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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
 
   Při předběžném projednávání rozpočtu města na rok 2005 nedošlo ke shodě jednotlivých 
politických stran a volebních uskupení v názorech na výši předpokládaného schodku. Část 
zastupitelů požaduje výraznější úsporná opatření ve výdajích a obecně  bylo poukazováno 
na nepřesné údaje v příjmové části. Ty jsou však závislé na termínech schválení státního 
rozpočtu a rozpočtu kraje. Proto bylo přistoupeno k přijetí rozpočtového provizoria na 
období leden – březen 2005. V praxi to znamená, že v jednotlivých kapitolách budou 
čerpány měsíční výdaje ve výši jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2004. Pro 
první čtvrtletí tedy bude mít město k dispozici 113 335 000,- korun. Platnost rozpočtového 
provizoria končí dnem schválení řádného rozpočtu města na rok 2005 zastupitelstvem 
města. 
 
   Na svém listopadovém zasedání přijali zastupitelé obecně závaznou vyhlášku Města 
Jindřichův Hradec č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
13/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na základě kalkulace skutečných nákladů 
za svoz a likvidaci odpadů v roce 2003 stanovili zastupitelé poplatek  za tyto služby v roce 
2005 ve výši 450,- Kč na fyzickou osobu a rok. V souvislosti se zrušením základní vojenské 
služby byly z osvobození od poplatku vyjmuty osoby ve výkonu této služby. Termíny a 
způsob platby se nemění. 
 
   V prosinci loňského roku byla na III. podnikatelském fóru podepsána smlouva o 
spolupráci mezi Jihočeskou hospodářskou komorou a městem Jindřichův Hradec. Hlavním 
smyslem vzájemné spolupráce je řešení záležitostí dotýkajících se občanů v otázkách 
zaměstnanosti, podnikání, zahraničních styků, odborného školství, regionálního rozvoje a 
mikroregionů.  Pro letošní rok počítá město ve svém rozpočtu s podporou činnosti 
Jihočeské hospodářské komory ve výši 70 tisíc korun.  
 
 
   I v letošním roce bude město Jindřichův Hradec usilovat o zapojení do programu 
prevence kriminality – Partnerství 2005. V případě, že bude naše město do tohoto 
programu zařazeno, bude zpracován projekt na obnovu radiové sítě s propojením dalších 
složek integrovaného záchranného systému a na instalaci městského rozhlasu ve 
vybraných lokalitách. Tento projekt by měl vyřešit problém včasného a masivního  
informování obyvatelstva o krizových stavech. Současně by navázal  na výstavbu 
dohlížecího kamerového systému, který byl zahájen v prosinci loňského roku. 
 
   V souladu s nově platnou legislativou zpracoval odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost a Pravidla pro 
poskytování finančních dotací a příspěvků z rozpočtu města v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže. Jedná o poskytování finanční podpory z veřejných prostředků a proto 
budou jednotlivé žádosti posuzovány přísněji než v letech minulých.  
 

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 
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Město Jindřichův Hradec 
odbor správy majetku města 
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec,  
tel.: 384 351 276, fax: 384 361 503,e-mail: lacko@jh.cz 

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

o z n a m u j e 
 

občanům, že má v majetku objekt bývalých městských jatek čp. 202/II na parcele 
p.č. 4251, který společně s parcelou č. 4251 o výměře 2 809 m2 a parcelou č. 4250/1 o 
výměře 6 513 m2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, nabízí k prodeji – obálkovou 
metodou s minimálním podáním 14 000 000,- Kč. 
 

 
 
Popis nemovitosti: 
 

Nemovitost se nachází na severním okraji Jindřichova Hradce a dosud sloužila jako 
masokombinát. Objekt je vhodný k podnikání (skladovací prostory, chladírny...). Je 
připojen k inženýrským sítím a v jeho blízkosti se nachází také železniční trať. 
 

Objekt v poslední době prošel částečnou rekonstrukcí a je v dobrém stavu. 
 

Nejnižší nabídková cena je 14 000 000,- Kč 
 
Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte v uzavřené obálce označené „ NEOTVÍRAT – PRODEJ 
JATEK čp. 202/II “ nejpozději do  27. 1. 2005  do 15:00 hodin na adresu: 
 

Město Jindřichův Hradec 
Klášterská 135/II 

377 22  Jindřichův Hradec 
 
V obálce s nabídkou uveďte způsob platby a telefonní spojení. 
 

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru Správy majetku města, Klášterská ulice 
135/II, 2. patro, č. dveří 211, č. tel.: 384 351 273, kde je možno si dohodnout i prohlídku 
objektu. 
 

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

Město Jindřichův Hradec 
odbor finanční 
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, fax: 384 361 503 
tel.: 384 351 211, 245 - oddělení místních poplatků                     
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Město Jindřichově Hradci oznamuje, že od 1. 1. 2005 nabývá účinnosti Obecně závazná 
vyhláška Města Jindřichův Hradec č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška Města Jindřichův Hradec č.13/2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt 
a pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,  
sazbu poplatku ve výši 450,- Kč, pokud se na ně nevztahuje osvobození.  
 

Od poplatku jsou osvobozeny osoby ve výkonu trestu, osoby s trvalým pobytem na území 
města, ale žijící mimo území ČR, osoby trvale hlášené k pobytu v objektech domova 
důchodců, ústavů sociální a pěstounské péče jejichž provozovatelem je Ústav sociálních 
služeb J. Hradec, osoby umístěné z rozhodnutí příslušných orgánů do ústavní výchovy a 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a zároveň mají v obci trvalý 
pobyt. 
 

Skutečnosti zakládající vznik nebo zánik poplatkové povinnosti (např. narození dítěte, 
přistěhování, odstěhování, úmrtí, změna vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k 
individuální rekreaci) a skutečnosti zakládající vznik nebo zánik nároku na osvobození, 
které mají vliv na stanovení výše poplatků, jsou poplatníci povinni ohlásit písemně nebo 
ústně do protokolu finančnímu odboru Městského úřadu v J.Hradci, a to do l5 dnů ode 
dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.  
 

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů u osob, které mají v obci trvalý pobyt, je  
 

nejpozději do 31. 3. 2005 nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději  
do 31. března a do 30. září 2005.  
U vlastníků staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba je splatnost poplatku jednorázově 
nejpozději do 30. září 2005. 

                                                                                                            Zdeňka Klímová
 vedoucí odboru finančního  
 
 
 
 
 
Město Jindřichův Hradec 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec,  
tel.: 384 351 521, 503 / fax: 384 361 503 
Zápis dětí do prvních tříd se na všech základních školách v Jindřichově Hradci koná 
v pondělí 31. 1. 2005 od 14.00 do 17.30 hodin.  

