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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
 

Dlouhodobý program rozvoje města ukládá příslušným odborům vytvoření bezpečné sítě 
cyklotras vedoucích městem a jeho okolím. Základním předpokladem pro realizaci tohoto 
úkolu bylo zpracování „Generelu cykloturistiky Jindřichohradecka“. Jedná se o poměrně 
rozsáhlý a odborný dokument, který pro město na základě výběrového řízení zpracovalo 
Centrum dopravního výzkumu Olomouc. Celé dílo bylo financováno z Fondu malých 
projektů PFARE prostřednictvím získaného grantu ve výši 2 392,18 €. Návrh řešení sítě 
cyklotras je členěn do pěti skupin koridorů protínajících město a jejich výstupy navazují na 
trasy evidované Klubem českých turistů. Průběh středem města je řešen ve dvou variantách 
a je součástí trasy Greenways Praha – Vídeň. Po schválení zastupitelstvem se tento materiál 
stal součástí programu rozvoje  a s jeho postupnou realizací bude počítáno v rozpočtech 
města, počínaje již letošním rokem. 
 

   V uplynulém roce vykázalo provozování víceúčelového hřiště „pod gymnáziem“ finanční 
ztrátu. Rada města proto rozhodla, aby bylo zrušeno doposud bezplatné využívání hřiště 
školami v rámci povinné tělesné výchovy. Od letošního roku budou tedy školy za použití i 
tohoto hřiště platit 50,- Kč za hodinu. Využití víceúčelového hřiště mimo výuku povinné 
tělesné výchovy bude stát 80,- Kč a za použití umělého osvětlení zájemce připlatí dalších 
20,- Kč. Ceny za užívání ostatních sportovišť spravovaných společností Regionsport služby, 
spol. s r.o. zůstávají pro letošní rok nezměněny.  
 

   Také letošní rozpočet  počítá s finanční podporou kulturních a společenských aktivit  ve 
městě.  Obdobně jako u podpory tělovýchovy a sportu došlo i v této oblasti ke zpřesnění 
pravidel pro poskytování finančních dotací. Cílem upřesnění pravidel je zvýšení  kontroly 
nad hospodařením s veřejnými prostředky a získání většího přehledu o činnosti jednotlivých 
žadatelů o příspěvek. Prostředky stanovené rozpočtem města budou rozděleny mezi 
jednotlivé žadatele z 90% a 10% bude ponecháno v rezervě na financování případných 
nově vzniklých subjektů nebo na podporu mimořádných kulturních a společenských akcí. 
Odbor kanceláře starosty vyzývá všechny zájemce o dotaci, aby se s novými pravidly 
seznámili a vyvarovali se tím ohrožení vlastních projektů případným nedostatkem finančních 
prostředků. 
 

   Z operativních důvodů doporučuje odbor kanceláře starosty  zastupitelstvu schválit 
kompetence rady města pro provádění rozpočtových opatření ve stejném rozsahu jako 
v roce 2004. V praxi to znamená, že rada města může provádět rozpočtová opatření 
v příjmové části rozpočtu do výše 100 000,- Kč, ve výdajové části rozpočtu v rámci jedné 
kapitoly do výše 500 000,- Kč a mezi kapitolami do výše 100 000,- Kč. V případě dotací, 
které budou mít vliv jak na příjmovou, tak výdajovou část rozpočtu stejnou měrou, může 
rada rozhodovat do výše 1 miliónu korun. Všechna tato opatření jsou nutná v případech, 
kdy je třeba provést rozpočtové opatření ve velmi krátkém čase mezi termíny zasedání 
zastupitelstva. O všech rozpočtových opatřeních provedených radou musí být zastupitelstvo 
průběžně informováno.    

 

Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 
 

Zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec se koná 
2. března 2005 – 16.00 hodin  

v sále Střelnice 
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Město Jindřichův Hradec 
odbor správy majetku města 

Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 273, 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 nájemní bytový dům čp. 143/I na parcele č. 83 o výměře 
445 m2, včetně dvorku a studny, obec i k.ú. Jindřichův Hradec, který nabízí k prodeji 
obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 2 500 000,- Kč. 
 

