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INFORMACE Z RADY MĚSTA  
 
   V době od května do října proběhne na dálnicích a silnicích I., II. a III. třídy celostátní 
sčítání dopravy. Toto sčítání se provádí každých pět let a je organizováno prostřednictvím 
sítě Správy a údržby silnic na vytipovaných komunikacích. K této akci se mohou připojit 
města a obce sčítáním dopravy na místních komunikacích vlastními prostředky. Město 
Jindřichův Hradec bude v centrálně stanovených termínech sčítat průjezdy na deseti 
exponovaných úsecích místních komunikací pracovníky městského úřadu.  Takto získané 
informace budou sloužit jako podklad pro řešení dopravní situace v centru města. 
 
   V měsíci květnu bude dokončena oprava střechy krematoria na městském hřbitově. 
V loňském roce byla provedena oprava rovných střech nad provozními budovami a 
kancelářemi, nyní se opravy dočkají strmé střechy nad vestibulem a obřadní síní. Práce 
provede firma Sláma spol. s r.o. Jindřichův Hradec za 281 tisíc korun. Provozy pohřební 
služby, krematoria ani smutečních obřadů nebudou stavbou narušeny. 
 
   V souvislosti s přípravou rekonstrukce ulice Růžové, dojde k přeložení zastávek veřejné  
linkové autobusové dopravy z ulice Klášterské. Toto opatření si vyžádá úpravu jízdních 
řádů i změnu licencí dopravců. Protože se jedná o značný zásah do zvyklostních poměrů 
v centru města, dojde k realizaci záměru s předstihem při nejbližší změně jízdních řádů – 
tedy ke 12. 6. 2005.  Průjezd městské hromadné dopravy bude odkloněn těsně před 
zahájením výkopových prací v ulici Růžové. O změnách v autobusové dopravě bude 
veřejnost  
informována včas tiskem a výlepem na označnících autobusových zastávek.  
 
   Po zkušenostech z řešení krizových situací v minulých letech i z letošního jara rozhodla 
rada města zakoupit 500 kusů polypropylénových dvoukomorových proti-povodňových 
pytlů včetně zařízení pro jejich plnění pískem.  Protipovodňové pytle jsou používány 
v případě ohrožení občanů a jejich majetku zvýšenými hladinami vodních toků. Toto 
preventivní opatření si vyžádá 20 tisíc korun a bude uhrazeno z nedaňových příjmů města. 
 
   Zřizovatelem Muzea Jindřichohradecka je Krajský úřad Jihočeského kraje. Budova muzea 
na Balbínově  náměstí je však v majetku města Jindřichův Hradec. Proto také letošní 
rozpočet města počítá s částkou 240 tisíc korun na její opravy. V současné době jsou 
prováděny opravy vnitřních omítek a nátěry oken a vrat. Zakázku získala firma MOUČKA PS 
s.r.o. Mosty a práce budou hotovy do 20. června letošního roku.  
 
  V souvislosti s postupem seniorského týmu našich hokejistů do I. ČNHL se uskutečnilo 
slavnostní setkání hráčů, trenérů a vedení klubu s představiteli města. V obřadní síni 
historické radnice starosta města Karel Matoušek hokejistům poblahopřál k úspěchu a 
předal jim  televizor s videopřehrávačem. Všichni členové klubu pak dostali knihu o 
Jindřichově Hradci a zapsali se do pamětní knihy města.             

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 

 
Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se koná 
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25. května 2005 – 16.00 hodin v sále Střelnice 
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Pokračování stavebních úprav jezuitské koleje 
 
 V roce 2003 byla provedena první etapa stavebních úprav 
v objektu bývalé jezuitské koleje, který je sídlem Národního muzea fotografie. Pro potřeby 
muzea byly upraveny prostory v přízemí jižního a západního křídla, kde vznikly výstavní 
prostory a digitalizační pracoviště. V roce 2004 bylo provedeno restaurování nástěnných a 
stropních maleb  ze 17. století ve dvou místnostech, pokračuje restaurování v místnosti 
tzv. refektáře, kde je postupně odkrývána celoplošná stropní malba. V letošním roce se 
připravuje k realizaci další etapa těchto úprav a sice v přízemí východního křídla vpravo od 
hlavního vchodu. V této části vznikne vstupní prostor s recepcí, šatnou pro návštěvníky a 
sociálním zařízením, které bude sloužit i provozu kaple sv. Maří Magdaleny. Tak jako 
v předchozí etapě budou provedeny opravy omítek, nové podlahy s podlahovým topením a 
rozvody instalací. Navíc v této etapě bude provedena příprava výtahové šachty a založeny 
hlavní rozvody všech instalací pro další etapy úprav. Pro letošní rok je v rozpočtu města na 
uvedené práce vyčleněna částka 2 mil. Kč a dalších 5 mil. Kč je přislíbeno ze státního 
rozpočtu. V současné době končí otevřené řízení na výběr zhotovitele a je předpoklad 
zahájení prací v  měsíci květnu. Zároveň jsou připravovány další etapy úprav. Na rok 2006 
je uvažováno provést úpravy severního křídla, kde budou umístěny provozní místnosti – 
elektrorozvodna, ústředna datových sítí a zabezpečovacího zařízení, prostory pro údržbu a 
úklid objektu. V severovýchodním rohu objektu vznikne malá kavárna a fotoklub 
s potřebným zázemím. Tato etapa byla uplatněna do Společného regionálního operačního 
programu (SROP), který rozděluje prostředky z fondů EU. V případě získání potřebných 
prostředků ve výši cca 15 mil. Kč bude tato etapa provedena v roce 2006 a tím budou 
dokončeny úpravy celého přízemí objektu a vytvořeny předpoklady pro pokračování prací v 
1. patře. Rámcově je připraven i záměr dostavby areálu, kde by měl vzniknout víceúčelový 
sál a k  němu náležející provozní prostory. Rychlost realizace těchto záměrů bude záviset 
zejména na získávání finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet města, neboť celková 
částka odhadovaných nákladů se blíží 200 mil. Kč a přesahuje finanční možnosti rozpočtu 
města v následujících letech. 
 

Vladimír Krampera, oddělení investic MěÚ J. Hradec 
 

VÝBĚR  Z UDÁLOSTÍ  MĚSTSKÉ POLICIE JINDŘICHŮV HRADEC  
ZA OBDOBÍ  1. 3. -  31. 3. 2005 
 

 

bezdomovci...1.3.2005 v 06.45 hodin přijala stálá služba městské policie oznámení na dva 
bezdomovce, muže a ženu, kteří kradli dřevo ze stavby v ul. Archiváře Teplého. Strážníci 
uvedené osoby zastihli v Denisově ulici. Muž (44) měl dřevo naložené na ruční kárce a žena (38) 
v dětském kočárku.  Oběma bylo strážníky sděleno, že se dopustili přestupku proti majetku. 
Dřevo museli vrátit na místo a věc je v řešení strážníků. 
 

chtěl je...1.3.2005 dalšího přestupku proti majetku se dopustil muž (26 let) v supermarketu 
Hypernova. Pokusil se pod bundou pronést sluchátka Panasonic v ceně 199,-Kč. Pravděpodobně 
si neuvědomil, že prostor prodejny je monitorován průmyslovou kamerou, takže za pokladnou 
již na něj čekal pracovník ostrahy, který mezitím již přivolal strážníky městské policie.  Na svoji 
omluvu muž uvedl, že „sluchátka sice chtěl, ale neměl na ně peníze“.  
 

proč ?... 3.3.2005 trestného činu „maření výkonu úředního rozhodnutí“ se dopustil v 
odpoledních hodinách řidič motorového vozidla (28 let) jemuž byl pravomocně vysloven zákaz 
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řízení motorových vozidel, kterého ovšem nedbal a jako řidič motorového vozidla zastavil v 
Jarošovské ulici. Zde jej viděla hlídka městské policie, které tato skutečnost byla známa. 
Strážníci řidiče na zjištěnou skutečnost upozornili, ten nedbal, naložil ženu s dětmi a z místa 
odjel. Věc byla předána Policii ČR. 
 

nakupovali... 5.3.2005 přestupku proti majetku se dopustili manželé (29 a 28 let), tentokrát v 
prodejně nazvané Masné krámy na náměstí Míru. Pokusili se zde odcizit potraviny v ceně 174,20 
Kč (kompoty, těstoviny, bramborové chipsy). Toto se jim nepodařilo díky bdělému personálu, 
který na místo přivolal strážníky městské policie. 
 

bez povolení...10.3.2005 přestupku na úseku podnikání se dopustili dva rómští občané ze 
Slovenska  tím,  že  prodávali deky podomným  
 
způsobem a na prodej neměli živnostenské oprávnění. Přestupek řešil příslušný správní orgán. 
 
 

10.3.2005 trestného činu výtržnictví se dopustil ve 21.30 hodin 40-ti letý muž tím, že v jedné z 
hradeckých pizerií ukazoval své obnažené „mužství“ přítomným hostům. Exhibice 
pravděpodobně nesplnila jeho očekávání, takže venku rozkopl okrasný květináč a pomočil 
prosklené vstupní dveře podniku. To už byl ale na místě majitel provozovny, který jej předal 
hlídce městské policie. Strážníci ještě podchytili svědky události, zpracovali podrobný úřední 
záznam a věc předali Policii ČR. 
 

„nezachlastali“...12.3.2005 přestupku proti majetku se dopustil v Hypernově muž (21 let). U 
pokladny sice zaplatil dva banány, ale jaksi zapomněl na 1/2 litrovou láhev Fernetu Citrus, 
kterou měl ukrytou v náprsní kapse bundy.  Strážníkům na svoji omluvu uvedl „že chtěl 
zachlastat, ale neměl peníze“.  Přestupek je v řešení městské policie. 
 

12.3.2005 ve večerních hodinách si hlídka strážníků všimla otevřeného okna 3. ZŠ. O této 
skutečnosti strážníci vyrozuměli ředitele školy, který se dostavil na místo a spolu se strážníky 
provedl fyzicku kontrolu objektu. V jedné z učeben bylo zjištěno, že chybí televizor.  Na základě 
tohoto zjištění byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si zde případ převzala. 
 

Dalších majetkových přestupků v Hypernově se dopustili následující osoby: 
18. 3. 2005 - 50-ti letý bezdomovec odcizil jednu krabičku olejovek v ceně 14,90 Kč 
 

20. 3. 2005 - dva nezletilí chlapci (9 a 11 let) společnými silami odcizili čokoládu v ceně 14,-Kč. 
Tito vzhledem k věku nebyli řešeni, ale byli s náležitým vysvětlením předáni rodičům a jejich 
jednání bylo oznámeno na MěÚ - odbor sociálních věcí. 
 