    PhDr. Jitka Čechová  
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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Výběr z událostí městské policie J. Hradec  
od 1. 11. - 30. 11. 2004 
 

"férovka"...4.11.2004 v 21.30 hodin zasahovala hlídka strážníků ve Vídeňské ulici u 
restaurace zvané „Kufr", kde dva muži (50 a 53 let)  mlátili jednoho, na zemi ležícího, 
muže (34 let).  Strážníci muže odtrhli a vzhledem k tomu, že napadený potřeboval pomoc, 
byla na místo přivolána sanitka RZS a hlídka OO PČR, která si věc na místě převzala. 
 

žádný troškař...6.11.2004 v 15.05 hodin. Přestupku proti majetku se dopustil v 
supermarketu Hypernova 25-ti letý muž, který se zde pokusil odcizit deset litrových láhví 
tvrdého alkoholu (Fernet),  dvacet kusů deodorantů renomovaných značek, jeden rybí 
salát a banány, to vše v hodnotě 4695,- Kč.  Toto zboží si uložil do batohu, který si 
posléze dal na záda a v nákupním košíku měl pouze několik rohlíků, které chtěl zaplatit. 
Když si však všiml, že se o něj zajímá ochranka, utekl s nákupním košíkem do oddělení 
hraček, kde začal věci z batohu přendavat do nákupního košíku. Strážníkům zpočátku 
tvrdil, že by zboží zaplatil, ale vzhledem k tomu, že u sebe měl 160,-Kč, toto tvrzení 
neobstálo. Přestupek je zatím v řešení městské policie. 
 

dlužil mu peníze...6.11.2004 v 15.50 hodin. Dalšího majetkového přestupku se dopustil 
muž (44 let) tím, že kamenem úmyslně rozbil okno bytu jinému muži za to, že ten mu 
dlužil peníze a odmítl mu otevřít dveře bytu, když si pro ně šel. Tím, že byt byl nájemní 
vznikla škoda majiteli nemovitosti.   Přestupek  bude   předán  ke  správnímu řízení 
odboru správních agend MěÚ J. Hradec. 

 

trestný čin...9.11.2004 při pravidelné kontrole sídliště Vajgar hlídku městské policie 
zastavil muž s dívkou. Dívka strážníkům uvedla, že se jí kdosi pokusil znásilnit a zároveň 
podala poměrně přesný popis pachatele. Strážníci na místo přivolali hlídku OO PČR a 
vydali se násilníka hledat. To se jim po krátké době podařilo. V Jáchymově ulici spatřili 
mladého muže, který popisu odpovídal. Vyzvali jej k nastoupení do služebního vozidla a 
převezli jej na místo, kde dívka muže poznala. Proto byl tento převezen na obvodní 
oddělení Policie ČR, kde si jej policisté, pro trestný čin pokusu o znásilnění, převzali. 
 
 

dárek... 10.11.2004 toaletní vodu Adidas se pokusila odcizit v Hypernově 16-ti letá dívka. 
Byla však sledována kamerovým systémem zrovna v době, kdy si zboží ukládala do kapsy 
bundy. Strážníkům na místě uvedla, že to měl být dárek pro matku k narozeninám, na 
který neměla peníze. Bylo jí sděleno, že se dopustila přestupku proti majetku, o kterém 
byla informována jak matka, tak sociální odbor MěÚ J. Hradec. Věc je v řešení městské 
policie. 
 

chtěl upozornit...11.11.2004 dalšího přestupku proti majetku se opět v Hypernově 
dopustil 29-ti letý muž tím, že se pokusil odcizit listovou pilku v hodnotě 85,- Kč, kterou si 
vložil  do kapsy kalhot.  
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Strážníkům chtěl své jednání omluvit tím, že „chtěl upozornit na časté krádeže zboží v 
supermarketech". Další krádeže v tomto supermarketu se dopustil 13.11.2004 15-ti letý 
mladík tím, že se pokusil pod kabátem pronést hrneček v hodnotě 25,- Kč, že by se mu 
hodil na internátě.  
  

Pytel se zlodějíčky se roztrhl… 15.11.2004 v odpoledních hodinách opět v Hypernově. 
61-ti letá žena si v oddělení s ovocem navážila 330 g  hroznového vína za 10,-Kč, které v 
průběhu nákupu zkonzumovala a sáček odhodila do odpadkového koše. U pokladny však 
tuto skutečnost jaksi zapomněla uvést. V průběhu řešení tohoto přestupku však kamera 
za přítomnosti strážníků zaznamenala mladíka (26 let), který si cosi ukrýval do kapsy u 
kalhot. Za pokladnou zboží z kapsy vyndal. Jednalo se o dvě plyšové klíčenky v ceně 78,-
Kč. Pamlsky do školy si zde o hodinu později „nakupovaly" i dvě dívky (15 a 16 let) a to 
tak, že jedna dívka ukládala zboží do batohu, který měla na zádech druhá dívka. 
Pokladnou však projely s prázdným nákupním košíkem. Všechny přestupky jsou v řešení 
strážníků městské policie. 
 
i kartáček...19.11.2004 kartáček na zuby v ceně 11,90 Kč si z Billy chtěla bez placení 
odnést 81-letá žena, když místo do nákupního košíku jej vložila do kabelky.  U pokladny 
zaplatila pouze zboží z košíku. Strážníci jí poučili, že „i tak málo" stačí k naplnění znaků 
přestupku proti majetku. Věc řeší městská policie. 
 
měl málo peněz...24.11.2004, tentokrát  
v Merkuru na sídlišti Vajgar viděl personál chlapce (10 let), jak si do batohu ukládá 
čokoládovou tyčinku. Přes pokladnu prošel jakoby se nic nedělo, proto byl požádán, aby 
vyčkal příjezdu strážníků v kanceláři vedoucího prodejny. Později z batohu vyndal na stůl 
cukrovinky v celkové ceně 152,-Kč.  Strážníci jej poučili, že se sice dopustil přestupku 
proti majetku, ale vzhledem k věku není možné přestupek řešit. Přestupce na svou 
omluvu uvedl, „že mu rodiče dávají málo peněz a on je nucen čokolády krást". Jednání 
chlapce bylo  projednáno s otcem a úřední záznam putoval na odbor sociálních věcí MěÚ 
J. Hradec. 
 
ztížil sjízdnost...25.11.2004 při projíždění Vídeňskou ulicí strážníci zjistili zledovatělou 
vozovku. Voda na vozovku vytékala z plastové trubky vyčnívající ze zdi jednoho z domů.  
Majitel nemovitosti strážníkům vysvětlil, že tím odvádí zpod nemovitosti spodní pramen, 
aby nedocházelo k podmáčení zdí. Chodník sice solí, ale udržovat silnici již není v jeho 
silách.Tím, že způsobil závadu ve sjízdnosti komunikace se dopustil přestupku, který byl 
strážníky oznámen na odbor dopravy MěÚ. 
 