 
Popis nemovitosti: 
 
Bytový dům se nachází na náměstí Míru v  Jindřichově Hradci. Jedná se o 3 podlažní 
bytový dům s 8 bytovými jednotkami, z nichž 4 jsou v současné době obsazeny. Součástí 
domu je také dvorek a studna. Objekt se nachází přímo v historickém centru města a je 
připojen k inženýrským sítím. 

Nejnižší nabídková cena  je 2 500 000,- Kč 
 
Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte v uzavřené obálce označené „ NEOTVÍRAT – PRODEJ 
DOMU č.p. 143/I “ nejpozději do  18. 2. 2005  do 13:00 hodin na adresu: 
 

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II 
377 01  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

Výběr z událostí městské policie J. Hradec
za období od 1. 12. - 31.12.2004
 

ustlal si...1.12.2004  v 14.55 hod. si mezi dveřmi vchodu do pivnice U Šmiků "ustlal" 50-ti 
letý, podnapilý muž. Protože svým jednáním vzbudil veřejné pohoršení, byla  přivolána 
hlídka městské policie. Strážníci, po zjištění totožnosti, telefonicky zavolali na místo družku 
výše uvedeného, která si jej odvezla domů. Přestupek proti veřejnému pořádku je v řešení 
městské policie. 
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neurvalec...6.12.2004 pro podezření z trestného činu „výtržnictví“ byl převezen na 
obvodní oddělení Policie ČR 31-ti letý muž, který se snažil poškodit vozidlo nevlastního otce.  
Když otčím přišel k vozidlu, výše uvedený muž se jej snažil fyzicky napadnout a sprostě mu 
nadával.  
 
dárek...8.12.2004 přestupku proti majetku se dopustila 16-ti letá chovanka výchovného 
ústavu v J. Hradci, když se v Panské ulici pokusila ukrást keramickou kasičku v ceně 170,-
Kč, která visela na reklamním poutači jedné z prodejen. Při činu jí přistihl přímo jeden ze 
strážníků městské policie. 
 
14.12.2004 při pochůzce zaměřené na kontrolu veřejného pořádku zaznamenal strážník 
městské policie na jednom z parkovišť vytékající benzín z nádrže osobního vozidla. 
Zjištěnou skutečnost oznámil přes stálou službu  hasičům, kteří místo zabezpečili z hlediska 
možného požáru a poté byl vyrozuměn majitel, který závadu na vozidle odstranil. 
 
přiznal se...15.12.2004 v 01.20 hodin zaujala hlídku městské policie pomalu jedoucí a 
kličkující škodovka, která jela směrem k nádraží, kde zastavila. Strážníci šli k řidiči a zjistili, 
že tento před jízdou „požil“. K tomu se řidič přiznal,  a aby toho nebylo málo, tak 
strážníkům prozradil, že mu v době celkem nedávné byl vysloven zákaz řízení a na samý 
konec uvedl, že SPZ stejně na škodovku nepatří a jsou z jiného vozidla. Řidiče (27 let) si na 
místě převzala hlídka Policie ČR, pro podezření ze spáchání trestného činu "maření výkonu 
úředního rozhodnutí". 
 
kamery zabodovaly...16.12.2004 v 15.00 hod. byli pomocí nově instalovaného 
kamerového systému zjištěni dva 14-letí mladíci, pohybující se na "tenkém ledě" rybníka 
Vajgar. Strážníci pomocí megafonu rampy umístěného na služebním vozidle oba mladíky 
vyzvali k urychlenému opuštění ledu a poté je předali rodičům. 
 