23. 3. 2005  41-ti letý muž se pokusil přes pokladnu pronést bez zaplacení v náprsní kapse 
bundy jeden dámský parfém a pánskou vodu po holení, to vše v ceně          580,-Kč. 
 

22. 3. 2005 pro podezření z trestného činu loupeže byla Policii ČR předána strážníky městské 
policie 21-ti letá žena, která v herně Piket na Masarykově náměstí požadovala od obsluhy 
cigarety. Protože neměla peníze, barmanka jí cigarety odmítla vydat. Žena barmanku fyzicky 
napadla a během potyčky  cigarety zcizila. Poté barmanka spustila alarm, kterého si povšiml 
strážník, který v té době vykonával pochůzku nedaleko herny. 
 

neposlechl, dojezdil... 24. 3. 2005              při řešení řidiče špatně zaparkovaného vozidla, 
zjistil strážník, že z řidiče je cítit alkohol.  Řidič přiznal, že požil a zároveň slíbil, že s vozidlem 
nepojede.  Sotva se strážník od vozidla vzdálil, řidič usedl  na místo řidiče a s vozidlem odjel.  
Tato informace byla předána autohlídce, která vozidlo sledovala a když řidič zastavil, byla na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, která si po pozitivním výsledku dechové zkoušky věc převzala. 
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nenechavci...24. 3. 2005 v BILLE odcizil 24-ti let muž 1 ks pizzy v ceně 29,90 Kč, kterou 
uschoval v batohu. 
 

25. 3. 2005 v MERKURU na sídlišti Vajgar si 21-ti letá žena chtěla v batohu odnést bez placení 
2 láhve whisky v ceně   630,80 Kč.    
 

30. 3. 2005 v odpoledních hodinách při pěší pochůzce spatřil strážník notoricky známého 
bezdomovce s kárkou naloženou hliníkovými plechy. A jak je známo bezdomovec a barevný kov 
nejdou dohromady, takže jej zastavil a případ předal Policii ČR. 

str. Rudolf Gabriel 
 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA                         
Dobrá zpráva z knihovny 

 

 Je určena především nezaměstnaným. Poté, co v hojném počtu využili naši 
březnovou nabídku, jsme se rozhodli, že bezplatný přístup na internet pro tuto skupinu 
obyvatel v infocentru knihovny zavedeme jako stálou službu. A jak je třeba 
postupovat? Jednoduše. Stačí, když se zájemce prokáže u obsluhy návštěvním lístkem 
z Úřadu práce a může plné dvě hodiny  měsíčně prohlížet nejrůznější pracovní nabídky. 
Stejnou možnost hledat potřebné informace budou od května mít i zástupci 
neziskových organizací, kteří se na způsobu využití internetu dohodnou s obsluhou 
přímo na místě. Neziskovým organizacím i nadále nabízíme také možnost prezentace 
vlastní činnosti, ať už formou výstavek ve vstupním prostoru infocentra nebo i pořádáním 
seminářů či propagačních akcí pro veřejnost v poslechovém sále knihovny. 
 Tradičně mají v květnu do knihovny namířeno i žáci zdejších škol. Zájem je veliký, 
z bohaté nabídky je objednáno plných třicet pořadů. Kromě školáků přijdou i děti ze všech 
mateřinek. Pokud se vydáte do knihovny i Vy, všimněte si na trávníku před vchodem 
stromu Pohádkovníku, který v pátek 1. dubna večer zasadili účastníci zajímavé akce Noc 
s Andersenem. Je to důkaz, že děti s knihovnou žijí i mimo školní vyučování. Vybraní mladí 
čtenáři se také několik dní nato v doprovodu kolegyně Malé zúčastnili v Praze vyhlášení 
nejoblíbenější dětské knihy za rok 2004. 
 Fotografie pana Josefa Böhma na téma Prkna – co znamenají svět si 
budete moci ve vstupním prostoru infocentra v klidu prohlédnou po celý měsíc. Možná na 
některé z nich najdete i sami sebe. Svoji expozici fotografií na chodbě před hudebním 
oddělením a v čítárně oddělení pro dospělé obnoví i pan Antonín Špát. Námět je i pro 
nás zatím tajemstvím. 

 Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
 

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici dne 1. dubna 2005  
 

Malá Anna Mátlová Adéla Mátlová Leona  
Petrů Klára                    
Winkler Radek 
Vávrová Michaela 

 

Brabcová Adéla 
Smolíková Barbora 
Mareš Pavel 

Šuranský Vít 
Šohajová Šárka 
Zmeškalová Markéta
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JUBILEUM 
    Bratr František Přibyl, vzdělavatel tělovýchovné jednoty Sokol Jindřichův Hradec, 
oslaví již brzy významné životní jubileum. Narodil se před osmdesáti  lety 30. května 1925.  
Do Sokola chodil cvičit již od osmi let a v roce 1938 se zúčastnil X. všesokolského sletu 
v Praze ve skladbě starších žáků. V letech 1947 až 1948 vykonával základní vojenskou 
službu a na XI. Všesokolském sletu v roce 1948 cvičil ve skladbě armády. 
     Po dlouhé čtyřicetileté odmlce se zapojil do obnovy Sokola v Jindřichově Hradci jako 
člen přípravného výboru. Na ustavující schůzi 26. 7. 1990 byl zvolen hospodářem jednoty. 
V dalších letech pak pracoval  ve výboru sokolské Župy Jana Žižky z Trocnova a ve výboru 
zdejší jednoty jako vedoucí odboru sportu a nejdéle pak jako jednatel. 
     Bratr Přibyl má hlavní zásluhu na navrácení sokolského majetku, vybudování vodovodu 
z rybníku Vajgar na Tyršův stadion, byl a je spoluorganizátorem většiny sportovních a 
kulturních akcí pořádaných TJ a městem, například letos již osmého ročníku Běhu Terryho 
Foxe. Je pro nás všechny vzorem a nepostradatelným rádcem a pomocníkem.  
     Přejeme mu všichni mnoho dalších spokojených let, zdraví a pohodu. 

Ing. Ivana Lorencová Za výbor TJ Sokol Jindřichův Hradec  
 

    Dne 26. 4. 2005 se v plné svěžesti dožívá syndička Obce baráčníků „Konifer“ z J. 
Hradce tetička Jaroslava Vázlerová 70 let. K životnímu jubileu srdečně blahopřeje celá 
baráčnická rodina 
 

 
Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům,  
kteří nás opustili v březnu 2005  
 

 

  1. 3. Pavel Fryš, Stráž n. Nežárkou 20. 3. Gertruda Piklová, J. Hradec  
  1. 3. Irena Kolářová, Příbraz 
  2. 3. Jiří Kaštánek, Stráž n. Nežárkou 
  2. 3. Milada Kožichová, J. Hradec 
  3. 3. Karolina Marková, Velký Ratmírov 
  8. 3. Emilie Petříková, Plavsko 
10. 3. Pavel Kiszely, Chlum u Třeboně 
10. 3. Růžena Dvořáková, Třeboň 
10. 3. Anna Vránková, Děbolín 
18. 3. Josef Přeslička, Otín 
19. 3. Jan Minář, J. Hradec  
19. 3. Vladimír Pitín, J. Hradec 
19. 3. Karel Špaček, J. Hradec 
20. 3. Žofie Jirků, Hospříz 

21. 3. Marie Šimonová, Lutová 
22. 3. Libuše Palasová, Otín 
23. 3. Vlasta Hanušová, J. Hradec 
26. 3. Anna Havelcová, K. Řečice 
27. 3. Jaroslav Roubal, Studená 
27. 3. Anastázie Roubíková, J. Hradec 
27. 3. Eva Nováková, J. Hradec 
28. 3. Miloslava Jůnová, Strmilov 
28. 3. Karel Vondrka, Horní Žďár 
28. 3. Miloslava Janovská, Otín 
29. 3. Věra Bočková, J. Hradec 
29. 3. František Fedra, Kostelní Radouň 
 

 

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

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve  
5. 5. 2005 v 16 hodin  na slavnostní vernisáže otevření dvou stálých expozic: 
                                      Z historie kostela sv. Jana Křtitele, kláštera a špitálu  
                                      Galerie jindřichohradeckého církevního umění 
na vernisáži vystoupí Smyčcový  kvartet Jindřichohradeckého symfonického orchestru  
kostel sv. Jana Křtitele a  barokní kaple minoritského kláštera 

 

 

6. 5. 2005 – MAJÁLES 
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Město Jindřichův Hradec Vás zve  
6. 5.  2005 na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM 
                       Sraz ve 21.00  hodin u Obchodní akademie T.G.M.  
Trasa průvodu: Klášterská ul., nám. T.G.Masaryka, Jarošovská ul., Kmentova ul., Klášterská ul., nám. 
T.G. Masaryka, Panská ul., nám. Míru, Rybniční ul., nábřeží Vajgaru 
 

 

Město Jindřichův Hradec, 153. záchranný prapor v J. Hradci, Muzeum Jindřichohradecka, 
Základní organizace bojovníků za svobodu v J. Hradci a Klub historie letectví  J. Hradec 
pořádají dne 8. 5. 2005 vzpomínkové akce k 60. výročí ukončení II. svět. války  
  8.00 hod. - položení kytic u pamětní desky v Panské ulici, u Památníku letců (nábřeží  
                        Vajgaru) a na rodném domku Františka Peltána ve Zbuzanech  
10.00 hod. - pietní akt u hrobu Rudoarmějců na městském hřbitově  
                   - projev starosty města J. Hradce  Ing. Karla Matouška  
11.00 hod. - sraz účastníků u Gymnázia Vítězslava Nováka v J. Hradci 
                      - položení kytic u památníku prvního a druhého odboje v Jakubských sadech 
11.30 hod. - vernisáž výstavy  „Jindřichův Hradec – květen 1945“                                  
                   konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice)                      

 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka  
9. 5. 2005 od 19,00 hodin  –  přednášku  PaedDr. Františka Fürbacha,  
Mgr. Vladislava Buriana a Vladimíra Kosa  „Jindřichův Hradec – květen 1945“ 
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) 
 

 

PAVEL ŠPORCL SE SVÝMI HOSTY V JIŽNÍCH ČECHÁCH JIŽ V KVĚTNU!                                              
TURNÉ PAGANINI 2005 
 

10. 5. 2005 - 19,00 hodin 
Návštěvníci se mohou těšit na skutečnou vizuální lahůdku - díky kamerám na pódiu 
mohou na obřím plátně sledovat mistrovské umění houslisty i klavíristy (Petr Jiříkovský) 
v maximálním detailu! Atraktivní jsou i hosté Turné: zpěvačky Martina Balogová a 
Eva Pilarová, nechybějí speciální světla a další obvyklá vylepšení koncertů „piráta 
klasické hudby“. 
sál Střelnice    Vstupné: 250,-  230,- Kč   Vstupenky jsou již v prodeji v pokladně KD!  
 