kouřila by...29.11.2004 se v prodejně Merkur pokusila odcizit 2 krabičky cigaret v ceně 
76,50 Kč  21-ti letá pachatelka.  Měla smůlu, že byla viděna, jak si krabičky dává do kapsy 
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bundy. Strážníkům jako důvod krádeže uvedla, že neměla peníze a chtěla kouřit. 
Přestupek je v řešení městské policie. 
 

 str. Gabriel Rudolf 
ZACHYCENO KAMEROU… 
„Světoběžníci“ potěší čtenářskou veřejnost 
 
Další kniha vzpomínek úspěšného jindřichohradeckého obchodníka Antonína Langera 
je na světě. Publikace s názvem Světoběžníci byla pokřtěna v sobotu  27. listopadu. 
Již samotná pozvánka na slavnostní křest zatím poslední vzpomínkové knihy Antonína 
Langera dávala tušit, že nepůjde o křest ledajaký. Účastníci byli totiž vyzváni, aby se 
přesně o polednách středoevropského času dostavili před hlavní vlakové nádraží 
v dobové ústroji.  
„Mám dobový klobouk, kožíšek, perličky i halenku“ pochlubila se jedna z účastnic 
Květa Širůčková. „Botky jsou sice soudobé, nicméně vzal jsem si podle příbalového 
letáku leukoplast, láhev, deštník – zkrátka si myslím, že jsem vybaven do těch 
nejtěžších podmínek“ uvedl další z účastníků slavnostního křtu Josef Smrčka. 
Valná většina účastníků slavnostního křtu netušila, co si na ně vlastně potomci 
Antonína Langera přichystali. I přesto vládla na místě uvolněná atmosféra, jež byla 
doslova prošpikována vzpomínkami na zlaté časy první republiky. „Vždycky za první 
republiky, když jsme jako obchodníci dobře hospodařili, museli jsme přes zimu zavřít 
a odjet k moři. Já odjíždím přes Paříž na pobřeží nejkrásnějšího moře. Jsem na cestu 
vybaven knihami, abych měl co číst, a protože nemám rád zmačkané šaty, vezu si 
s sebou i ramínka“ představil se další dokonalý recesista Václav Hnát. V pořadí čtvrtá 
kniha vzpomínek významného jindřichohradeckého obchodníka nese název 
Světoběžníci s podtitulem Jak byli staří Jindřichohradečáci v Evropě. „Jsou to 
vzpomínky dědečka, jak se svými v mládí bezstarostnými, svobodnými kamarády  z 
 Jindřichova   Hradce  a  později  s   naší  babičkou – svojí   ženou  Julií   už   jako 
obchodník a pán ve středních letech, cestovali po Evropě, co všechno viděli a zažili a 
jak se setkávali s krajany“ zmínil podrobnosti knihy vnuk Antonína Langera Jiří. 
Vesměs prvorepublikové procesí se z Jindřichova Hradce vydalo lokálkou do 
Kamenice nad Lipou. Samotný křest knihy Světoběžníci pak proběhl v jednom 
z místních hostinců. Čtenáři by se měli v zatím neurčité budoucnosti dočkat ještě 
jedné – s největší pravděpodobností poslední vzpomínkové publikace Antonína 
Langera. 
 
Evropská unie mladé příliš netáhne 
Za účasti europoslance Tomáše Zatloukala nebo zástupců belgické ambasády 
probíhala začátkem prosince v Jindřichově Hradci akce s názvem Europe is fun. Jejím 
hlavním smyslem bylo neotřelým způsobem informovat převážně mladé lidi o 
problematice Evropské unie. Mladí se ale o tuto tématiku příliš nezajímají – soudě 
alespoň podle účasti na akci v Jindřichově Hradci. Organizátoři z občanského sdružení 
Agora Central Europe se přitom snažili podávat informace hravou formou prostřed-
nictvím diskuzí a debat – například na téma drogy.  
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„Zvolili jsme tři témata z celé té široké škály. Prvním jsou drogy, druhým tématem je 
migrace s podtitulem Kde domov můj a třetím tématem je Práce a studium 
v Evropské unii, které jsme alibistiticky nazvali Za euro se dělá líp?“  upřesnila Ing. 
Věra Slezáková z občan-ského sdružení   Agora  Central   Europe. 
Kromě Fakulty managementu probíhala celá akce také v tělocvičně Slovanu. Na 
návštěvníky tu čekaly workshopy,  Jamsession  nebo vystoupení žonglérů. Celý 
happening odstartovala anketa na téma výhody a nevýhody Evropské unie. Své 
zkušenosti má v tomto ohledu už také město Jindřichův Hradec. „Zhruba částka 110 
mil. Kč již dorazila z evropských fondů a byla kvůli ekologickým dopadům využita pro 
úpravu centrálního vytápění Jindřichova Hradce. Ale to je věc, kterou hradečáci, kteří 
se zajímají o dění kolem, určitě už vědí“ uvedl místostarosta Mgr. Jaroslav Kozlovský. 
Město například zažádalo i o poskytnutí příspěvku ve výši 600 000 Euro - tedy zhruba 
19 mil. Kč z fondů Evropské unie na rekonstrukci Klášterské ulice a to v rámci 
podpory podnikání. Nesporné výhody členství České republiky v Evropské unii vidí 
místostarosta Kozlovský i pro oblast turistického ruchu. „Letos navštívilo Jindřichův 
Hradec asi 8 tisíc Francouzů. Myslím si, že těch možností k setkání s partnery 
z Evropské unie, je poměrně dost“ dodal Jaroslav Kozlovský. Jindřichův Hradec byl 
prvním a  také posledním městem, kde se akce s názvem Europe is fun uskutečnila 
ještě v loňském roce. Občanské sdružení Agora bude v happeningách pokračovat na 
jaře letošního roku a to ve městech Varnsdorf, Trutnov a Žatec.              