nevěděl, která bije...17.12.2004 přestupku proti majetku se dopustil 27-ti letý muž v Asia 
shopu, kde byl personálem pozorován zrovna v době, kdy si do kapsy bundy strkal toaletní 
vodu a pánské náramkové hodinky, vše v ceně 476,-Kč. Přes pokladnu chtěl samozřejmě 
projít bez placení.  Obdobného přestupku se téhož dne dopustil v supermarketu Hypernova 
19-ti letý muž, a to tím, že chtěl v batohu bez zaplacení odnést jedny dámské papuče a 
obal na CD, vše v ceně 293,-Kč. Strážníkům na svoji omluvu uvedl, že „dnes má blbej den“ 
a slíbil, že už to nikdy neudělá. Přestupky jsou v řešení městské policie. 
 
byla mu zima...21.12.2004 v 02.45 hodin bylo oznámeno na linku 156, že na sídlišti 
Vajgar kdosi hlasitým křikem ruší noční klid. Strážníci na místě zjistili, že za plotem na 
pozemku 5. ZŠ stojí podnapilý muž (35 let) a neustále hlasitě křičí „mrznou mi nohy". Na 
výzvy strážníků k opuštění pozemku nereagoval, proto strážníci přelezli plot a muže z 
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pozemku vyvedli. Poté mu sdělili, že se rušením nočního klidu dopustil přestupku proti 
veřejnému pořádku, za který mu uložili blokovou pokutu. Muž na svoji obhajobu uvedl, že 
křičel proto, že mu byla zima.  
 

 pro syna...28.12.2004 přestupku proti majetku se dopustil ve 12.15 hodin muž (53 let) 
tím, že ve vietnamské prodejně odcizil jedno balení petard v ceně 30,-Kč.  Petardy si vložil 
do kapsy bundy a chtěl urychleně prodejnu opustit. Jeho počínání však neušlo bdělému oku 
majitele prodejny, který na místo přivolal hlídku městské policie.  Jako důvod krádeže 
uvedl, že je chtěl vzít pro syna. Věc je v řešení městské policie. 
 

nenapravitelný...V řešení zůstává také přestupek proti občanskému soužití, kterého se 
29.12.2004 v 06.55 hodin dopustil 56-ti letý muž v Nonstop baru na Nábřeží, a to tím, že 
fyzicky napadl jiného hosta.  Strážníkům se k protiprávnímu jednání přiznal. 
 
nezajezdí...V roce 2005 si pravděpodobně nezajezdí 21-ti letý muž, neboť 31.12.2004 v 
00.35 hodin vyšel ještě s dvěma kamarády z Bowling baru a namířil si to „rovnou" ke 
svému Formanu, zaparkovanému na náměstí Míru. Vzhledem k tomu, že cesta k vozidlu 
nebyla tak snadná, jak si myslel, musel jej cestou podpírat jeden z kamarádů. Když se mu 
po chvíli podařilo vozidlo odemknout, tak všichni nasedli a muž se rozjel. Bohužel pro něj jej 
bdělé oko kamerového systému zjistilo, takže po chvíli se již ke svému činu přiznal dvojici 
strážníků, kterým se jeho cesta v protisměrném pruhu také nelíbila. Řidič byl na místě 
předán hlídce Policie ČR. 
                                 str. Rudolf Gabriel

 
  

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 během  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, e-mail: mezerova@fm.vse.cz 
FM VŠE, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec  www.fm.vse.cz/ccv.asp 
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MMĚĚSSTTSSKKÁÁ  KKNNIIHHOOVVNNAA  
Únorová pozvánka do knihovny 
 