 

Potápěčské centrum Tethys v J. Hradci pořádá přednášku 
11. 5. 2005 – 19,00 hod. – EXPEDICE MOZAMBIK Přednáška Tomáše Kotouče. 
Potápěčské putování za mantami a velrybím žralokem. Doplněno diapozitivy a videoprojekcí  
Potápěčské centrum  - Školní ul.   Vstupné dobrovolné 
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J. Hradci Vás zve 
12. 5. 2005 – 17,45 hodin na besedu s panem Mgr. Ladislavem Jandáčkem 
                                                                          „Šumavské zajímavosti“ 
Internát SZdŠ J. Hradec - Vajgar 
 

DADA CLUB KASPER, Kostelní ul. 73/I Vás zve na koncert „Hudební sklepy 
12. 5. 2005 – 19,30 hodin – Luboš Pospíšil 
                       

 

Galerie INSPIRACE a AMICUS Praha pořádají výstavu 
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14. 5. 2005 v 17 hod. - 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.   vstup volný 
 

 

Galerie INSPIRACE uvádí autorský písničkový pořad 
14. 5. 2005 – v 18,30 hod. - Daniela DOBIÁŠE a Jana VODŇANSKÉHO 
                                               „PTÁŠ SE MĚ, JAK MI DUPOU KRÁLÍCI…“ 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, suterén    vstupné 90,- Kč 
 
 

OS Jindřichohradecká kulturní společnost Vás zve na 
ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI (přístup z 1. nádvoří hradu a zámku ) hromadné 
objednávky:  e-mail: inspirace@esnet.cz , tel. 384 361 033 
od 14. 5. 2005 - Výstava vítězných prací krajského kola žáků výtvarných oborů ZUŠ,          
                           vernisáž 13. 5. 2005 ve 14 hod. (pořádá ZUŠ J. Hradec) 
                           otevřeno denně 14.00 – 17.00 hod., vstup zdarma 
 

 
 

15. 5. 2005 – 9,30 hod.  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec     
                

 

KD Střelnice uvádí divadelní hru Antonína Procházky 
15. 5. 2005 – 19,00 hod. –  S TVOJÍ DCEROU NE       Pražská divadelní agentura 
                       Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková, K. Kaiserová, Režie: A. Procházka  
sál Střelnice      Předplatné sk. A                 Vstupné: 135,- 130,- 125,- Kč              

KD Střelnice uvádí hudebně zábavné talk show 
18. 5. 2005 – 19,00 hod. – LENKY KOŘÍNKOVÁ 
Vyprávění a písničky na téma „jídlo, vášeň, sex, partnerské vztahy a hubnutí bez 
odříkání“. 
sál Střelnice    Vstupné: 95 -, 90,- 85,- Kč     
                                     
 

 

Muzeum Jindřichohradacka  
18. 5. 2005 - Den otevřených dveří muzea Jindřichohradecka  
Otevřeno 8.30 -12.00 a 13.00 - 17.00 přístup zdarma na všechny expozice 
 

Hudební škola Yamaha v J. Hradci pořádá 
19. 5. 2005 – 18.00 hod. – ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
sál Střelnice      Vystoupení žáků hudební školy Yamaha Vstupné dobrovolné  
 
 

 

Kruh přátel hudby při Městě Jindřichův Hradec Vás zve  
19. 5. 2005 – 19.30 hodin na klavírní recitál MARTINA KASÍKA 
                       Na programu: V. Novák, L. Janáček, B. Martinů, M.P.Musorgskij 
                                        Předprodej vstupenek od 5. 5. 2005 v KD Střelnice 
kaple sv. Maří Magdaleny   Vstupné: 60,- Kč / pro členy KPH 40,- Kč 
Klub historie letectví a Muzeum Jindřichohradecka pořádají 

20. 5. 2005 – 18.00 hod. – přednášku Vladimíra Kosa a Mgr. Vladislava Buriana  
Vojenské operace na Jindřichohradecku v letech 1944 – 1945 
konferenční sál muzea 
                                     

 

Muzeum Jindřichohradecka pořádá 
21. 5. 2005 od 9 hodin (prezentace od 8.30 hodin) BĚŽ NA VĚŽ 
 

KD Střelnice Vás zve na zábavný pořad pro střední a starší generaci 
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22. 5. 2005 – 17,00 hod. SENIOR KLUB  sál Střelnice    Vstupné: 35,- Kč      
                                     

 

ZUŠ v J. Hradci Vás zve  
25. 5. 2005 – 18.00 hod.  na ZÁVĚREČNÝ KONCERT Účinkují žáci ZUŠ v J. Hradci 
kaple sv. Maří Magdaleny    Vstupné dobrovolné 
 

 

KD Střelnice uvádí divadelní komedii Alexandra Stroganova 
26. 5. 2005 – 19,00 hod. – ORNITOLOGIE – Divadlo KAŠPAR Praha 
                       Hrají: F. Kreuzman, J. Nerudová a J. Špalek  Režie: Alexander Minajev 
sál Střelnice     Předplatné sk.B          Vstupné: 115,- 110,- 105,- Kč  
  

Město Jindřichův Hradec Vás zve na koncert 
26. 5. 2005  - 19.30 hod. Účinkuje Pěvecký sbor SMETANA  
                        a sólisté: Mgr. Věra Kümmelová (roz. Kucharičová) a další 
kaple sv. Maří Magdaleny                                      Vstupné dobrovolné 
 

Galerie INSPIRACE a společnost Biogena, přírodní produkty Vás zvou na  
27. 5. 2005 v 18 hod. přednášku bylináře Romana Kindla  
                                                                „Netradiční pohled na zdraví“  
Langrův dům, nám. Míru 138/I.             vstupné 80,- Kč 
 

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve  
27. 5. 2005 – 21.00 – 23.00 na FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 
Prohlídka (mimořádně otevřeného) kostela sv. Jana Křtitele, křížové chodby a barokní 
kaple bývalého minoritského kláštera za nočního osvětlení. Součástí prohlídky bude i 
varhanní koncert. 
kostel sv. Jana Křtitele     Vstupné 20,- Kč  
 

 

Jindřichohradecké místní dráhy a.s. pořádají dne 

28. 5. 2005 - Dětský den s párou ve Střížovicích  
                   -  parní vlak - odjezd z J. Hradce v 8.55 hod. a v 12.30 hod. 
                   - motorový vlak - odjezd z J. Hradce v 10.43 hod. a v 14.22 hod. 
                     zpětná doprava zajištěna 
 

 

Státní hrad a zámek v J. Hradce pořádá výstavu 
28. 5. 2005 – 17.00 hod. – HUGO DEMARTINI – plastiky 
Galerie II. zámecké nádvoří    ukončení výstavy 28. 7. 2005 
 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí pohádku   Agentura DAP Praha 
29. 5. - 16,00 hod. - JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA   
                                Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.      
sál Střelnice              Vstupné: 35,- 30,- 25,- Kč   
Agentura Devátá vlna Praha uvádí 
29. 5. 2005 - 19,00 hod. – Koncert – LUCIE BÍLÁ   
III. nádvoří SHZ J. Hradec    Vstupné: 280,-(předprodej) 350,- Kč  (před koncertem)     

 

Město Jindřichův Hradec  Vás zve  
30. 5. 2005 - 20,00 hod. na ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH   
                                          Účinkují: PALETA Říčany a JEN TAK TAK J. Hradec  
Gymnázium V. Nováka v J. Hradci 
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OS Jindřichohradecká kulturní společnost Vás zve na 
ZÁMECKÝ MLÝN V JINDŘICHOVĚ HRADCI (přístup z 1. nádvoří hradu a zámku )  
29. 5. 2005 - výstava tapiserií Evy Brodské (vernisáž 28.5. v 17,00 hod.) výstava „Voda 
v krajině“ (Historie civilizací a hospodaření s vodou v krajině), původní Křižíkova vodní 
elektrárna v provozu. Vstupné: plné 40.- Kč/snížené 20.- Kč/rodinné 100.- Kč       

  
 

Národní muzeum fotografie, o.p.s. a Národní muzeum  
si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií 
„Galerie vynikajících osobností“           JINDŘICHA VAŇKA    

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 
 

 „Galerie vynikajících osobností“ architekta Jindřicha Vaňka 
Jindřich Vaněk se narodil v roce 1888 v Rokycanech, vystudoval architekturu a roku 
1914 založil vlastní fotografický ateliér. Zabýval se portrétní činností, intenzivně se 
věnoval reklamní tvorbě a fotografii aktu. Významnou doménou Vaňkovy tvorby bylo tzv. 
leikaření – pořizování reportážních snímků z každodenního života. Tak vznikla např. 
reportáž o rodině jugoslávského krále. Další specialitou autora byla dětská fotografie a 
filmování dětí.  Nejvýznamnější místo v  tvorbě  Jindřicha Vaňka zaujímá portrétování 
známých osobností.  Z počátku byly jeho portréty ovlivněné ještě secesí /okolo roku 1915/ 
později ve 20. a 30. letech dvacátého století se již jeho tvorba přibližovala realismu. 
V období války a v poválečných dobách tvorba J.Vaňka stagnovala, teprve uvolněnější 
60.léta přinesla zvýšenou aktivitu. V té době Vaněk často portrétoval osoby, které 
fotografoval již ve 20. a 30. letech a sbírka tím získala nový dokumentační rozměr.  
 Původní originální fotografie pocházející ze sbírek Národního muzea, které je získalo po 
smrti Jindřicha Vaňka v roce 1965. J.Vaněk za 50 let své aktivní činnosti portrétoval 
několik set osobností, vytvářejících nejen kulturní a politickou scénu českou a 
československou, ale v mnohých případech i scénu evropskou a světovou. Portrétoval 
například šest nositelů Nobelovy ceny (I.A.Bunin, J.Heyrovský, T.Mann, L.Pirandello, 
J.Seifert a R. Thákur), dále významné spisovatele jako Max Brod, Michail Bulgakov, Karel 
Čapek, Ilja Erenburg, skladatele, zpěváky a hudebníky (např. Béla Bártok, Leoš Janáček, 
Jan Kubelík, Ema Destinnová) nebo stejně známé malíře a sochaře (mj. František Kupka, 
Alfons Mucha, Max Švabinský). V galerii nechybí ani spisovatelka Gabriela Preissová nebo 
automobilová závodnice Eliška Junková. Byl osobním fotografem T.G.Masaryka. 
Kromě historických fotografií jsou součástí výstavy též trojrozměrné předměty ve vitrínách 
a  dobové artefakty.  
Doprovodný program: Komentované prohlídky pro základní a střední školy, kombinované 
s tvůrčí dílnou –  kresba a fotografování  
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 (mimo pondělí) od 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin 
Městská vyhlídková věž je otevřena o víkendech 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 
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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 
                      so + ne      Trasa B – Gotický hrad 
                      so + ne      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. 
 
