –  8.  Prokletá Argentina Španělsko  drama, fantastický
 9.  – 10.  Madagaskar USA animovaná pohádka
 9.  – 10. Ochránce Kanada-USA akční komedie
12. – 13.   Zákon přitažlivosti V. Británie romantická komedie
14. – 15. Román pro ženy ČR komedie
16. – 17. Tlumočnice V. Británie thriller
19. – 20.  Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější USA akční komedie
21. – 22.  Constantine USA akční horor
23. – 24. Batman začíná USA akční, fantastický
26. – 27.  Skřítek ČR komedie
28. – 29.  Smím prosit? USA romantická komedie
30. – 31. Něco jako láska USA komedie

 

 
ZAHRADNÍKEM V ANGLII, ANEB ZA VŠECHNO MŮŽE POČASÍ II 
A zahrada ? To bylo asi překvapení největší. Každý zahradník a zahrádkář zná přebarvené 
obrázky květinových zahrad z časopisů a kroutí nevěřícně hlavou. A já jsem do takového 
obrázku vstoupil.  Stál jsem uprostřed malířovy palety a nevěděl, zda sním či bdím.  
Zahrada byla neuvěřitelně nešikovného tvaru – nudlička mezi silnicí a pastvinou – asi sto 
třicet metrů dlouhá a jen sedm, či spíše jen tři až čtyři metry široká. Horší pozemek pro 
okrasnou i jakoukoliv jinou zahradu by člověk musel dlouho hledat….ale tady to byla jiná. 
Majitelé zahrady si s tímto hravě poradili, vždyť řešení bylo nasnadě: proužek pozemku 
rovná se jeden velký květinový záhon ! Záhon protkaný úzkými travnatými, kamennými či 
oblázkovými pěšinami a zbytek prostě jen a jen květiny.  
     Květy všech tvarů, úkrojků, kalichů, poupat a vůní se na mě valili ze všech stran.  A já 
vzrušeně běhal zleva doprava, přičichával, ohýbal se, klaněl se a divil. Bohaté trsy rostlin 
do sebe prorůstaly a ukusovaly prostor pěšiny až pro člověka v zahradě někdy nebylo ani 
místo. Dostaveníčko si zde dávaly rostliny z celého světa – cibule a letničky z výsušných 
jihoafrických strání, japonské hajničky, australská křoviska, divoká evropská květena, 
Amerika severní, střední i jižní. Nesmím zapomenout na bonbónky z Kanárských ostrovů, 
Tibetu či Nového Zélandu. …..Nevyjmenovaným končinám zeměkoule se omlouvám, 
určitě zde také rostly! Celý kvetoucí svět se jednoduše tísnil v této malé anglické „cottage 
garden“ (česky něco jako „zahrada u chalupy“, většinou plná květin a bylin a zeleniny a 
ovocných keřů). Majitelé zahrady a firmy se specializovali na prodej semen netradičních 
zahradních květin, pídili se po novinkách, planých druzích či odrůdách, aby pak vše 
namnožili, získali semena a ty pak dále prodávali.  Zprvu jsem byl pyšný na své znalosti 
rostlin, ale brzy jsem v této zahradě zjistil, že nejsou a nikdy nemohou být úplné a 
dokonalé.  
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     Tragikomicky dopadly i mé znalosti latinského názvosloví rostlin. Bláhově jsem se totiž 
domníval, že latina je mezinárodní jazyk pro odborné záležitosti. Pozor, ne však pro 
Británii! Britové si latinské názvy rostlin jednoduše „poangličtili“ a například z latinského 
slova Fuchsia (česky fuchsie) vziklo kouzelné slůvko „fjůša“. Podobně v angličtině 
vypadala i ostatní latinská slova a mě nezbylo nic jiného než se naučit „anglickou latinu“. 
Zábavné mi přišlo, když při onom poangličťování vznikla slova i pro Angličana 
nevyslovitelná, která prostě nebyl schopen vyslovit. Zajímalo by mě, jak je to kupříkladu 
v lékařství, kde se to latinou jenom hemží… Ze svých zkušeností si ale hodlám tvrdit, že to 
musí být naprostá hrůza! 
     Nakonec jsem si z Angličanů dělal legraci, když jsem je nutil vyslovovat „Jindřichův 
Hradec“, což byl pro ně naprostý jazykolam, který z mé řeči nebyli vůbec schopni ani 
zachytit. Během svého pobytu jsem dvakrát mezi řečí zachytil, že ona opěvovaná zahrada 
je zahradou experimentální. Nevím, jak to bylo míněno, ale tuším že v tom, kolik 
květinový záhon „unese“ rostlin. 
Několikrát jsem byl svědkem, kdy do přetékajícího květinového záhonu byly dosazovány 
nové rostliny, i když už tam pro ně nebylo místo! 
(pokračování příště)                                         Florianus 
 

 

Výstava  „BYLINKY 2005“  od 9. – 12. 6. 2005  
 Pražská ul. 1286 v Trvalkové školce FLORIANUS.  Součástí výstavy budou dvě přednášky.  
Bližší na plakátech.  
 