Chráněné bydlení v Plasné otevřelo dveře veřejnosti 
Občanské sdružení Proutek bylo organizátorem akce s názvem Otevřený dvůr. Konala 
se 27. listopadový den v Plasné na Jindřichohradecku. Stejně jako v předchozích 
letech i tentokrát bylo hlavním smyslem III. vánočního trhu v Plasné představit 
veřejnosti činnost chráněných dílen a výrobky handicapovaných lidí. Na akci 
vystoupila řada účinkujících. „Je fakt že, většina námi oslovených lidí je ráda a tu 
nabídku přijme bez váhání“ pochlubil se pořadatel z  Občanského sdružení Proutek 
Jan Kostečka. Kromě promítání pohádek a vystoupení dětského sboru Myfun 
zahrnoval program také koncerty písničkářů Pepy Nose a Václava Koubka. 
„Hrozně hezky se hraje, když jsou ti lidé otevření a chtějí poslouchat. Má to prostě 
nějaký smysl, víc významů“ svěřil se Václav Koubek. Jedním z dalších cílů Otevřeného 
dvora je sehnat finanční prostředky na provoz chráněných dílen. Návštěvníci mohli 
přispět například tím, že si zakoupili některý z nabízených výrobků. 
„I jen pouhá zmínka o naší existenci může sdružení Proutek hodně pomoci“  říká Jan 
Kostečka. Nestátní nezisková organizace v  Plasné shání finanční prostředky i 
prostřednictvím jiných charitativních akcí než je Otevřený dvůr. 
„Na 27. ledna pořádáme velký benefiční koncert na Střelnici v Jindřichově Hradci, kde 
pro nás bude hrát pan Jaroslav Svěcený“ pozval na další z akcí Jan Kostečka. 
Sdružení Proutek tak trochu spoléhá i na finanční výpomoc ze strukturálních    fondů   
Evropské   unie.  
Patřičný projekt hodlá podat v letošním roce. Peníze by měly posloužit na 
rekonstrukci půdních prostor tak, aby v Plasné mohlo nakonec najít azyl až deset 
klientů. 
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Soudci jednali v Jindřichově Hradci 
Ve dnech 19. a 20. listopadu hostil Jindřichův Hradec 14. výroční zasedání 
Soudcovské unie České republiky. Dvoudenního kongresu na půdě fakulty 
managementu Vysoké školy ekonomické se zúčastnilo na 170 soudců. 
„Bez taláru u Vajgaru“ – takový podtitul mělo setkání zástupců jednotlivých sekcí 
soudcovské unie České republiky v Jindřichově Hradci. Několik desítek soudců jednalo 
o etických otázkách, vnitřních záležitostech, financování i o dalším směřování českých 
soudců. Velmi otevřeně se na dvoudenním zasedání kritizovalo například protahování 
soudních sporů. „Zazněla zde například z úst předsedy Nejvyššího správního soudu 
poměrně ostrá slova na adresu soudců. My se kritice nebráníme a jsme otevření pro 
jakoukoli komunikaci. Ta pravda je vždy samozřejmě někde napůl a já jsem rád, že 
se to nenese v duchu pouze nějakých oficiálních zdravic“ uvedl předseda Soudcovské 
unie České republiky Mgr. Jaromír Jirsa. Podle viceprezidenta unie Jaroslava Mádra 
zabírají soudcům administrativní úkony 40  až  50 % jejich práce a tudíž dochází ke 
zbytečnému protahování sporů. Řešením by podle jeho mínění byl větší počet nižšího 
odborného personálu, který by soudcům od agendy kolem kauz ulehčil. Jednání 
Soudcovské unie v Jindřichově Hradci probíhalo za přítomnosti prezidenta 
Mezinárodní asociace soudců Ernsta Markela. „Já jsem na kongresu mluvil především 
o souvislostech mezi demokracií, právním státem a nezávislými soudy. Za vůbec 
nejdůležitější považuji právní ochranu obyvatel každé země, jejich základní práva 
dokáže dobře chránit právě jen nezávislá instituce – tedy soud. A ten by zase měl být 
jedním ze základních a nejdůležitějších prvků demokratického státu“ svěřil se Markel. 
Čeští soudci se na svém výročním zasedání, které v Jindřichově Hradci navštívil také 
ministr spravedlnosti Němec, zabývali například i etickým kodexem. Právě jeho 
schvalování čeká na soudce v nejbližší době. 
 
Jindřichohradecko má další držitele Zlatých křížů 
Stát se majitelem Zlatého kříže II. třídy znamená minimálně 120 krát  poskytnout 
nejcennější tekutinu na světě. Magickou hranici se v  nedávné době podařilo 
překročit  třem bezpříspěvkovým  dárcům krve z Jindřichohradecka. Oceněni byli 
koncem listopadu v obřadní síni starobylé radnice. „Já už v současné době mám asi 
130 odběrů. Nedávám nyní krev, ale plazmu. Jezdím tak šestkrát do roka na odběr a 
pokračovat budu, dokud budu moci“ zmínil Miroslav Tuček – jeden z majitelů Zlatého 
kříže II. třídy. Všechny tři držitele prestižního ocenění spojuje fakt, že s dárcovstvím 
krve začali spontánně, poskytování životodárné tekutiny berou dnes už jako 
samozřejmost a sebemenší pochyby nemají ani o tom, že chtějí v této aktivitě 
pokračovat. „Dokud to půjde s  mým zdravím, tak budu krev dávat dál. Na odběry už 
chodí má dcera i syn a také manželka, takže se zapojuje vlastně celá rodina“ řekl 
další z majitelů zlatého kříže Jaroslav Fencl. „Já mám zatím 134 odběrů a pokračovat 
určitě  chci, pokud to zdraví dovolí alespoň do 160-ti odběrů“ svěřil se poslední 
z majitelů zlatého kříže Jaroslav Píša. Během slavnostního aktu převzalo symbol 
lidské solidarity – tedy plaketu prof. Dr. Jana Janského – také 24 zlatých dárců. 
V současné době se oceněním, které je udělováno za minimálně 40 absolvovaných 
odběrů krve, může na Jindřichohradecku pochlubit celkem 479 lidí.  
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Marcela Nejtková, 

Jindřichohradecká televize 
 

 

  
FFaakkuullttaa  mmaannaaggeemmeennttuu  VVŠŠEE  vv  JJ..  HHrraaddccii  ootteevvíírráá  vv  nnoovvéémm  rrooccee  
22000055  nnáásslleedduujjííccíí  kkuurrzzyy  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt::  
  
 

 Základy účtování v podvojném účetnictví (25 hodin, 2 350 Kč) 
 Základy výpočetní techniky (25 hodin, 2 380 Kč) 
 Výpočetní technika pro mírně pokročilé - Excel + Word (25 hodin, 2 380 Kč) 

V těchto kurzech nabízíme poslední volná místa. Kurzy budou zahájeny na přelomu ledna 
a února. 
 

 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky na FM (45 hodin, 2 150 Kč) 
Začátek 21. února 2005, výuka každé pondělí od 15:30 do 19:00, učebna 208. 