PŘIPRAVUJEME  NA ČERVEN  
  4. 6. 2005 - Výlet parním vláčkem Českou Kanadou 
11. 6. 2005 - DEN MĚSTA aneb KOMEDIE NA ZÁMKU 
                    slavnosti města spojené s vyhodnocením        
                    nejúspěšnějších žáků a studentů   
                    v oblasti vzdělání, umění a sportu 
19. 6. - Senior klub sál KD Střelnice 
20. 6. - AKT Divadlo Járy Cimrmana sál Střelnice 
20. - 24. 6. 2005 – Jihočeský festival   
                                 CONCERTINO PRAGA 
         24. 6. 2005 – závěrečný koncert sál Střelnice 
MADAME MELUILLE -  divadelní hra 
Hrají: I. Chýlková, E. Holubová, J. Meduna  Předplatné sk. A sál Střelnice 
 
PŘIPRAVUJEME  NA ČERVENEC 
1.  –  2. 7. 2005  –  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  
 

 
 
 
 

 
 

Okénko sedmé  
Tentokrát do duše dobrovolníka 
Motto: Mít radost z každé maličkosti 

 

     Aby člověk udělal ten první krok, vůbec se do něčeho pustil, musí se nejdřív od 
někoho, někde, něco dozvědět o tom programu. U nás na fakultě v J. Hradci jsem se to 
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dozvěděla už prvním rokem, co jsem zde studovala, díky pěkně namalovaným plakátům.   
I jsem o tom chvíli uvažovala, že se do toho pustím, ale nějak z toho potom sešlo. 
V druhém ročníku jsem těmto plakátům už nevěnovala takovou pozornost, až jednoho 
dne spolubydlící na pokoji pronesla, že mají možnost v rámci jednoho předmětu se 
dozvědět více o programu Pět P a dokonce se ho i účastnit. A tak jsem si řekla, když se 
přihlásí i ona, tak proč ne já? Když už jsem o tom uvažovala v prvním ročníku. Nejdříve 
jsem měla možnost přečíst si propagační materiály o programu a potom teprve podepsat 
přihlášku. Tím to celé začalo, přihláškou. 
Dalším krokem bylo absolvování skvělého víkendového výcvikového kurzu. Na tomto 
kurzu bylo o zábavu postaráno, ne že bychom se jen bavily, prostě celý ten výcvik byl tak 
dobře udělaný, připadalo mi to jako škola hrou. Nic násilného, prostě pozvolný vstup do 
další etapy našeho nového života. Navzájem jsme se poznávaly, naučily jsme se 
důvěřovat druhým, mít přání a věřit v nich, uvědomovaly jsem si i jestli se dokážeme 
postarat i o druhé ne jen o sebe samotné. Postupně jsme se seznámily i s našimi litlíky 
díky fotkám, videu, příběhům a zkušenostmi s nimi, které nám vyprávěla Jarka, Draha a 
holky, které s litlíky už nějaký čas na letním táboře strávily. A ke konci našeho výcviku 
jsem si je vybíraly. Nebylo to snadné pro nikoho. Vybrat si dítě, aby vám padlo do oka, 
aby jste se mu zalíbili, měli podobné zájmy, dokázali ho zaujmout, prostě jsme připsaly 
svá jména i k více dětem. Ale tím to neskončilo, po dlouhém uvažování, zkoumání našich 
životopisů, psychologických profilů, jestli se pro tento program hodíme,… Dojdeme stejně 
k hezkému závěru, kdy se zrodí nové přátelství mezi dvěma lidmi. Na první seznamovací 
schůzce se uvidí, jestli si padnete do oka. U nás se podařilo všem najít svého litlíka. Každý 
měl z toho radost, že další dětské srdéčko bude jásat radostí. Ale to není vše! Předtím něž 
je vám svěřeno dítě a je podepsána smlouva, musíte ještě odevzdat výpis z rejstříku 
trestů. Pohovor nad životopisem, psychologické testy a výpis jsou základem.  
Když mi byl Davídek přidělen, nepodepisovala jsem hned smlouvu po seznamovací 
schůzce jako ostatní, ale měla jsem čas na rozmyšlenou, protože Davídek je výjimečný 
kluk. Pracuje se s ním jinak než s ostatními dětmi. To, že je na vozíku, není žádnou 
zvláštností v tomto programu. Ale dorozumíte se s ním pomocí pyktogramických 
komunikačních tabulek. Pro Davídka nejste jen kamarádem, ale také člověk, který mu 
pomáhá vyjádřit se a zpříjemnit mu život.  U Davídka se učím pořád něčemu  novému. 
V první řadě jsem se musela naučit komunikovat pomocí tabulek a naučit se jeho gesta.  
Je pravdou, že jeho gesta si nemohu zapamatovat dodnes a neznám je ještě všechny, 
protože si vymýšlí a používá nová pro nové věci. Co je pro mě šokující, jsou některé 
chvilky s ním strávené, situace, které jsem s ním zažila. Davídek je citlivý klučina, své city 
dává hodně najevo. Zažívám s ním strach, obavy, úzkost, smích, radost, vášeň pro hraní 
na kytaru, jak rychle mi chce vše říct, když se setkáme. Těch pocitů, které z něj čiší je 
moc. 
Z našich schůzek bývám někdy i dost vyčerpaná, hlavně psychicky díky všem těm 
pocitům, které na mě vždy dolehnou, ale na druhou stranu mám i dobrý pocit. Když jste 
s Davídkem, vře to ve vás všemi pocity i s těmi, o kterých jste dosud nevěděli. 
Pokud mám ten volný čas, snažím se ho změnit v něco užitečného. Je to dobrý způsob, 
jak udělat druhého šťastným a naučit se zároveň něco nového.  
Taky vám to řekne něco o sobě. 
Já si teď říkám. Kdybych byla někdy na vozíčku, věřím, že nepříjemné pocity o tom, že už 
nebudu chodit, nebudu už tak prospěšná jako předtím, se rychle vytratí, když vidím ty 
naše litlíky. Jak se s tím dokázali poprat oni a jakou mají radost z každé maličkosti a 
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dokáží se bavit. Díky této zkušenosti věřím, že bych to dokázala také být jako oni. Jsou mi 
inspirací.  
Poznámka na vysvětlenou: „Litlík“ (z ang. Little) znamená „malý kamarád“.  

Eliška Nenočková,  
21 let, dobrovolnice z Pět P v J. Hradci, studentka Fakulty managementu 

 

POZVÁNKA 
Speciální školy Jindřichův Hradec a Občanské sdružení OKNA 

si Vás dovolují pozvat na  
VÝSTAVU ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ 

Práce vznikaly v rámci výtvarné  výchovy, pracovního vyučování a kroužku 
 „Setkání se řemeslem“ v letech 2004 - 2005. 

Výstava bude zahájena 1. června 2005 ve 14 hodin a potrvá do 10. června 2005. 
Pokud se Vám některá z prací zalíbí, můžete si ji na výstavě objednat a po jejím ukončení 

vyzvednout v budově Speciální školy, Jarošovská 1125/III. 
Zakoupením práce podpoříte tvořivou činnost dětí na Speciální škole. 

Odbornými garantkami výstavy jsou Mgr. Jitka Hanušová a Mgr. Iveta Toufarová.          
Při zahájení vystoupí děti z hudebního kroužku Mgr. Vladimíra Bartoše. 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
 
ZAHRADNÍKEM V ANGLII, ANEB ZA VŠECHNO MŮŽE POČASÍ 
Podívat se do Anglie dnes může každý a cesta opravdu nestojí moc. Ale komu se podaří 
hrabat se v anglické hlíně? Nemyslím lecjaké hrabání, ale hrabání zahradnické. Pletí, 
okopávání a jiné obhospodařování půdy. Plít květinový záhon v Anglii je jedna radost. 
Práce jde rychle od ruky a snadno, člověk si to opravdu užívá a povzdechuje si, kéž by to 
takhle šlo i u nás doma ….A důvod ? Důvod je prostý: prostě zde často a pořád prší, půda 
je tudíž neustále vlhká a kyprá, a plevele prostě nemusí vytvářet tolik kořenů a prorůstat 
příliš do hloubky. Takže plít anglické kopřivy, pýr, pryskyřník je opravdu velmi, velmi 
snadné. 
Tehdy si člověk uvědomí, jak počasí a klima ovlivňuje a tvaruje člověka i celou kulturu. 
Kupříkladu rýč,  běžný nástroj. Ale ne v Anglii : ať jsem koukal, jak jsem koukal, za celou 
dobu jsem v obchodech neviděl nic jiného než „dětský rýč“. Prostě malý rýč, dosahující 
tak k mému pasu a pro mých 190 cm výšky naprosto nedostačující! Zkuste se hrbit 
s malým rýčem při několikahodinovém rytí ! Budete mít pocit, že jste zryli snad celý 
hektar, jak vás budou bolet záda. Nejdřív se člověk rozčiluje, nadává, co to mají za 
nářadí, ale nakonec zjistí, že je lepší odhodit česko-germánský přístup k věci a začít to 
dělat po anglicku – jen tak zlehka, pomaleji a s nadhledem, vždyť jsem přece v Anglii! 
Napadalo mě, jak tady vlastně ryjí ? Ale když zjistíte, že stejně krátkou násadu má i 
lopata, vidle a některé další nářadí, začnete pochybovat, jestli se tady vůbec toto nářadí 
používá, když je tak nešikovně krátké a pro normálně vysokého středoevropana téměř 
nepoužitelné. 
Nakonec dojdete k závěru, že za vším stojí počasí a zase počasí!  Proč se dřít s rýčem, 
když půda je tak kyprá, že může vám stačit malá lopatka či vidlička ? Plevel přeci stačí 
jenom lekce podebrat, a že v záhonu zůstane kus oddenku pýru ? Nic se neděje, 
vysazená rostlina pýr přece přeroste a utlačí ! 
Rýč pak opravdu použijete jen v těch extrémnějších případech…………… 
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Jsem  vděčný za zkušenosti z anglického zahradnického i běžného života. Nebýt jich, 
určitě bych ještě užíval studentského života, potuloval se životem a nevěděl, čím se 
vlastně živit. 
Do malé semenářské a zahradnické firmy jsem se dostal čirou náhodou, když jsem si 
potřeboval přivydělat na školné v době mých druhých studií.  Netušil jsem však, že mě 
tyhle zážitky otočí život a že kvůli nim budu ochoten ukončit studia a pokusím se dělat 
něco podobného doma….. 
Osud mě zavál do jihozápadní Anglie, kraje Devonu, k malebnému přímořskému 
městečku Sidmouth.  
Do jak idylické romantiky jsem se dostal, jsem tušil už týž noc, kdy jsem přistál na britské 
půdě. Vše se jen utvrdilo následné ráno a během několika příštích týdnů. 
Ubytování v anglické rodině, v malém, přes 400 let starém hliněném domku s rákosovou 
střechou mluvilo samo za sebe. Anglický venkov, domek na samotě u cesty, pokojíček 
v podkroví s výhledem na pastvinu s hýkajícími osly…. vše asi 1500 metrů od mořského 
břehu s kamenitou pláží a strmými útesy z červeného pískovce a dubovými lesy zarostlými 
břečťanem a kapradím. Prostě pohádka.  A zahrada u domu?  
 