DŮM, KTERÝM KRÁČELY DĚJINY 
Na severovýchodní straně náměstí Míru v J. Hradci, již po 7 století, stojí 

nepřehlédnutelná historická pýcha města, dům č. p. 138 a 139. Nyní slouží jako prodejní 
galerie široko daleko známá pod jménem Langrův dům. 

ELIXÍR Podle stáří, dlouhého seznamu majitelů, přestaveb a aktivit bychom mohli 
dům nazvat veteránem či penzistou, ale on si snad někde ve svých kamenných zdech tajně vaří 
elixír mládí a popíjí ho velkými doušky, protože, uznejte sami, vypadá prostě skvěle. Vždycky to 
ale neměl jednoduché. 

KAŽDÝ PES JINÁ VES  Podle tradice byl dům nejstarším ve městě a býval tu také 
jeden z prvních obchodů na českém jihu. Původně tu stály dva gotické domy, které byly ale při 
renesanční přestavbě roku 1586 spojeny v jeden tehdejším majitelem Čechem z Kozmáčova a 
zároveň byl také přistavěn nárožní arkýř. Tím, co na domu upoutá nejdříve, jsou bezpochyby 
bohatá sgrafita (1579) s výjevy ze Starého Zákona, uprostřed nichž byl na desce znak pánů 
z Hradce. Ten je dnes součástí depozitáře jindřichohradeckého hradu a zámku. Venkovní loubí 
je zaklenuto hvězdicovou sklípkovou klenbou a Mazhausem domu vjížděly i tři páry koní. Až při 
důkladnějším prozkoumání narazíte na další pozoruhodnost, a to renesanční nádvoří 
s vlašskými arkádami z konce 16. století. V tomto století se zde podle některých historiků 
nacházel také špitál s místem pro 20 mužů a 20 žen, který založil Jáchym z Hradce. Po jeho 
smrti pak dům připadl jeho manželce Anně z Rožmberka. Dům pak střídal majitele a již od 
vlády Marie Terezie patří rodině Langerů. 

LANGEROVI Prvním „Langrem v domě“ byl Krištof Langer a jeho rodina. Poté dům 
vlastnili jejich potomci a do roku 1949 byl majitelem Antonín Langer. Poté byl dům i obchod 
znárodněn a více než 40 let patřil státu. Objevila se zde prodejna družstva Zdar, Mototechna, 
prodejna hudebních nástrojů a sportovních potřeb. Až konečně 28. října 2001 byla otevřena 
prodejní galerie vnukem posledního rodového obchodníka Antonína, Jiřím Langrem a jeho 
manželkou Sabinou Langerovou a dům se znovu zhluboka nadechl. „Když jsme začínali, tak nás 
mile překvapilo, že si k nám hradečtí našli cestu tak rychle.“ říká majitel domu a velký milovník 
umění Jiří Langer a dodává: „Rozhodovali jsme se, co tomu domu chybí, jak nezkazit křehkou 
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historickou hodnotu budovy. Nakonec jsme se rozhodli pro galerii, protože tady té době nebylo 
nic podobného a navíc v Langrově domě byl obchod vždy.“ 

CO V DOMĚ NAJDEME Nyní je v domě prodejní galerie INSPIRACE,  kde najdete 
nejrůznější umělecké předměty (obrazy, grafiky, sklo, keramiku, drobné dárky, knihy, oděvy, 
loutky…). K jejich původu nám pan Langer prozradil následující: „Nakupujeme zboží od různých 
známých i neznámých umělců. Vše, co prodáváme, je buď z malých sérií, a nebo jsou to úplné 
originály. Snažíme se skloubit dvě cesty, a to aby se předměty prodávaly a abychom zachovali 
styl galerie a nezabředli ke kýčům.“ 

 

„MÁTE PŘÁNÍ?“ Jak už z názvu vyplívá, obchod je součástí prodejní galerie, ukázka 
krásna a vkusu, a tak rozhodně neuslyšíte naléhavé „Máte přání?“ sotva otevřete dveře a 
zamžouráte očima a už vůbec vás nebudou pronásledovat oči s výrazem „Tak už si něco 
kupte!“. Součástí domu je také sklípek, ve kterém se pořádají tzv. hudební sklepy známých 
písničkářů, koncerty klasické hudby i malá divadelní představení. Když máte štěstí a je dobré 
počasí, můžete si koncert vyslechnout i na nádvoří, kde se konají i některé vernisáže 
vystavujících umělců. „Výstavy se obměňují jednou za 3 až 4 týdny, takže do roka jich 
zvládneme 10 až 12. Nevystavujeme jen určitý druh umění, naopak usilujeme o to, aby výstavy 
byly co nejpestřejší. Měli jsme tu obrazy, plastiky, keramiku, oděvy…“ vysvětluje pan Langer. 
Do galerie se neplatí žádné vstupné, ale jestli byste měli neodolatelnou touhu vydat nějaké 
peníze, můžete si některý z vystavovaných předmětů zakoupit. 