 I v únoru se vyplatí zajít do knihovny nejen pro nové čtení či poslechová CD. 
Možná přivítáte, že ve studovně je od ledna k dispozici nová databáze právnických 
informací pod názvem ProfiDATA. V případě zájmu se obraťte na obsluhu, ráda Vám 
pomůže vyřešit Váš problém. Dále nabízíme veřejnosti i další zprostředkovanou informační 
službu – PTEJTE SE KNIHOVNY. Na naší webové stránce najdete ikonku této služby. 
Otevřete si ji a  pozorně  prostudujte. Máte-li svůj vlastní přístup k internetu, můžete ji sami 
využít. V opačném případě přijďte k nám a s nabízenou službou se seznamte. 
 Školní mládež přichází do knihovny už pravidelně na řadu vzdělávacích programů 
v rámci školní výuky. Veřejnost má možnost účastnit se zajímavých pořadů, které knihovna 
nabízí ve spolupráci s nejrůznějšími občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi. 
V únoru bude tato nabídka rozšířena i o spolupráci s Českou křesťanskou akademií, která 
se aktuálně v Jindřichově Hradci ustavila a začíná rozvíjet svoji činnost. Jako první se 
v poslechovém sále jindřichohradecké knihovny představí ve čtvrtek 17. února od 19 
hodin vojenský kaplan pplk. P. Tomáš Holub se svým obecně platným zamyšlením na 
téma Křesťan a válka. V jednání jsou další dvě setkání se zajímavými lidmi, která by měla 
proběhnout v prvním pololetí roku 2005. 
 Od února se opět rozbíhají kurzy pro veřejnost v rámci Národního programu 
počítačové gramotnosti. Zájemci o zvládnutí základů práce s počítačem či proniknutí do 
tajů programů WORD a EXCEL se mohou informovat v infocentru nebo přímo už přihlásit na 
bezplatném telefonním čísle 800 800 028. 
 Ve vstupním prostoru před infocentrem bude po celý únor k vidění soubor 
kreseb a náladových skic Jaroslava Kristena pořízených tužkou i perem s prostým 
názvem Obrázky. Jsou milé a stojí za to si je prohlédnout. 
 Takže přijďte, těšíme se na Vás 
 

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 
 

Vaříme s bábinkou…. 
GURMÁNSKÉ KOTLETY  
Naklepané kotlety naložíme do směsi vajíčka, solamylu, lžičky kečupu, hořčice, soli a 
pepře. Necháme několik hodin v chladu odpočinou, pak kotlety krátce po obou 
stranách opečeme na oleji. Vložíme do pekáčku, zalijeme zbylou nakládací směsí a 
ještě pár minut zapékáme. Podáváme s brambory nebo bram. salátem.   

KAROTKOVÝ SALÁT S ANANASEM 
40 dkg karotky, 3 jablka, 15 dkg ananasového kompotu, citronová šťáva, mleté 
oříšky, rozinky. 
Očištěnou karotku jemně nastrouháme, přidáme na kostičky nakrájená jablíčka, 
zakapeme citronovou šťávou. Ananas nakrájíme na kostičky. Salát dochutíme 
zálivkou z kompotu a před podáváním posypeme mletými oříšky a rozinkami. 

 
                                         

strana   6                        Jindřichohradecký zpravodaj                              2/2005 