S o u t ě ž 
„O nejkrásnější předzahrádku, balkon a okno“ 

Podmínky: 
1. Soutěže se může zúčastnit každý občan, žijící na území Jindřichova Hradce a 

přidružených obcí. 
2. Soutěžícím se stává každý, kdo zašle, případně osobně doručí závaznou přihlášku na 

adresu firmy Florianus, Pražská ul.1286/II do 15. května 2005 a umožní přístup 
k soutěžním místům členům hodnotící komise. 

3. Formuláře budou k dispozici v provozovně firmy Florianus - trvalková školka, Pražská 
ulice 1286/II a v prodejně ČZS v ulici Na Hradbách.   

Při hodnocení bude brán zřetel především na použitý rostlinný materiál, nápaditost a 
celkový estetický dojem osázených soutěžních míst.  
Zástupci jednotlivých organizací v komisi budou hodnotit samostatně a následně budou 
jednotlivé body sečteny. 
Hodnocení proběhne v období od 15. července do 15. srpna. 
Konečné výsledky budou vyhlášeny  a uveřejněny v tisku 3. září 2005  
1. cena :  100 ks rostlin z produkce firmy Florianus-trvalková školka dle vlastního výběru  
( z více než 700 druhů) 
2. cena : semena z produkce anglické firmy Secredseeds v hodnotě 1500 Kč dle vlastního 
výběru ( z 1200 druhů netradičních květin ) 
3.cena : zahradní keramika z dílny Romany Hulíkové - Děbolín 
4.cena : cena útěchy: pravá domácí bábovka s rozinkami 
 

organizátoři soutěže : Florianus – trvalková školka  
ve spolupráci se základní organizací Českého zahrádkářského svazu v JH, 

firma “Kasalova pila“ a Společenstvím vesnických žen a selek. 
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KATEDRA MANAGEMENTU VEŘEJNÉHO SEKTORU 
Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze 
           Panenky zachraňují dětem život 
           Fakulta managementu VŠE Praha v J. Hradci se v letoším roce zapojila do projektu 
Dětského fondu OSN „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. Jeho cílem je výrobou a 
prodejem textilních panenek získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací 
kampaň. Smyslem spolupráce Fakulty managementu a Českého výboru pro UNICEF je 
seznámit studenty fakulty a širší veřejnost na Jindřichohradecku s projektem adopce 
panenek, významem tohoto druhu pomoci a přímo přispět výrobou a prodejem panenek k 
získání dalších finančních prostředků. 
Hlavní myšlenka projektu spočívá v tom, že každá panenka představuje skutečné dítě, 
které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti 
šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Pro cíle projektu byla zvolena forma textilní 
panenky, kterou si každý může snadno vyrobit i sám doma. 
Fakulta managementu se do projektu "panenka" zapojila poprvé v letošním roce. Chceme 
zvýšit informovanost o tomto projektu na Jindřichohradecku a výrobou a prodejem 
panenek přispět k získání finančních prostředků pro očkování dětí. Do projektu jsou 
zapojeni studenti i pracovníci fakulty. Činnost fakulty spočívá ve třech základních 
oblastech: výrobě panenek, informační a osvětové kampani a prodeji vyrobených 
panenek. 
Zájemci z řad široké veřejnosti se mohou do projektu "Adoptuj panenku, zachráníš dítě", 
zapojit dvojím způsobem - výrobou panenky a/nebo jejím zakoupením. Pro výrobu 
panenky je zapotřebí střih, který můžete zdarma získat v papírové podobě na vrátnici 
Fakulty managementu. Je také k dispozici ke stažení na internetových stránkách UNICEF. 
Každá vyrobená panenka musí být opatřena rodným listem, který získáte spolu se 
střihem. Rodný list je nedílnou součástí panenky a poskytuje informace o panence samé a 
o jejím výrobci. Panenka může být vyrobena z libovolných textilních materiálů, musí být 
vysoká 30 až 50 centimetrů a neměla by obsahovat předměty, které by mohly děti 
spolknout; stejně tak není možné používat toxické barvy. Každá panenka musí být nějak 
oblečena, zde je již zcela na fantazii výrobce, jaký obleček panence vyrobí. Panenky 
mohou být oblečeny v národních kostýmech jednotlivých zemí a odrážet i jiné etnické a 
rasové zvláštnosti té které země (barva pleti, tvar očí, vlasy ...). 
Panenky mohou vyrábět dospělí i děti, ve školách, v rodinách, na kroužcích, v domovech 
důchodců - prostě všichni, kterým nechybí fantazie a tvořivost a chtějí tímto způsobem 
pomoci ohroženým dětem. O výrobu panenek již projevily zájem např. Domov důchodců 
v Otíně a v Budíškovicích, Ústav sociální péče v Jindřichově Hradci, Centrum pro 
zdravotně postižené a také děti a studenti zapojení do programu Pět P. 
Druhou možností, jak se do projektu zapojit, je zakoupení panenky. Cena jedné panenky 
činí 600,- Kč a reprezentuje náklady na očkování jednoho dítěte proti šesti smrtelným 
chorobám. Ten, kdo panenku zakoupí, tak vlastně symbolicky adoptuje dítě, které 
panenka představuje. Koncem každého kalendářního roku probíhá na vybraných místech 
v České republice prodej (adopce) panenek. Fakulta managementu bude pravděpodobně 
první institucí v jižních Čechách, kde bude možné si v rámci celorepublikové kampaně na 
podzim panenky zakoupit. O konkrétních termínech se veřejnost dozví z tisku a budou 
uvedeny i na webových stránkách fakulty. Proto bychom byli rádi, když všechny panenky, 
vyrobené ve spolupráci s Fakultou managementu, budou odevzdávány právě na fakultu. 
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Při prodeji panenek bychom chtěli prodávat panenky vyrobené v tomto regionu. Panenky 
na fakultě vyčkají v suchu a teple do doby, než nadejte čas jejich adopce. 
O publicitu projektu se starají studenti předmětu "Masmédia a publicita" spolu s fakultními  
koordinátory projektu. Účelem zapojení studentů je poskytnout praktickou výuku, během 
které si mohou v praxi vyzkoušet své teoretické znalosti. Možná v regionálním tisku 
narazíte na články týkající se projektu „Panenka“, možná uvidíte letáčky či plakáty. To vše 
je ve velké míře dílem právě studentů. 
Doufáme, že v letošním roce započatá spolupráce se bude v dalších letech rozvíjet a že se 
nám podaří zavést na Jindřichohradecku novou tradici pomoci trpícím dětem na celém 
světě. Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až třem miliónům dětí. 
Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na nemoci, kterým lze očkováním předcházet. 
Bližší informace o celém projektu podají Martin Musil a Jitka Nesnídalová,            
tel.: 384 417 109, 384 417 105, e-mail: musil@fm.vse.cz, nesnidaj@fm.vse.cz,            
web: www.fm.vse.cz/unicef 

Ing. Martin Musil 

KINO STŘELNICE 
 
 

 

1. neděle    17.30  20.00 
 
 
 
 
Vstupné:  68 Kč 

SKŘÍTEK                                                               ČR-Warner Bros. 
Vegetariánská groteska režiséra Tomáše Vorla o vesnické rodince, 
která musí čelit nástrahám města.  
Hrají: Eva Holubová, Bolek Polívka, Tomáš Vorel ml. Anna Marhoulová, 
Tomáš Hanák, Milan Šteindler             
Režie: Tomáš Vorel                     Mládeži do 12 let nevhodný          

Délka filmu: 90 min. 
3. úterý     17.30  20.00 
4. středa   17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

NENÁVIST                                                    Japonsko-USA-Bioscop 
Horor. Američanka Karen se uprostřed moderního Tokia stává obětí 
tajemných sil. 
Hrají: Sarah Michelle Gellarová, Clea DuVallová, Bill Pullman 
Režie: Takashi Shimizu                  Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 90 min. 
 5. čtvrtek   17.30  20.00
  
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč   

HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ                                                  USA-SPI    
Věřte svým snům. Půvabný životopisný snímek o tom, jak se britský 
dramatik James M. Barrie (Johnny Deepp) zamiloval do cizí rodiny a 
napsal legendární divadelní hru o Petru Panovi.  
Dále hrají: Kate Winsletová, Julie Christieová, Dustin Hoffman 
Režie: Marc Forster                                        Délka filmu: 100 min. 

6. pátek     17.30       
7. sobota   17.30   
8. neděle   17.30     
Český dabing 
Vstupné: 59 Kč   

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA                Německo-V.Británie-Intersonic 
Animovaná pohádka. Malí hrdinové – velké dobrodružství. Říše Gaja je 
v ohrožení. Má v tom prsty zlý profesor Suchar. Svým strojem ničí 
krásu pohádkové říše. Naši hrdinové Zino a Boo to samozřejmě tak 
nenechají… 
Režie: Lenard Fritz Krawinkel, Holger Tappe     Délka filmu: 90 min. 