NA CO SE TĚŠIT? 9. dubna se uskutečnila vernisáž výstavy koláží Zdenky Skořepové 
s názvem HALUCINACE a oděvů a batik Evy Ovečkové. Jestli chcete výstavu vidět, tak si 
musíte pospíšit, protože končí 12. května. Od 14. května do 2. června ji vystřídá výstava 
s názvem POCTA ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ V+W, což je výstava věnovaná 100. výročí narození 
Jiřího Voskovce a Jana Wericha, tak jak ji zachytili čeští výtvarníci. V červnu a červenci pak 
proběhnou výstavy Zdeňka a Emy Müllerových a obrazů a pastelů Elišky Kálalové. 

O SÍLE ZDÍ Antonín Langer napsal v doslovu k sešitu pamětí věnovanému domu: 
„Obracím se k vám, milé děti a žádám vás, abyste svůj rodný dům měly vždy v úctě tak, jako 
já si vážil každého koutku, ať již vy všichni budete společnými majiteli aneb jen jeden z vás. 
Udržování domu vyžaduje ovšem jakési péče a značných nákladů, ale dům, jak jsme se tolikrát 
přesvědčili za poslední války, když vše ostatní nás zradilo anebo pozbylo ceny, vás nikdy 
nezklame. Ujišťuji vás, že i ten, který z vás by snad někdy zanevřel na své rodné město, jistě 
rád se do něho ve stáří navrátí, tím spíše, poutá-li ho k tomuto městu rodný dům, kterým 
kráčely dějiny.“ Jeho vztah k domu byl opravdu krásný, nemyslíte? A jaký vztah ke svému 
rodnému domu máte vy?                      

Eliška Bučinová, Petra Kožichová GVN J. Hradec 
 

 

SPORTFESTIVAL EUROREGIO SILVA NORTICA 
 

Vážení přátelé,   
přijměte  pozvání na sportovní setkání mládeže 
česko – rakouského regionu Silva Nortica, které se uskuteční ve dnech 1. - 3. června 
2005 v šesti městech Jindřichohradecka. Soutěžit budou žáci základních a středních škol 
z obou stran hranice v 15 disciplinách. Připraveny jsou i doprovodné kulturní akce. Velmi 
nás potěší Vaše osobní účast na festivalu, zejména na slavnostním zahájení, popř. 
zakončení soutěží. Náš vřelý dík patří všem městům, obcím, firmám a institucím, které 
podpořily konání tohoto festivalu a umožnily tak realizací projektu. 

 

Za převzetí záštity nad setkáním mladých lidí při sportu děkujeme především 
 

RNDr. Janu Zahradníkovi, hejtmanovi Jihočeského kraje, 
Ing. Bc. Marii Hrdinové, člence Rady Jihočeského kraje, 
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Ing. Karlu Matouškovi, starostovi města Jindřichův Hradec a členovi Rady Jihočeského kraje 

Za pořadatele 
Mgr. Miloslav Vokáč, ředitel Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec 

Mgr. Petr Hložek, jednatel  Euregio Silva  Nortica 
Mgr. Petr Voldán, vedoucí projektu 

 

PROGRAM SPORTFESTIVALU EUREGIO 2005 
1. června – středa       

• TURNAJ ve FLORBALU chlapců SŠ  DAČICE - hala integrované střední školy TO v 9:00  
                          

• KVALIFIKAČNÍ TURNAJE chlapců SŠ v KOPANÉ 
          TŘEBOŇ - hřiště FK jiskra Třeboň v 9:00  

JINDŘICHŮV HRADEC – hřiště u Vajgaru v 9:00  
        NOVÁ VČELNICE  - hřiště u ZŠ v 9:00                     

• Kulturní program žáků Gymnázia Vítězslava Nováka J. Hradec sál Střelnice v 19:00       
2. června – čtvrtek    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SPORTFESTIVALU EUREGIO 
         v 15: 00 hodin   plavecký areál v Jindřichově Hradci 
          Program:  15: 00  slavnostní zahájení Sportfestivalu  
            15:15 kulturní program 