ZACHYCENO KAMEROU… 
 
Jindřichův Hradec se opět prezentoval na Regiontouru 
Jindřichův Hradec je pravidelným účastníkem mezinárodního veletrhu turistických možností 
v regionech s názvem Regiontour. V Brně probíhal letošní – v pořadí již 14. ročník - tohoto 
veletrhu od čtvrtka 13. do neděle 16. ledna. 
Zatímco první dva dny bývají brány brněnského výstaviště otevřeny odborníkům,  víkend je 
určen laické veřejnosti. Jindřichův Hradec patří mezi města, která využívají možnosti 
prezentace na veletrhu Regiontour již řadu let. Letos zde nabídla kromě jiného 
aktualizované propagační materiály, týkající se možností trávení volného času ve městě a 
okolí. „Ta představa o dovolené se trošku mění. Přijíždí spousta rodin s malými dětmi a 
nechtějí jen vysedávat u rybníka a pasivně prožívat dovolenou. Chtějí si z dovolené odvézt 
především hodně zážitků“ upřesnila pracovnice Informačního střediska v Jindřichově Hradci 
Zuzana Bedrnová. 
V posledních letech se mezi návštěvníky Jindřichova Hradce stále častěji objevují vyznavači 
cykloturistiky, zájem je i o jezdecký sport. Kvůli četným dotazům ze strany návštěvníků byl 
jindřichohradeckým Infocentrem vypracován také speciální leták s informacemi o 
možnostech koupání ve městě a okolí. Nechybí na něm samozřejmě pozvánka do loni v létě 
otevřeného aguaparku na sídlišti Vajgar.  Stavba si  získala sympatie  turistů i obyvatel  
Jindřichova Hradce. Je všeobecně známo, že co se výstavby aquaparku týče, nebylo 
Zastupitelstvo Jindřichova Hradce jednotné. Nakonec však tento projekt získal při hlasování 
masivní podporu. Na stánku máme docela hezký prospekt, lidé se o tuto atrakci hodně 
zajímají. Turisté už neberou Jindřichův Hradec jen jako město památek, ale i jako město, 
kde se dá moderně užívat volný čas“ nešetřil spokojeností starosta Karel Matoušek.  Již 
tradičním lákadlem jindřichohradeckého stánku je i vagón společnosti Jindřichohradecké 
místní dráhy. Unikátní a stále oblíbená úzkokolejka zaznamenala v loňské sezóně plošný 
nárůst cestujících. „Nejsme jediná úzkokolejka v České republice, ale je o nás velký zájem. 
Jsme soukromá společnost a to je přeci jen něco jiného. Nabízíme služby nejen týkající se 
železnice, máme parní vlaky projíždějící hezkou krajinou. Jindřichohradecko a oblast České 
Kanady jsou díky tomuto hojně navštěvované“ uvedla manažerka cestovního ruchu JHMD 
Petra Hrušková. Autocamp, minisportovní centrum nebo tančírna a možnost vyžití pro 
střední generaci – to jsou věci, které podle zástupců města a informačního střediska zatím 
v Jindřichově Hradci citelně chybějí. Pozornost by v budoucnu měla být věnována právě 
těmto nedostatkům. Stejně tak bude oblast cestovního ruchu více zaměřena na ruské, 
japonské a čínské turisty, jejichž počet v posledních letech výrazně vzrostl. 

 
Prvním občánkem je Anička 
Letos si Jindřichův Hradec musel na svého prvního občánka docela počkat. Zatímco 
v uplynulých letech patřil Jindřichův Hradec mezi města, která se chlubila narozenými 
miminky již v prvních hodinách nového roku, letos byla situace úplně jiná. 
V jindřichohradecké porodnici přivítali do života první děťátko roku 2005 až 3.ledna. Anička 
Malá se narodila ve 3 hodiny a 30 minut, vážila 2,80 kg a měřila 47 cm. Své mamince  
udělala obrovskou radost.  „Je taková roztomilá a hrozně hodná“ neskrývala své dojetí a 
radost maminka Aničky paní Věra Malá. 
Prvnímu občánku Jindřichova Hradce roku 2005 přišli jen několik hodin po narození 
gratulovat zástupci jindřichohradecké radnice a nemocnice. Jejich přání bylo téměř totožné 
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s tím, které v rozhovoru pro naši televizi vyslovila maminka Věra. „Abychom ji měli prostě 
všichni rádi“ popřála za všechny Věra Malá. Porodnost na Jindřichohradecku začíná znovu 
stoupat. Zatímco v roce 2003 zakřičelo v porodnici na svět 505 dětí, v roce loňském to bylo 
o 33 miminek více. Doufejme, že takto uspokojivě si budou maminky počínat i v roce 2005. 
  