6. pátek               20.00      
7. sobota             20.00   
8. neděle             20.00    
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč   

PAPARAZZI                                                               USA- Bioscop 
Thriller. Je čas vyrovnat skóre. Urputný bulvární fotograf ohrozí život 
slavného herce a jeho rodiny. Filmová hvězda Bo Laramie bere 
spravedlnost do svých rukou.  
Hrají: Cole Hauser, Robin Tunney, Dennis Farina, Andrea Bakerová 
Režie: Paul Abascal                         Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu: 85 min. 
Představení ART KINA
9. pondělí  17.30  20.00 

VODKA LEMON                                     Francie-Švýcarsko-Artcam 
Tragikomický příběh o lidech z malé arménské vesničky uprostřed 
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Titulky 
Vstupné: 60 Kč 

zasněžených plání, kde to vypadá, jako by pro její kurdské obyvatele 
už nikdy nemělo nastat jaro. Po rozpadu Sov. svazu zde zavládla nouze 
a chaos a zůstávají jen ti, kteří nemohou nebo nechtějí odejít.  
Hrají: Romen Avinian, Lala Sarkissianová, Ivan Franek 
Režie: Hiner Saleem                        Mládeži do 12 let nevhodný    

 Délka filmu: 90 min.
10. úterý    17.00  20.00 
11. středa  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Vstupné: 68 Kč 

KREV ZMIZELÉHO                                                       ČR-Bioscop 
Výpravné historické drama, jehož hrdinky (Vilma Cibulková a Ester 
Geislerová) bojují uprostřed „velkých“ dějin svou soukromou bitvu o 
lásku a důstojnost. 
Dále hrají: V. Jiráček, V. Dlouhý, O. Vetchý, J. Lábus, M. Vašut 
Režie: Milan Cieslar                         

Mládeži do 15 let nepřístupný
                                                           Délka filmu: 125 min.

12. čtvrtek  17.30  20.00
13. pátek    17.30  20.00 
14. sobota  17.30  20.00 
15. neděle  17.30  20.00 
 
 
 
 
Vstupné: 80 Kč 

ROMÁN PRO ŽENY                                                       ČR-Bioscop 
Filmový přepis bestselleru Michala Viewegha. Situační komedie Román 
pro ženy je groteskním příběhem dvou žen: dvacetileté Laury (Zuzana 
Kanáczová), která pracuje v redakci dámského týdeníku Vyrovnaná 
žena, a její ovdovělé matky, tlumočnice Jany (Simona Stašová). Obě 
hledají toho pravého… 
Dále hrají: Marek Vašut, Miroslav Donutil, Ladislava Něrgešová 
Režie:  Filip Renč                          

Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                                     Délka filmu: 100 min. 

17. úterý    17.30  20.00 
18. středa   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. 

19. čtvrtek  17.00  20.00
 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 63  Kč 

HLAS MOŘE                                                             Španělsko-SPI 
Život je právo – ne povinnost. Javier Bardem v roli paralyzovaného 
muže, který bojuje za své právo zemřít. Psychologické drama režiséra 
Alejandro Amenábara získalo Stříbrného lva na MFF v Benátkách. 
Dále hrají: Belén Ruedaová, Lola Duenasová 
Režie: Alejandro Amenábar              

Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                                   Délka filmu: 125 min.

20. pátek    17.30  20.00 
21. sobota   17.30 20.00 
22. neděle   17.30  20.00
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

ŽIVOT POD VODOU                                                   USA-Falcon  
Komedie. Bill Murray coby legendární podmořský badatel vydávající se 
na klíčovou výpravu svého profesionálního a soukromého života. 
Dále hrají: Owen Wilson, Cate Blanchettová, Willem Dafoe, Anjelica 
Hustonová, Jeff Goldblum 
Režie: Wes Anderson                                        

Délka filmu: 120 min.
Představení ART KINA 
23. pondělí 17.30  20.00 
 
 
 

 
MŮJ UČITEL IBRAHIM                                                 Francie-SPI 
To co daruješ, je navždy tvé, to co si ponecháš pro sebe, je navždy 
ztracené. Komorní snímek o nevšedním přátelství třináctiletého 
osamělého židovského chlapce Mojžíše se sedmdesátiletým tureckým 
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Titulky 
Vstupné: 63  Kč 

muslimem Ibrahimem v atmosféře pařížské ulice šedesátých let. 
Hrají: Omar Sharif, Pierre Boulanger, Lola Naymarková 
Režie: Francois Dupeyron                                  

Délka filmu: 95 min. 
24. úterý   17.30   20.00 
25. středa 17.30   20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 78  Kč 

xXx: NOVÁ DIMENZE                                                USA-Falcon 
Akční thriller. Americké státní zřízení se ocitá v dramatické situaci: 
kdosi usiluje o život populárního prezidenta. Augustus Gibbons 
(Samuel L. Jackson) je znovu v situaci, kdy nutně potřebuje pomoc 
outsidera – a tentokrát je jeho mužem Stone (Ice Cube), toho času ve 
vojenské věznici.  
Dále hrají: Willem Dafoe, Michael Roof 
Režie: Lee Tamahori                                      

 
   Délka filmu: 110 min. 

26. čtvrtek  17.30  20.00
27. pátek         jen  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.  
Dále hrají: Zuzana Šulajová, Nina Divíšková, Jiří Bartoška, M. Krobot 
Režie: Petr Zelenka                                        Délka filmu: 100 min. 

27. pátek    17.30 
28. sobota  17.30   
29. neděle  17.30   
Český dabing 
Vstupné: 60  Kč 

ROBOTI                                                                USA-Bontonfilm 
Z „Doby ledové“ do doby plechové. Animovaná komedie pro celou 
rodinu.  
Režie: Chris Wedge                                            Délka filmu: 85 min. 
 

28. sobota       jen 20.00  
29. neděle       jen 20.00  
 
 
Titulky 
Vstupné: 63  Kč 

ARSENE LUPIN – zloděj gentleman                          Francie-SPI 
Má hrdost Robina Hooda, dedukci Sherlocka Holmese a šarm Dona 
Juana. Legendární lupič a dobyvatel ženských srdcí se vrací v nové 
dobrodružné romantické komedii. 
Hrají: Romain Duris, Kristin Scott Thomasová, Eva Greenová 
Režie: Jean-Paul Salomé                    Mládeži do 12 let nevhodný 
                                                                        Délka filmu: 125 min. 

31. úterý   17.00  20.00 
 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

FANTOM OPERY                                            V.Británie-Bontonfilm 
Filmová adaptace muzikálu Andrewa Llouyda Webbera. Mladá 
tanečnice Christine slaví první velké úspěchy v pařížské Opeře, 
povzbuzována tajemným Fantomem… 
Hrají: G. Butler, Emmy Rossumová, Patrik Wilson, Miranda 
Richardsonová 
Režie: Joel Schumacher                   Mládeži do 12 let nevhodný     

 Délka filmu: 140 min. 
1.6. středa  17.30  20.00
2.6. čtvrtek 17.30  20.00
 
 
Titulky 
 

KRUH 2                                                                   USA-Bontonfilm 
Strach uzavírá kruh. Pokračování úspěšného hororu. Novinářce Rachel 
nedá smrtící videokazeta pokoj ani v tichém městečku v Kretonu. 
Hrají: Naomi Wattsová, Sissy Spaceková, Simon Baker 
Režie: Hideo Nakata                     Mládeži do 15 let nepřístupný 
                                                                        Délka filmu: 105 min.   

 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI se od května do srpna nekonají 
 
 

 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN  
 1.  –  2. Kruh 2 USA horor 
 3.  –  5.  Sluneční stát ČR tragikomedie 
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 6.  Ray USA hudební drama
 7.  –  8.  Letec USA-Japonsko životopisný
 9.  – 10.  Alexander Veliký V. Británie historický
11. – 12.  Star Wars: Epizoda 3 – Pomsta Sithů USA sci-fi
14. – 16. Pád Třetí říše Německo válečný
17. – 19. Milion Dollar Baby USA psychologický
20.  Když Otar odešel Francie drama
21. – 23.  Království nebeské USA historický
24. – 26. Stopařův průvodce po Galaxii V. Británie sci-fi komedie
28. – 29.  Klan létajících dýk Hongkong akční, historický
30.  Po krk v extázi USA thriller

                                    
 

Do Jindřichova Hradce přijede Kinematovlak 
 

       V pátek 13. 5. 2005 přijede do Jindřichova Hradce speciálně upravené kino 
na kolejích, Kinematovlak a zdrží se až do soboty 14. května.  
       Pojízdný klimatizovaný kinosál Českých drah má kapacitu 35 míst. V pátek od 8 do 
14 hodin je dopolední promítání krátkých dětských filmů a večerníčků rezervováno pro 
školy, od 14 do 16 hodin bude mít do Kinematovlaku přístup široká veřejnost. V sobotu je 
vlak od 9 do 16 hodin vyhrazen pro rodiny s dětmi a vedle promítání filmů se návštěvníci 
mohou těšit na bohatý doprovodný program. Vstup na všechny projekce do kina na 
kolejích je zcela zdarma. 
Kromě hlavního promítacího vagónu je vlak doplněn ještě o doprovodný výstavní 
a salónní vůz. V doprovodném voze bude výstava vítězných soutěžních prací výtvarné 
soutěže „Po kolejích s Večerníčkem do Zlína“. Ve výstavním voze bude instalována 
zajímavá expozice historie a budoucnosti železnice. Pro zájemce a sběratele byla při této 
příležitosti vydána výroční turistická známka. Svoji účast přislíbila také jihočeská 
pohádková kancelář Kapra Jakuba. Každý dětský návštěvník obdrží malý dárek. 
Kinematovlak zahájí svoji pouť 29. dubna v Táboře, kde bude veřejnosti přístupný až  
1. května.   
Trasa Kinematovlaku:  

Tábor - Chýnov - Soběslav - Ševětín - Zliv - Borovany - Český Krumlov - Horní Planá - 
Volary - Prachatice - Vodňany - Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Telč  - Slavonice - 
Jihlava -Třebíč - Moravské Budějovice - Znojmo - Mikulov - Lednice - Břeclav - Brno - 
Kyjov - Uherské Hradiště - Zlín - Horní Lideč - Vizovice 

Přesné termíny příjezdů vlaku a program najdete od 1. dubna na www.zlinfest.cz. 
 

 
Jindřichohradecké muzeum a nová sezóna  
 
Jak ovlivnila evropská unie chod muzea v Jindřichově Hradci, jak se pracovníci muzea 
připravili na novou sezónu a co nového čeká návštěvníky v letošním roce jsme se zeptaly 
pana PhDr. Jaroslava Pikala, ředitele muzea v Jindřichově Hradci. 
 
Hned na úvod jsme se pana ředitele zeptaly, jaké nové výstavy nás čekají při návštěvě 
muzea. 
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Muzeum pro letošní sezónu připravilo dvě hlavní výstavy. Jedna z nich bude slavnostně 
zahájena 23. června a nazývá se Tužme se. Tato výstava byla motivovaná 120. výročím 
založení zdejšího Sokola. Druhou hlavní výstavou bude připomenuto 60. výročí konce 
druhé světové války, na které se podílí i Klub historie letectví. 
 