  17:30 vyhlašování výsledků ukončených sportovních soutěží 
                           18:15 zahájení soutěže plaveckých štafet v bazénu 

 

• TURNAJ v SÁLOVÉ KOPANÉ dívek SŠ TŘEBOŇ - tělocvična Gymnázia v 9:00 
• TURNAJ ve FLORBALU chlapců ZŠ STRMILOV - tělocvična ZŠ v 9:00 
• KVALIFIKAČNÍ TURNAJE v KOPANÉ žáků ZŠ  DAČICE – městský stadion v 9:00 
                                                                      NOVÁ VČELNICE - hřiště u ZŠ v 9:00 
                                                                      NOVÁ BYSTŘICE - hřiště  FK v 9:00  
                                                                      J. HRADEC- hřiště u Vajgaru v 9:00 
• TURNAJ v ODBÍJENÉ dívek ZŠ  DAČICE - tělocvična gymnázia a ZŠ v 9:00 
• ATLETICKÉ VÍCEBOJE NOVÁ VČELNICE - hřiště a atletická dráha u ZŠ v 9:00 
• TURNAJ ve STOLNÍM TENISU chlapci, dívky ZŠ 
                                            NOVÁ VČELNICE - atletický tunel u ZŠ v 9:00 
• TURNAJ ve STOLNÍM TENISU chlapci, dívky SŠ J. HRADEC-tělocvična gymnázia v 9:00 
• TURNAJ V ODBÍJENÉ chlapců a dívek SŠ J. HRADEC- hřiště POD GYMNÁZIEM v 9:00 
• PLAVECKÉ ŠTAFETY chlapců, dívek ZŠ a SŠ J. HRADEC- plavecký bazén v 18:00 
           

3. června – pátek 
• FINÁLE TURNAJE v KOPANÉ žáků ZŠ  DAČICE - městský stadion v 9:00 
• FINÁLE TURNAJE v KOPANÉ chlapců SŠ J. HRADEC - stadion u Vajgaru v 9:00      
• TURNAJ v KOŠÍKOVÉ chlapci, dívky SŠ J. HRADEC- městská hala v 9:00 
• TURNAJ v KOŠÍKOVÉ chlapci ZŠ J. HRADEC- městská hala v 9:00 

Vyhlášení výsledků sportovních soutěží a slavnostní zakončení 15:30  
MĚSTSKÁ HALA V JINDŘICHOVĚ HRADCI 

TUŽME SE  Muzeum Jindřichohradecka a Sokol J.Hradec pod záštitou starosty města 
připravuje výstavu o sportu s názvem „Tužme se“. Touto výstavou si připomínáme letošní 120. 
výročí založení Sokola v J. Hradci.  Ustavující valná hromada se konala 1. listopadu 1885 a 
prvním starostou byl zvolen Dr. Jan Slavík, místostarostou Rudolf Šetka a náčelníkem Josef 
Albrecht. Bylo rozhodnuto zřídit čtyři odbory: I. - tělocviku, šermu a střelby do terče, II. - 
plavání a veslování, III. - klouzání po ledu, IV. - ježdění na kole. 
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     Nejbohatší činnost byla v letech 1918 až 1939, kdy Sokol využíval ke svému cvičení 
tělocvičnu gymnázia, kde měl vlastní nářadí, letní Tyršovo cvičiště, krytou i otevřenou jízdárnu, 
čtyři tenisové kurty, dvě volejbalová hřiště, sokolskou plovárnu a budovu Střelnice, kterou 
převzal od střeleckého spolku. Ta se na mnoho let stala stánkem tělovýchovného a kulturního 
života J. Hradce. V současné době patří městu, které ji zmodernizovalo. Po dlouhé čtyřicetileté 
odmlce došlo dne 26. července 1990 na ustavující schůzi k obnovení Sokola v J. Hradci. Prvním 
starostou byl zvolen Dr. Rudolf Šetka.  
     V součastné době je Sokol významnou tělocvičnou organizací ve městě, spolupodílí se na 
akcích pořádaných městem, organizuje již osmý ročník Běhu Terryho Foxe a další akce. Ve své 
činnosti se zaměřuje především na volnočasové aktivity mládeže a ve svých 7 sportovních 
oddílech sdružuje přes 200 dětí. 
     Slavnostní vernisáž výstavy proběhne 23. června v 16 hodin ve výstavní síni Muzea 
Jindřichohradecka ve Svatojánské ulici. Výstava potrvá až do 31. 12. 2005. 
Srdečně zveme všechny občany našeho města do výstavních prostor Muzea Jindřichohradecka, 
kde se o nás dozvíte mnohem více. 

Za výbor TJ Sokol: Ivana Lorencová a František Přibyl 
 
 
 
 