Sezóna ve Dvorečku začala  
Tříkrálovou jízdou 
Tradiční tříkrálovou jízdu má za sebou jezdecký klub ve Dvorečku. Uskutečnila se začátkem 
a letos jí provázelo obzvlášť vyvedené počasí. Tříkrálová jízda se ve Dvorečku konala již 
pojedenácté. Jejím hlavním smyslem zůstává propagace a podpora chovu koní v České 
republice. Akce je nesoutěžní a otevřena je prakticky všem zájemcům. Letos jich byla jen 
hrstka, ale ani tenhle fakt nezkazil organizátorům radost.  „Není důležitý  počet účastníků 
nebo počet přihlášených, ale je důležité že se tady pokaždé po tom roce sejdeme a máme 
čas dodržovat a naplňovat tradice“ zmínil zástupce jezdeckého klubu ve Dvorečku Stanislav 
Šamal. Rozjíždějící se sezóna nabídne milovníkům jezdeckého sportu ve Dvorečku řadu 
prestižních a unikátních závodů a dalších akcí. Tou letošní úplně první byla právě Tříkrálová 
jízda. „Následovat by měla velká příprava na seriál Zlatá podkova, který se bude konat 6.,7. 
a 8.května. To je pořadatelsky stěžejní a velmi náročná záležitost pro náš klub. V sobotu 
14.května se ve Dvorečku konají zkoušky základního výcviku jezdců, které se budou konat 
už dvakrát do roka“ dodal Stanislav Šamal. Během května se mohou návštěvníci těšit 
například ještě na parkurové závody, do konce roku pak bude následovat mnoho dalších 
soutěží a přehlídek. S jezdeckým klubem ve Dvorečku jsou v poslední době spojovány plány 
na výstavbu nové kryté haly, realizace tohoto projektu se v loňském roce bohužel nezdařila, 
konkrétní rozhodnutí zatím nepadlo ani v případě letošního roku. Jisté tak zůstává jen to, že 
finančně by na výstavbě haly měly participovat Krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj 
a také Evropská unie. 
  
Zásah policistů byl oceněn 
V prosinci rozvířil poklidnou hladinu jindřichohradecké veřejnosti případ loupežného 
přepadení pobočky Komerční banky v Klášterské ulici. Pachatelé tohoto trestného činu byli 
zadrženi v horizontu několika hodin a to především díky včasnému a účinnému zásahu 
jindřicho-hradeckých policistů. 14.prosince krátce před polednem došlo v Jindřichově Hradci 
k loupežnému přepadení pobočky Komerční banky. Maskovaný muž se zbraní v ruce si 
odsud odnesl doposud neuveřejněnou částku peněz. Dlouho se ale on ani jeho komplic 
z lupu neradovali. Policisté je dopadli jen několik hodin po loupežném přepadení. Mezi 
hlídky na ulici se totiž velmi rychle dostal popis pachatelů i způsob spáchání trestného činu. 
„Sloužil jsem právě denní směnu, pochůzkovou službu po městě. V okamžiku, kdy jsem byl 
na náměstí Míru, jsem v radiostanici zaslechl relaci o tom, že byla vyloupena Komerční 
banka a z banky utíká muž v tmavé bundě a s tmavou čepicí. Vydal jsem se Panskou ulicí 
směrem k bance a cestou jsem sledoval kolemjdoucí. U restaurace Měšťan jsem zahlédl 
dva muže, jeden z nich odpovídal popisu“ uvedl v rozhovoru pro Jindřichohradeckou  
televizi zasahující policista. Ten pak pronásledoval podezřelého muže až do ulice za 
Kostelem, kde stál už připravený nastartovaný vůz. Na výzvu k opuštění vozidla řidič i 
spolujezdec původně zareagovali, pak si ale svůj záměr rozmysleli, usedli do auta a chtěli 
ujet. „Přesunul jsem se do pro mne lepší pozice, respektive jsem se uhýbal z místa, kam 
auto couvalo. Ještě jednou jsem posádku vyzval, aby zanechala svého jednání, nebo použiji 
služební zbraň. Na výzvu muži nereagovali a snažili se odjet. Z bezprostřední blízkosti jsem 
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tedy vystřelil nejprve na zadní pneumatiku a poté na přední. Obě jsem trefil“ podělil se dál 
o svůj zásah muž zákona. Zasahující policista i operační důstojník, který informaci o 
loupežném přepadení banky bleskově předal hlídkám na ulici, byli oceněni v úterý 
dopoledne. Šéf krajské policejní správy považuje zásah jindřichohradeckých policistů za 
naprosto profesionální. „Zlomky vteřiny rozhodují o tom, co ten člověk udělá, ale většinou 
je to intuice a do určité míry i jakýsi pud sebezáchovy. Až poté se ten policista dostává do 
určitého stresu, kdy si sám hodnotí, zda zasáhl dobře nebo špatně. Většina policistů slouží 
pro to, aby chránila občany před narušiteli zákonů a z toho také vychází jejich pocity a 
jejich jednání“ uvedl ředitel Správy PČR Jihočeského kraje plk.JUDr. Bohumil Bezemek. 
Jména ani tvář nechtěli ocenění policisté zatím zveřejňovat. Celý případ je totiž stále ještě 
v šetření, je velmi pravděpodobné, že pachatelé mají za sebou i jiné trestné činy.  