Jak vůbec tento návrh vznikl? 
Tyto výstavy jsou kolektivním dílem, jako většina výstav v muzeu. Avšak o výstavu Tužme 
se se nejvíce zasloužili pan Fürbach, paní Běhalová a Zvonařová. 
 

A protože jsme byly velice zvědavé, také nás zajímalo, co všechno se děje za zdmi muzea 
v době, kdy je zavřené? 
V období od 7. ledna do 31. března je muzeum uzavřené nejen z důvodů rekonstrukce 
starých expozic a přípravy nových, ale i proto, že by byla návštěvnost muzea minimální. 
V tomto období je také prováděna celková údržba komplexu muzea.  
 
Kdo provádí rekonstrukci expozic a exponátů a celkovou údržbu muzea? 
Expozice jsou obnovovány zaměstnanci muzea. Důležitější opravy exponátů provádí 
konzervátor, který také patří mezi personál. Většinu těchto prací zvládají naši pracovníci, 
a proto si odborné firmy zveme jen výjimečně, například na údržbu koberců a podlah. 
 
Pořádáte také nějaké zvláštní akce vyhrazené pro studenty středních a základních škol? 
Výstavy určené speciálně pro studenty základních a středních škol muzeum nepořádá, ale 
do výuky lze zapojit výstavy pořádané již druhým rokem v konferenčním sále muzea. Ve 
spojitosti s výstavou Tužme se, budou do programu zařazeny také besedy s významnými 
sportovci, které budou moci zařadit do své výuky především hradecké školy. Návštěvu 
těchto akcí přislíbilo také Gymnasium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.  
 
Z jakých prostředků je hrazena činnost muzea?  Přispívá na jeho činnost například stát? 
Až do roku 2002 spravoval muzeum okresní úřad, tudíž na jeho činnost přispíval i stát. Po 
zrušení okresních úřadů přešla správa muzea pod Jihočeský kraj, který přispívá na činnost 
muzea ze dvou třetin. Ostatní finanční prostředky získává muzeum vlastní činností. 
V současné době již deset let stát přispívá na architektonické opravy minoritského 
kláštera v Jindřichově Hradci. 
 
Spolupracujete s nějakými evropskými institucemi jako je například UNESCO? Existuje po 
vstupu České republiky do Evropské unie nějaká provázanost s muzei v cizině? 
Po pravdě řečeno, oficiální provázanost neexistuje. V poslední době však docela úspěšně 
spolupracujeme s muzei v Linci a ve městě Hirsch. Jinak jsme samozřejmě členy ICOMU, 
což je mezinárodní výbor muzeí. 
 
Než Česká republika vstoupila do Evropské unie, musela učinit různá opatření ve všech 
možných odvětvích. Muselo i muzeum v Jindřichově Hradci učinit nějaká opatření kvůli 
vstupu? 
Vstup do Evropské unie souvisel především se změnou legislativy, tudíž se to konkrétně 
muzeí nijak nedotklo. 
 
Raritou zdejšího muzea jsou Krýzovy jesličky, které do Hradce přivádí spousty turistů.  
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Nejen tuzemské, ale i cizince. Kteří cizinci muzeum nejvíce navštěvují, myslím tím, jaké 
jsou národnosti? 
Muzeum si vede dlouhodobé statistiky. V posledních patnácti letech se návštěvnost 
pohybuje okolo 70 tisíc návštěvníků za rok. Roční odchylka se pohybuje zhruba mezi 5-6 
tisíci. Muzeum nejčastěji navštěvují organizované zájezdy seniorů a studentů. Ale protože 
si nevedeme přesnou věkovou a národnostní skladbu návštěvníků, tak na tuto otázku 
nemohu přesně odpovědět. 
 

Ale i přesto máte určitě nějaký přehled o tom, jací cizinci muzeum nejčastěji navštěvují? 
Nejčastějšími návštěvníky muzea jsou Rakušané, Němci a již třetím rokem také Francouzi, 
což je dáno schopností zdejších podnikatelů v oblasti cestovního ruchu. 
 
Co považujete za další pýchu Jindřichohradeckého muzea? 
Muzeum může být pyšně na všechny své expozice. Před patnácti lety jsme opustili 
metodu expozičního proudu, místo něhož byl vybudován soubor na sobě nezávislých 
expozic, což je pro mnohé návštěvníky více atraktivní a nám to umožňuje vystavit 
nejvýznamnější exponáty. Velmi pyšní jsme na kolekci ostrostřeleckých štítů, jež je jedna 
z největších v České republice vůbec. Dále můžeme být hrdi na barokní lékárnu z konce 
18. století a samozřejmě na jedinečnou síň Emy Destinnové. 
 
Děkujeme panu Pikalovi za jeho odpovědi na naše zvídavé otázky. Teď jsme opět o něco 
málo chytřejší a už se moc těšíme na nové expozice. 

Romana Fittlová, Alena Klečacká 
studentky 3. ročníku Gymnázia Vítězslava Nováka v J. Hradci  

 
 

 
 
KLUB HISTORIE LETECTVÍ JINDŘICHŮV HRADEC  

                       
                  EXPEDICE EXETER 2003                 (III. část) 

aneb: po stopách zapomenutých osudů čs. válečných letců 
 

     Úvodní čtyři dny expedice nám utekly, jako voda. I když nás téměř neustále 
pronásledoval vydatný déšť, dokázali jsme dle plánu trasy vyhledávat a doku-
mentovat hroby čs. válečných letců i původní základny britského Královského 
letectva (RAF). Bezesporu největším dosavadním zážitkem pro nás však bylo 
setkání s plukovníkem Miroslavem Liškutínem, jednou z českých legend váleč-
ného nebe.   
     Průzkum bývalé letecké základny RAF v Beaulieu, kde se nám i přes sebevětší snahu 
nepodařilo nalézt žádný fragment ze dvou zde zničených letounů 311. čs. bombardovací 
perutě, jsme ukončili kolem sedmnácté hodiny v sobotu 7. června. Sice na nás znatelně 
doléhala únava, ale program expedice nám neúprosně velel vyrazit vstříc další lokalitě. 
Jednalo se o městečko Ringwood, kde se měly nalézat hroby dalších dvou čs. letců.  
     I když Ringwood nepatří k největším, přesto nám značně zamotal hlavu. Obdobnou 
zkušenost jsme pak měli ještě několikrát. V Anglii totiž existují v mapách značené, ale 
také neznačené hřbitovy. Dalším problémem je, že se v dobových dokumentech 
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informace o lokalitách často mýlí či dost zásadně rozcházejí se skutečností. Některé 
z nebritských vojenských hrobů jsou také někdy zarostlé vzrostlou trávou nebo umístěné 
v civilní sekci, mnohdy až v nejodlehlejších koutech hřbitovů. Stává se, že neodpovídají 
ani názvy lokalit, sektory umístění náhrobků a výjimečně i jména našich letců, jejich 
hodnosti, data narození či úmrtí. A právě toto vše zmapovat a případně napravit je 
hlavním cílem naší dokumentační práce.  
     Zmíněné hroby v Ringwoodu patřily četaři Václavu Skřivánkovi (+ 21. 2. 1941) z 32. 
pe-rutě a rotmistru Vladimíru Kyselovi (+ 9. 3. 1941) ze stejné jednotky. Oba se stali 
oběťmi nehody během jednoho z mnoha svých rutinních letů. Obdobných příběhů našich 
aviatiků ve Velké Británii existují celé desítky. I oni však odešli bojovat za svobodu své 
porobené vlasti. Také proto se nesmí na tyto muže zapomenout. 
     Jelikož oblast Hampshiru, ve které jsme se právě nacházeli, byla doslova „nahuštěna“ 
válečnými lokalitami, zanedlouho po odjezdu ze hřbitova jsme dorazili do míst bývalé 
letecké základny RAF v Ibsley. Až zde jsme zjistili, že se jeho bývalá pojezdová a 
startovací plocha nachází na soukromém pozemku a ke všemu za poměrně vysokým 
plotem. Ten by nám dozajista nebyl výraznější překážkou, ale dbalí britských zákonů a 
místních zvyklostí jsme toto nařízení plně respektovali. Pouze zdáli jsme tak viděli torzo 
původní řídící „betonové“ věže a zbytky startovací dráhy. V okolí se nachází řada dalších 
budov původního zázemí našich stíhacích pilotů a jejich pozemního personálu, kteří tu 
strávili podstatný kus svého života. Nejprve zde byla od 7. září 1943 dislokována 312. čs. 
stíhací peruť, ke které se 18. září 1943 přidaly 310. a 313. čs. stíhací peruť. Ty společně 
tvořily stíhací wing (křídlo) dosahující díky koncentraci několika desítek letounů Spitfire 
výrazné vzdušné síly proti nepříteli.  
     Wing zde působil až do 20. února 1944, kdy byl opět jako celek přesunut na základu 
RAF v Mendlesham. Dnes je zde skutečnost taková, že část bývalého letiště v Ibsley je 
postupně přeměňována na rybník či zásobní nádrž na vodu. Pravdou je i ten fakt, že 
nedaleko hlavní křižovatky odhalila místní letecko historická skupina velmi důstojný 
památník připomínající historii této základny a všechny perutě, které na ní působily. Bylo 
proto milé vidět, že zde mají Čechoslováci své výrazné zastoupení.   
     Jako už bylo na této expedici obvyklé, s blížícím se večerem nás opět začal 
pronásledovat vydatný déšť. Z předcházejícího noclehu jsme měli stále mokré stany a ani 
oblečení nepatřilo k nejsušším. Operativně jsme proto zrušili původní plán spánku „kdesi“ 
pod širým nebem a vydali se hledat nejbližší kemp. Štěstí nám zprvu nepřálo. První kemp 
byl plný a ani ve druhém to nevypadalo příliš nadějně. Až po chvíli přemlouvání jsme byli 
vzati majitelem na milost a vpuštěni i s autem za 30 GBP (liber) do útrob objektu. Marně 
jsme však pátrali po nějakém vhodném místu. Po delším zvažování se nakonec Petr 
rozhodl pro stavbu stanu a u ostatních „zvítězila“ klasická plachta šikmo spuštěná ze 
střechy auta. Jak druhý den výstižně poznamenal kolega v expedičním deníku: „Zabíráme 
místo v nejvzdálenějším koutě kempu, v těsném sousedství skotu, nejspíše u chovných 
býků. 23 hodin: Za hustého deště probíráme pod plachtou program následujícího dne. 
V noci s údivem zjišťuji, že mě někteří kamarádi předčili v intenzitě chrápání.“ 
      I přes nepřízeň počasí jsme absolvovali poměrně klidnou noc. Krátce po sedmé 
hodině ráno jsme se posílili vydatnou snídaní a vydali do městečka Warmwell, kde jsme 
chtěli nalézt hrob rotného Jaroslava Hlaváče. To se nám také naštěstí během první hodiny 
cesty podařilo. Opět jsme provedli základní dokumentaci místa. Položením kytice 
převázané českou trikolórou jsme pak vzdali úctu tomuto statečnému muži. Pilotovi, 
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příslušníku 56. britské stíhací perutě, který zahynul 10. října 1940 v období bitvy o Británii 
během jednoho z mnoha střetnutí nad pevninou hrdého Albionu.  
     Dopolední úspěch v terénu nám napomohl k dočasné úpravě časového 
harmonogramu cesty. Vydali jsme se přes lokality Bovington, kde je vystavena početná 
kolekce tanků, a dále do Yel-lovingtonu. Právě zde se nachází letecký archiv a k tomu 
přilehlé aviatické muzeum. Před námi však byl poměrně dlouhý přejezd    až do města 
Exeter, cílového místa naší expedice. Na této základně byla od 7. května do 26. června 
1942 dislokována slavná 310. čs. stíhací peruť. Jednotka, v rámci které v počátcích jejího 
působení v bojích nad Anglií působil jako operační pilot například Rudolf Zima z J. Hradce 
či Vilém Göth z Dačic. 
     V nedělní podvečer 8. června jsme dorazili na místní exeterské civilní dopravní letiště, 
které vzniklo na základech původní základny RAF. Ze starého „logistického“ zázemí zde 
nic neexistuje, pouze v nejodlehlejší části plochy stojí několik archaicky vyhlížejících 
plechových hangárů. Bohužel ani mezi pamětníky se nám nepodařilo zjistit, zda-li se jedná 
o původní objekty z války. Jak se následně ukázalo, dokonce i místní obyvatelé de facto 
zapomněli na zmíněnou kapitolu 2. světové války. Je prostě jiná doba a život běží dál.   
 