 

Bližší informace a přihlášky : 
Centrum celoživotního vzdělávání  
Lenka Mezerová, tel. 384 417 205 nebo 737 645 138, e-mail: mezerova@fm.vse.cz 
FM VŠE, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec www.fm.vse.cz 
  
MMĚĚSSTTSSKKÁÁ  KKNNIIHHOOVVNNKKAA  
Vykročení s ekologií 
 

 Městská knihovna vykročí do Nového roku s nikdy nekončící ekologickou osvětou. 
Ve spolupráci se Střední odbornou školou v Jindřichově Hradci a Společenstvím 
venkovských žen a selek uspořádá ve dnech 25. – 29. ledna 2005 akci s názvem 
Týden s ekofilmy. Návštěvníci knihovny mohou od úterý do pátku vždy od 12 hodin 
v rámci obvyklé odpolední provozní doby ( v sobotu pak od 8 do 12 hodin ) shlédnout 
v poslechovém sále díla uvedená na Festivalu ekologických filmů 2004. Nonstop 
promítání v jednotlivých snímcích přiblíží každému, koho tato tématika oslovuje, obecná 
témata jako např. krása krajiny, soužití člověka s přírodou, lidé jako součást krajiny apod. 
Zájemci mohou produkci navštívit kdykoli během promítání, vstup je volný. 
 Využijte této ojedinělé příležitosti, těšíme se na Vás. Věříme, že tuto nabídku 
přijmete stejně rádi jako skutečnost, že rozsah veškerých služeb knihovny je Vám 
v nezměněné podobě k dispozici i po celý rok 2005. Ať je tedy pro nás všechny úspěšný.  

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 
 
 
 
  
  

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA 
    

 

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici dne 3. prosince 2004  

 

Hemberová Klára Effenbergerová Valerie Kyseláková Nela Sviták Vojtěch 
Kadlec Petr Roupcová Michaela Fryš Štěpán Maxová Eliška 
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Mňuk Richard 
Cardová Eliška 

Kandus Vít Pavel  
Pícha Lukáš 

Hauserová Karolína
Nerad Robert 
Severová Adéla 

Svoboda Samuel 
Šoršová Vanda 
Aboulaiche Malika 
 

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

 

  1. 11. Jaromír Prokýšek, J. Hradec 17. 11. Jarmila Lampeitlová, Kunžak - Jitra 
  6. 11. Milada Kubisková, Česká Olešná 
  6. 11. Bohuslav Kašpárek, J. Hradec 

18. 11. Jan Janů, Stráž nad Nežárkou 
19. 11. Libuše Průšová, Deštná u J. Hradce 

  8. 11. Dana Seilerová, J. Hradec 
  8. 11. Marta Uhlířová, Písek 
  8. 11. Josef Němec, Nová Včelnice 
10. 11. Marie Lochovská, Chlum u Třeboně 
13. 11. Vladislav Marek, Doňov 
16. 11. Lumír Hošek, Jindřiš 
17. 11. Marie Geistová, Popelín 
 
 

22. 11. Josef Tlapák, Artoleč 
22. 11. Růžena Plucarová, Nová Bystřice 
26. 11. Marie Burešová, Plavsko 
26. 11. Jitka Doležalová, Nová Bystřice 
27. 11. Marie Chalupová, Otín 
29. 11. Marie Kloboučníková, J. Hradec 
30. 11. František Horák, J. Hradec 
30. 11. Marie Machýčková, Horní Pěna 
 

 
 

IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  SSTTŘŘEEDDIISSKKOO  MMěěssttaa  JJiinnddřřiicchhůůvv  HHrraaddeecc  
Zimní období je pro oddělení cestovního ruchu spojeno s účastí na veletrzích a výstavách. 
V současné době se připravujeme na veletrh Regiontour a Go v Brně, který se uskuteční ve 
dnech 13. - 16. ledna 2005.  V Brně bude město Jindřichův Hradec v expozici Jihočeského 
kraje společně s ostatními jihočeskými městy. Bude zde prezentováno jak město Jindřichův 
Hradec, tak i region Jindřichohradecko.  Také zde budou poprvé prezentovány  dvě nové 
propagační publikace.  Očekáváme, že velký zájem ze strany odborné veřejnosti, tak i 
ostatních návštěvníků bude o možnosti ubytovacích kapacit a o informace týkající se 
aktivního trávení volného času.  Ve spolupráci s ubytovateli, kteří mají uzavřenou Smlouvu 
o propagaci ubytovacích služeb, doufáme, že nabídka bude nejen uspokojivá, ale i 
zajímavá. Také jsme připravili propagační materiál  s informacemi o nově otevřeném 
Aquaparku. 

Zuzana Bedrnová  



strana   11                         Jindřichohradecký zpravodaj                             1/2005 

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

 

Město Jindřichův Hradec Vás srdečně zve 
1. 1. 2005 v 17,00 hodin na přivítání NOVÉHO ROKU 

 ☺    
            

 
          ☺   
     

KD Střelnice Vás zve  
9. 1. 2005 – 17,00 hodin - na zábavný pořad SENIOR KLUB 
sál Střelnice     Vstupné: 35,- Kč 
 

 
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá  
10. 1. 2005 od 19 hodin -  besedu se starostou města Jindřichův Hradec  
                                             Ing. Karlem Matouškem            
                                                a dalšími představiteli města nazvanou  
                                              „Jindřichův Hradec současný a budoucí“  
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) 

 
 
 

 
 

 
 

   KD Střelnice pořádá divadelní komedii Neila Simona 
12. 1. 2005 – 19,00 hodin –  POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ 
                                                   Hrají: Simona Stašová a Jan Teplý 
sál Střelnice        Vstupné: 120,- 115,- Kč                 předplatné sk. B 
 

DADA CLUB KASPER Vás zve  
13. 1. 2005 – KONCERT písničkářky Voňkové - Antrtové 

 

(zde předprodej vstupenek na větší koncerty) TICKETPRO Praha, Hala Třeboň – ROHÁČ… 
DADA CLUB KASPER, Kostelní ul. 73/I 
KD Střelnice v J. Hradci  
15. 1. 2005 – 12,00 hodin – Nemoriál Mirka Strejčka  
                                                 veslařská regata na trenažérech 

                          20,00 hodin – Ples veslařů                        
sál Střelnice            

   KD Střelnice v J. Hradci uvádí pohádku  Pohádkové divadlo Julie Jurištové 
16. 1. 2005 – 16,00 hodin –  Kašpárek a drak 
                                                    Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.         
sál Střelnice        Vstupné: 35,- 30,- 25,- Kč 
   

Klub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka za podpory Města J. Hradec  
21. 1. 2005 od 18 hodin přednáška Mgr. Vladislava Buriana  
                                „To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví v roce 2004“ 

                                 Akce bude doplněna videonahrávkami například z „XI. Setkání čs.  
                                 válečných letců v J. Hradci; výzkumem Messerschmitu Bf-109 G; 
                                 letem nad městem J. Hradec ad. 
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  konferenční sál muzea (Štítného ulice)   Vstup volný 

 
                                                                                                                         

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru     Divadelní agentura Háta 
25. 1. 2005 – 19,00 hodin –  Antonín Procházka Klíče na neděli   
                                          Hrají: M. Dvorská/J. Šulcová, I. Andrlová/O. Želenská,  
                                                   V. Beneš/A. Procházka, M. Bočanová/I. Zedníčková  
                              

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

 

29. 1. 2005 – 20,00 hod.  
       PLES MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC  
 
 
 
 

       sál Střelnice    
 
 

 

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

Galerie INSPIRACE Vás srdečně zve na prodlouženou 
výstavu originálů ilustrací a prodej knih Lucie Seifertové  

                                              DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA 
Langrův dům, nám. Míru 138/I, malá výstavní síň, do 7. 1. 2005 vstup volný 
 

DADA CLUB KASPER Vás srdečně zve na probíhající výstavu obrazů 
Alena Kubátová – Hendrychová / oleje, grafika 
 
 
 

NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s. 
Kostelní 20 – Jezuitská kolej, Jindřichův Hradec  
Vás zve na výstavu  
Magic  Moments II. do 23.1.2005  

 

Otevírací doba denně kromě pondělí  12,00 - 17,00  hodin  
Vstupné: plné 50 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 

 Bližší informace od 7,00 hod do 15,00 hod. na tel. 384 362 459 
 

 
 

 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo náměstí 19/I.       377 01  Jindřichův Hradec                                                             
Fax 384 361576 E-mail: muzeum@esnet.cz tel. 384 363661, 384 363660                                    
http://www.muzeum.esnet.cz 
 

Otevřeno denně do 6. ledna 2005 od 8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin 
Městská vyhlídková věž je uzavřena. Kostel sv. Jana Křtitele Uzavřen, skupiny nad 10 osob 
si mohou prohlídku předem objednat. 
Dne 7. ledna 2005 se jindřichohradecké muzeum, městská vyhlídková věž a kostel sv. Jana 
Křtitele na tři měsíce uzavřou. 
 

 
 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec,  
tel.: 0420 384 321279 Fax: 0420 384 321391   
E-mail: zamekjindrichuvhradec@elsynet.cz 
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Prohlídky pouze na objednávku pro skupiny návštěvníků se 100% příplatkem. 
 

  Kino Střelnice 
 

 
 

 
 

 2. neděle    17.30  20.00 
 3. pondělí   17.30  20.00 
 4. úterý      17.30  20.00 
 
 
Vstupné: 65 Kč 

HOREM PÁDEM                                                           ČR–Falcon 
Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.  
Hrají: Petr Forman, Emília Vašáryová, Jan Tříska, Jiří Macháček, Ingrid 
Timková, Jaroslav Dušek, Pavel Liška 
Režie: Jan Hřebejk                           Mládeži do 15 let nepřístupný  

Délka filmu: 105 min.
 5. středa   17.30   20.00 
 6. čtvrtek  17.30   20.00   
 7. pátek     17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

SVĚT ZÍTŘKA                                            USA-V.Británie-Bioscop 
Přijdou bez varování. Zaútočí bez slitování. Zmizí beze stopy. Výpravná 
retro sci-fi s Judem Law, Angelinou Jolie a Gwyneth Paltrow v hlavních 
rolích.  
Dále hrají: Giovanni Ribisi, Bai Lingová 
Režie: Kerry Conran                                          Délka filmu: 105 min. 

 8. sobota  17.30 20.00  
 9. neděle  17.30 20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  63 Kč 

ANAKONDA: Honba za krvavou orchidejí                   USA-Falcon 
V džunglích Bornea se skrývá smrt. Dobrodružný film o výpravě, která 
se vydává po řece na místo, kde v deštných pralesech kvete vzácná 
rostlina. Snímek není pokračováním hororu Anaconda z roku 1997.  
Hrají: Johny Messner, KaDee Stricklandová, Matthew Marsden  
Režie: Dwight Little                        

Délka filmu: 95 min.
ART KINO 
10. pondělí  17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

 
DÍVKA S PERLOU                                        V. Británie – Bontonfilm 
Krása inspiruje vášeň. Příběh jednoho obrazu a jedné nenaplněné 
lásky:Colin Firth jako malíř Johannes Vermeer a Scarlett Johanssonová 
v roli jeho služky, modelu a múzy. 
Dále hrají: Tom Wilkinson, Judy Parfitová 
Režie: Peter Webber                           Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 100 min.
11. úterý     17.30  20.00 
12. středa   17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

VYBÍJENÁ: Běž do toho na plný koule                   USA-Bontonfilm  
Bláznivá komedie. Vysportovaný majitel fitness centra (Ben Stiller) 
vede ziskuchtivé střetnutí ve vybíjené proti partě podivných outsiderů. 
Dále hrají: Vince Vaughn, Christine Taylorová 
Režie: Rawson Marshall Thurber          Mládeži do 12 let nevhodný

 Délka filmu: 90 min.
13. čtvrtek   17.30  20.00 
14. pátek     17.30  20.00   
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč   

SUPER PROHNILÍ                                                   Francie-Bioscop 
Prohnilí jednou – prohnilí navždy! Philippe Noiret a Thierry Lhermitte 
v policajtské komedii o tom, že minulosti neutečeš. Třetí pokračování 
úspěšné série.  
Dále hrají: Loránt Deutsch, Chloé Flipová 
Režie: Claude Zidi                              Mládeži do 12 let nevhodný

Délka filmu: 105 min.
15. sobota   17.30   20.00  
16. neděle   17.30   20.00 
 
 
 
Vstupné: 80 Kč   

DUŠE JAKO KAVIÁR                                                      ČR-Bioscop 
Česká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních 
kotrmelcích třech sourozenců.  
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Ondřej Vetchý, Karolina 
Kaiserová, Jan Budař, Saša Rašilov   
Režie: Milan Ciesler                           Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 100 min.
PROJEKT 100  
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17. pondělí   17.00  20.00 
 
Pozor na začátek!  
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

VERA DRAKE                                                             V.Británie-SPI 
Zlatý lev a cena za herecký výkon na MFF v Benátkách provázejí 
drama Mikea Leigha o ženě, jejíž snaha pomáhat nechtěně těhotným 
ženám se v Anglii 50. let střetává nejen s nevolí, ale i se zákonem.  
Hrají: Imelda Stauntonová, Philip Davies 
Režie: Mike Leigh                           

Mládeži do 15 let nepřístupný 
 Délka filmu: 125 min. 