(pokračování někdy příště)                                                           Vladislav Burian, KHL 
 

Foto 1: Expediční automobil „Barča“ na letecké základně v Exeteru. (Foto: K. Ludvík, KHL)     
 

Foto 2: Léty zašedlý náhrobek rotného J. Hlaváče ve Warmwellu.  (Foto: V.  Běhal,  KHL) 

 
ZYCHYCENO KAMEROU… 
 

Kontakt bB 
Občanské sdružení bB - pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér se v Sokolově 
zúčastnilo celorepublikových závodů, na kterých dosáhlo velkých úspěchů. Plavaly se 
celkem tři kategorie na 50 metrů - prsa, znak a volný způsob. Dvanáctiletá Lenka Málková 
obsadila výborné první místo a Adam Jůna byl celkově pátý. Jedná se zatím o nejlepší 
umístění členů tohoto sdružení. „Tohle byl zatím náš největší úspěch. I když se už jednou 
jeden náš plavec v rámci sdružení zúčastnil závodů a obsadil 3. místo. Teď se chystáme 
na další závody, které se budou konat v prosinci na Strahově a příští rok opět na Pohárek 
2006.“ řekl Adam Jůna, trenér.                        
Děti chodí třikrát týdně trénovat do bazénu. Po příchodu je čeká vždy nejdříve rozcvič-
čení a pak pod dohledem instruktorek plavou tréninkový program. Děti plavou buď 
vzdálenosti 25 a 50 metrů a dále sprint. Než se mohou zúčastnit závodů trénují zhruba 3 
až 4 roky. 
„Všechny děti začaly od nuly. Žádné z nich neumělo plavat, takže výuku zahajujeme 
rehabilitací a základy metodiky plavání pro handicapované plavce. Postupně přechá-zíme 
k tréninkovému programu.“ dodal Jůna. V současné době má sdružení celkem 11 plavců 
ve věku od 11 do 31 let. 
 

Nový hasičský vůz 
Jindřichohradeckým prof. hasičům slouží nový cisternový vůz. Prostředky na jeho pořízení 
poskytlo krajské ředitelství Hasičského záchran. sboru Jihočeského kraje. Nová Scania 
nahradí ve vozovém parku jindřichohradeckého hasičského sbo-ru jednu ze starších 
Liazek.   
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„Je to vozidlo se smíšeným podvozkem 4x4, takže je dobré i do terénu. Má přiměřený 
obsah cisterny 3 400 l a 210 l pěnidla. Nejvíce si ceníme vysokotlakého čerpadla, které 
dokáže do výtlačným navijáků dodat tlak až 40 atmosfér.“ vysvětlil Václav Sedláček, 
vedoucí strojní služby HZS JČK v J. Hradci. Nová cisterna byla ještě dovy-bavena 
některými komponenty ze starších vozů. Město J. Hradec zase poskytlo 80-ti tisícový 
příspěvek na nákup elektrocentrály. Hodnota moderního pomocníka se pohybuje řádově 
v miliónech Kč. „Tento automobil stál 6 mil. Kč. Celý obnos byl financován ze státních 
prostředků přes naše krajské ředitelství.“ sdělil pplk. Oldřich Pánek, ředitel HZS JČK v J. 
Hradci. 
Vozidlo je díky svému vybavení ideální například pro zásahy v panelových domech. Hadice 
bez problémů dosáhnou do 8. patra schodišťovým prostorem. Určitý komfort je zaručen i 
pro několika člennou posádku tohoto vozu. Další výraznou finanční injekci od krajského 
ředitelství - potažmo státu - lze ale v horizontu několika let čekat jen stěží. Hradečtí 
profesionálové by přesto během tří let rádi vyměnili alespoň starou tatrovku za nový 
terénní vůz. 
 

Jindřichův Hradec opět sbíral ceny 
Na konci března se v Č. Budějovicích konalo slavnostní vyhlášení vítězů přehlídky 
stavebních realizací Presta. Soutěž každé dva roky vyhlašuje Český svaz stavebních 
inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Česká komora architektů a 
Svaz podnikatelů ve staveb-nictví. J. Hradec si letos opět z této prestižní události odvezl 
řadu ocenění. 
Tohoto ročníku přehlídky se zúčastnilo celkem 82 staveb z celých Jižních Čech 
realizovaných v letech 2002 až 2004. Do celkem pěti kategorií tak mohli svá díla přihlásit  
jak projektanti, dodavatelé staveb i objednatelé. Z J. Hradce soutěžilo celkem 6 
stavebních realizací. Čestné uznání získala rekonstrukce  zchátralé památkově chráně-né 
stavby domu ve Svatojánské ulici čp. 154/I. Především za vhodné začlenění do krajiny a 
kvalitní materiálové i technické provedení v mimořádně krátkém termínu bylo další čestné 
uznání uděleno jindřich-ohradeckému akvaparku. Taktéž nový dům s pečovatelskou 
službou si odnesl svoji cenu, a to za kvalitní projekt a realizaci včetně kultivovaně 
řešeného interiéru. Město J. Hradec i v letošním ročníku získalo jednu z hlavních cen. „Do 
soutěže Presta 2002 – 2004 byl přihlášen kanalizační sběrač B, jehož stavbu pocítili 
hradečtí obyvatelé. Tato stavba byla skutečně vybrána a získala jednu z pěti hlavních cen 
v kategorii vodohospodářské stavby. Bylo to ocenění, které zohledňovalo náročné 
technické provedení celého díla a poměrně krátkou dodací lhůtu“. upřesnil Alfred Němec, 
místostarosta. 
Tento úspěch ale nebyl ojedinělý. Již z minulých ročníků Presty si naše město odvezlo 
řadu ocenění, a to za komplex bytových domů Hvězdárna a za víceúčelo-vou sportovní 
halu. Letos pořadatelé navíc připravili putovní výstavu, jejímž záměrem je představit 
nejnovější jihočeské stavby nejen stavbařům, ale především široké veřejnosti a to bez 
ohledu na výsledky soutěže.  
 

Jubilejní Jindřichohradecká hodinovka 
Již po desáté se ve středu 13. dubna sešli všichni milovníci sportu. Na Vajgaře se běhala 
tradiční Jindřichohradecká hodinov-ka. Počet účastníků byl již standardní, letos závodilo 
celkem 26 běžců, z čehož byly pouze dvě ženy. Pravidla soutěže byla i tento rok 
zachována. 
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Soutěžící byli rozdělení do několika kategorií podle věku. Absolutním vítězem tohoto 
jubilejního ročníku se již po několikáté stal třiatřicetiletý Jan Bláha ze Sokolu České 
Budějovice. Za šedesát minut uběhl celých 16 841 metrů. Svým letošním výkonem se mu 
podařilo zlomit rekord celé soutěže. Putovní pohár Jindřichohradecké hodinovky 2005 
převzal z rukou starosty města Ing. Karla Matouška. 

       Marcela Nejtková, Blaňka Vaňková 
Jindřichohradecká televze 

 
Gymnázium  Vítězslava  Nováka Jindřichův Hradec 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční 20. a 27. 5. 2005     od 14.00 
hodin v kapli sv. Maří Magdaleny 
 

SPORTFESTIVAL EUROREGIO SILVA NORTICA 
sportovní setkání žáků základních a středních škol  
česko - rakouského příhraničního regionu 
pořádají Euroregio Silva Nortica, Gymnázium V.Nováka J. Hradec,  
Gymnasium Krems 
soutěže proběhnou ve dnech 1. - 3. 6. 2005 v Jindřichově Hradci, Třeboni, Dačicích, 
Nové Včelnici, Nové Bystřici a ve Strmilově. Slavnostní zahájení festivalu s kulturním 
programem - čtvrtek 2.6.2005 v 15 00 Aquapark a plavecký bazén Jindřichův Hradec. 
Slavnostní zakončení festivalu - pátek 3.6. 2005 v 15 30 Městská sportovní hala J. Hradec 
Podrobný program soutěží v červnovém čísle. 
 
 

SPORTOVNÍ HRY MĚST Jindřichův Hradec 2005 
Ve dnech 27. – 28.  května 2005 proběhnou ve sportovním areálu Tyršova stadionu a 
městské sportovní hale „ Sportovní hry měst 2005“, kterých se zúčastní zaměstnanci 
městských úřadů z Jindřichova Hradce, Českých Budějovic, Českého Krumlova, Prachatic, 
Písku, Strakonic a Tábora. Účastníci her budou soupeřit ve volejbalu, fotbale, tenisu, 
stolním tenisu, nohejbalu a kuželkách. 
 
 