18. úterý    17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

FAHRENHEIT 9/11                                            USA-Bontonfilm   
Kontroverzní film roku 2004. Oscarový dokumentarista Michael Moore 
versus prezident Spojených států. Skandální dokument oceněný Zlatou 
palmou na MFF v Cannes. 
Režie: Michael Moore                         Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 120 min. 
19. středa  17.30  20.00 
20. čtvrtek 17.30  20.00 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

OTEVŘENÉ MOŘE                                                       USA-Bioscop 
Zůstali sami v čelistech oceánu… Působivé drama o manželské dvojici, 
které se slunná dovolená na Bahamách změní při relaxačním potápění 
v boj o holý život.  
Hrají: Blanchard Ryanová, Daniel Travis, Saul Stein 
Režie: Chris Kentis                        Mládeži do 15 let nepřístupný   

Délka filmu: 80 min. 
21. pátek    17.30  20.00 
22. sobota  17.30  20.00 
23. neděle  17.30  20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

DENÍK PRINCEZNY 2: Královské povinnosti            USA-Falcon 
Pokračování úspěšné romantické komedie. Princezna Miou se 
připravuje na převzetí trůnu. Zákon však praví, že královna země 
Genovie nemůže být žena svobodná… 
Hrají: Anne Hathawayová, Julie Andrewsová, Hector Elizondo    
Režie: Garry Marshall                                       

Délka filmu: 115 min. 
PROJEKT 100 
24. pondělí  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 60 Kč 
 

 
OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ                                   Jugoslávie-AČFK 
Drama o životě oddaného straníka v nelehkých 50. až 60. letech Titovy 
Jugoslávie. Režisér Emir Kusturica umožňuje divákovi v rozsáhlém 
dějinném úseku prožít na osudu jedné rodiny komunismus po 
balkánsku. Snímek získal Velkou cenu na MFF V Cannes 1985. 
Hrají: Miki Manojlovič, Mira Furlanová, Davor Dujmovič 
Režie: Emir Kusturica                           

Mládeži do 12 let nevhodný 
Délka filmu: 135 min. 

25. úterý     17.30  20.00 
26. středa   17.30  20.00 
27. čtvrtek  17.30  20.00 
 
 
Vstupné: 68 Kč 

MILENCI A VRAZI                                                    ČR-Bontonfilm  
Vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili. Filmový přepis románu 
Vladimíra Párala. 
Hrají: Jiří Langmajer, Ondřej Vetchý, Zlata Adamovská, Veronika 
Žilková, Zuzana Norisová 
Režie: Viktor Polesný                                          
Délka filmu: 110 min.                     

28. pátek   17.30  20.00 
29. sobota             20.00 
30. neděle             20.00 
Titulky 
Vstupné: 80,- Kč 

RESIDENT EVIL: Apokalypsa                                     USA-Bioscop 
Noční můra neskončila… Alice ( Milla Jovovichová ) obdařená novými 
schopnostmi a silou v pokračování akčního sci-fi hororu. 
Dále hrají: Sienna Guillory, Oded Fehr  
Režie: alexander Witt                      Mládeži do 15 let nepřístupný 

Délka filmu: 95 min. 
29. sobota  17.30 
30. neděle  17.30 

POLÁRNÍ EXPRES                                             USA-Warner Bros. 
Rodinný animovaný film podle dětské knihy Chrise Van Allsburga. 
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Český dabing 
Vstupné: 63,- Kč 

„Není důležité, kam ten vlak jede, podstatné je rozhodnout se, že do
něj nastoupíš.“  
Režie: Robert Zemeckis                                    Délka filmu: 100 min.

PROJEKT 100 
31. pondělí  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 60,- Kč 

 
PLECHOVÝ BUBÍNEK                                          SRN-Francie-AČFK 
Drama. Děj filmu se odehrává v letech 1899 – 1945 a sleduje osudy 
malého Oskara na pozadí proměn města Gdaňska. Oskar má dvě 
typické vlastnosti své doby: odmítání a protest. Brání se účasti ve 
světě dospělých tak důsledně, že odmítne vyrůst.Snímek získal Zlatou 
palmu na MFF v Cannes 1979 a Oscara v roce 2002. 
Hrají: David Bennet, Mario Adorf, Daniel Olbrychski 
Režie: Volker Schlöndorff                 Mládeži do 15 let nepřístupný

Délka filmu: 140 min.
1. úterý   17.30  20.00 
2. středa 17.30  20.00 
 
Titulky 

BRIDGET JONESOVÁ: S rozumem v koncích V.Británie-Bontonfilm
Bridget podruhé… Našla muže svých snů. Ale i splněný sen se může 
změnit v noční můru, a to zejména jste-li Bridget Jonesovou a máte-li 
stejný smysl pro humor jako talent přivolávat všemožné katastrofy. 
Renée Zellwegerová znovu volí mezi Colinem Firthem a Hughem 
Grantem. 
Dále hrají: Jim Broadbent, Gema Jonesová 
Režie: Beeban Kidronová                   Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 120 min.
  

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
   

2. neděle     15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Kytice pohádek III                                  ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 70 min. 

9. neděle     15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Mach a Šebestová k tabuli                     ČR – Krátký film 
Patnáct příběhů Macha a Šebestové           Délka pásma: 70 min.  

16. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Broučkova rodina 1                                ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 65 min. 

23. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Potkali se u Kolína                                  ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 75 min. 

30. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Kamenná tetka                                        ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek                                        Délka pásma: 70 min. 

 

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 
 

   1.  -   2. 
            3.    

Bridget Jonesová: S rozumem v koncích 
Cellular 

V. Británie 
USA 

romantická komedie 
thriller 

   4.  -   6. 
            7. 

Dannyho parťáci 2 
Metropolis 

USA kriminální komedie 
Projekt 100 

   8.  - 10. Snpwboarďáci ČR komedie 

 11.  - 13. Protivný sprostý holky USA studentská komedie 
         14.  Taking Off  Projekt 100 

 15.  - 17.  Žralok v hlavě  ČR komedie 
 18.  - 20.  Lovci pokladů USA dobrodružný 
          22. Půlnoční kovboj  Projekt 100 
 23.  - 24.    Moje matka je na holky Španělsko   komedie 
25. - 27. 

          28.  
Sametoví vrazi 
Vojtěch , řečený sirotek 

ČR kriminální drama 
Projekt 100 
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Archeologie je krásné dobrodružství … 

 

… alespoň tak nějak to pronesl v úvodu jednoho ze slavných dílů „archeo-
logické“ trilogie jeho hlavní hrdina Indiana Jones. Sice už nevím, co zajímavé-
ho a významného tehdy Dr. Jones objevil, ale určitě ho to stálo mnoho úsilí      
a především nezbytného adrenalinu. Pokud však nyní očekáváte v mém 
vyprávění stejně odvážná dobrodružství a objevy, tak to se vám již teď 
omlouvám. Rád bych vám i přesto ve stručnosti přiblížil jednu z mých 
„dobrodružných“ archeologických aktivit, kterou jsem osobně zažil v uplynu-
lých letech u nás na Jindřichohradecku.     

 

Ztraceni v podzemí 
     Jistě se mnou budete souhlasit, že Slavonice se svojí dochovanou renesanční architekturou řadí 
k nejpozoruhodnějším městům v naší republice. Asi také víte, že se pod převážnou většinou zdejších 
domů na Dolním a Horním náměstí rozprostírá poměrně členitý a doposud ne zcela prozkoumaný 
systém středověkých podzemních chodeb. Když začala v polovině 90. let 20. století sanace a renovace 
těchto objektů, za muzeum jsme byli přizváni k provádění odborného archeologického dozoru 
v postupně odkrývaných prostorách. Hlavním cílem bylo prozkoumání chodeb vyčištěných od nánosů 
a získání co nejvíce informací vhodných k datování a určení technologie jejich vybudování.  
     Během několikaletého archeologického dozoru byl získán sou-bor fragmentů středověké a 
novověké keramiky, který především představoval dobový odpad ukládaný během století ve 
zmíněných prostorách. Ty měly velmi často až dvě úrovně. Horní patra, podobná rozsáhlejším 
místnostem, vznikala v období pozdní gotiky až renesance, starší především v gotice. S budováním 
nejstarších podzemních objektů však místní obyvatelé započali již v průběhu 13. století, kdy docházelo 
k osídlování zdejší krajiny a především postupnému rozvoji Slavonic.  
     Chodby byly vytesány do kompaktní skály a využívány nejen v době živelného či vojenského 
ohrožení města, ale zároveň        i  k ukládání produktů - např. potravin (masa, vína, piva apod.)   a 
pravděpodobně i některých surovin potřebných k  řemeslné výrobě. K tomuto účelu zde byly vytesány 
„lochy“ (něco jako současné spižírny a skladiště). Na stěnách dolního patra jsme objevili dobře patrné 
stopy po kovových nástrojích, za jejichž pomoci byla skála lámána. K vzácnějším objevům patřily malé 
zahloubené plochy určené výhradně pro ukládání kahanů ke svícení. Největší překvapení nás však 
čekalo v domu čp. 517. Zde jsme nalezli pozdně gotický „trezor“, jenž byl opatřen jednoduchým 
opracovaným kamenným ostěním, kovanými panty a torzem kovových dvířek.  
     Jelikož se jednalo o zajímavé nálezy, nabídnul jsem tuto informaci jako možnou reportáž Liboru S. 
z Českého rozhlasu v Č. Budějovicích. V domluvený den jsme se spolu s dalším kamarádem vydali do 
Slavonic. Nejprve jsme navštívili některé z dostupnějších chodeb pod Dolním náměstím. Ty často 
spojují více domů a také i díky tomu mají velmi rozmanité rozměry. Nejčastěji od 170 cm výšky a 80 
až 100 cm šířky, které se však často v řadě úseku znatelně zmenšují i zužují do (pro průměrně 
vzrostlého člověka) neprůchodných i neprůlezných rozměrů. Když jsme se porozhlédli v lehce 
dostupných prostorách, vydali jsme se do téměř neprozkoumaných chodeb pod Horním náměstím. 
Byli jsme vybaveni jedněmi rybářskými holínkami „lováky“ a běžnou „bakelitvou“ baterkou. Postupně 
jsme se všichni tři střídali a procházeli za pomoci naší výbavy nové prostory v podzemí. Se 
zmenšujícím se prostorem chodeb v nás přibývalo adrenalinu, ale zároveň i chuti po poznání nových 
míst.  
     Libor průběžně natáčel reportáž a vše se zdárně chýlilo ke konci naší cesty za poznáním. Nakonec 
jsme vstoupili do velké klenuté prostory zatopené do výšky asi 140 cm vodou. Byla vystavěna z cihel   
a z ní vedlo několik ramen chodeb vytesaných ve skále. Jelikož jsem tato místa již jednou procházel, 
„prošlápl“ jsem svým kamarádům cestu až do konce zdejšího nejzajímavějšího slepého ramene 
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podzemí. Největší obtíží zde bylo nejen projít vysokou vodou, ale především nad kolena do-sahujícím 
bahnem a zvládnutí výškově i šířkově se zmenšujícího prostoru, to vše pouze za svitu obyčejné 
baterky. Mě pak vystřídal kamarád Vláďa a posléze i redaktor Libor. Ten se navíc na průzkum pustil 
vybaven reportážním magnetofonem. Pokračoval v „chůzi“ až do zmíněného miniaturního slepého 
ramene chodby a již po chvíli bylo slyšet, jak svou cestu komentuje slovy: „Vážení posluchači, právě 
se nacházím ve slavonickém podzemí a brodím se po prsa vodou a bahnem.“ V tom nastala 
v Liborem zkoumané části podzemí absolutní tma a zároveň i ticho. Nikdo se ani nehnul. Po pár 
vteřinách jsme si uvědomili, že jsme v pozemí „ztratili“ kolegu. Za chvíli se však z dáli ozval jeho hlas, 
že mu zhasla baterka je „rameny zašprajcnutý“ v chodbě. Zatím co jsem vyrazil shánět funkční 
baterku, Vláďa  naváděl Libora ven. Když jsem se vrátil, měl již celou cestu „vycouvanou“ pozpátku, 
jelikož jiné šance bezpečného návratu prostě nebylo.  
     Vše dobře dopadlo. Šlo jen o chvíli většího vzrušení a zásadu nepropadnout panice. Díky Liborovi o 
několik dnů později vznikla zajímavá       a především netradiční reportáž. Pravdou je i ten fakt, že 
víckrát jsme se spolu do žádných jiných podzemních prostor nepustili. Jeden však nikdy neví. Od 
začátku roku 2005 je totiž plánovaná nová etapa našich archeologických aktivit během pokračující 
sanace a průzkumu slavonického podzemí … 
 

PF 2005   Vám všem přeje 
Vladislav Burian 

archeolog Muzea Jindřichohradecka 
 

 

Foto 1: Nástupová cesta do podzemí pod domem čp. 454, kde v současné době provádí slavonická 
firma Stavební huť statické zabezpečení jedné z kleneb prostory vytesané do skály. (Foto: V. Burian, 
Muzeum Jindřichohradecka) 
 

Foto 2:  Kolegové Jakub Valášek (vlevo) a Vít Beran v „těsném“ podzemí čp. 454 ve Slavonicích. 
(Foto: 10. prosince 2004 - V. Burian, Muzeum Jindřichohradecka) 
 

Foto 3: Detail částečně kamenem zasypaného vstupu do podzemní chodby, která má rozměry 
přibližně 100 (výška) x 60 (šířka) cm. (Foto: V. Burian, Muzeum Jindřichohradecka) 
 

 