 
Marcela Nejtková 

Jindřichohradecká televize 
  
  
  

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
 

Prvnímu děťátku Jindřichova Hradce roku 2005  
Aničce Malé přišli gratulovat zástupci jindřichohradecké radnice  
a nemocnice. 
 

Zlatá svatba 
Gratulace patří též manželům  
PhDr. Gabrielu a Haně Petlušovým, kteří oslavili dne 21. 1. 2005  
v obřadní síni Městského úřadu J. Hradec své životní výročí  
50 let společného života. 
 

Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně přivítány 
na starobylé radnici dne 14. prosince 2004  

 

Müllerová Vanesa Bula Daniel    Hrbek Lukáš Fajmanová Martina 
Žluč Tomáš Lehká Natálie    Pavlíková Leontina  

    

 

Město J. Hradec projevuje úctu zemřelým občanům, kteří nás opustili v prosinci  2004 
 

  3. 12. Pavel Bena, Nová Bystřice - Hradiště 17. 12. Marie Koubová, J. Hradec 
  3. 12. František Dvořák, Bořetín 
  5. 12. Eva Chromá, J. Hradec 
  5. 12. Jindřiška Müllerová, J. Hradec 
  5. 12. Josef Pekárek, Suchdol nad Lužnicí 
  7. 12. Josef Běhoun, Hospříz 
  8. 12. MVDr. Jiří Roška, Artoleč- N.Bystřice 
11. 12. Jan Fišer, J. Hradec 
12. 12. Marie Čurdová, Otín 
13. 12. Ing. Jiří Poruba, Strmilov 
14. 12. František  Brožek, N.Včel.- Karlov 
14. 12. Karel Škarda, J. Hradec 
16. 12. Marie Dvořáková, Otín 
17. 12. Helena Jínová, Okrouhlá Radouň 

18. 12. František Šťáva, Vlčice 
18. 12. Vlasta Dušková, Radouňka 
19. 12. Jaroslav Enkršperg, K. Řečice 
22. 12. Marie Baudysová, J. Hradec 
24. 12. Stanislav Suchý, N. Bystřice 
24. 12. Jitka Šímová, J. Hradec 
26. 12. Bohuslava Satrapová, Otín 
27. 12. Božena Lovětínská, Otín 
27. 12. Miroslav Bradáč, Panské Dubenky 
28. 12. Marta Michálková, Otín 
29. 12. František Kamenický, Horní Radouň 
29. 12. Jan Demal, J. Hradec 
30. 12. Josef Ryšavý, J. Hradec 
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K U L T U R N Í    K A L E N D Á Ř  
 
 

4. 2. 2005 – 20,00 hodin – nekuřácký ples spolku Hippolyt a MO KDU-ČSL  
sál Střelnice 
   

Obec baráčníků KUNIFER Vás zve  
5. 2. 2005 – 20,00 hodin - na STAROČESKÝ BÁL 
Hraje: Studenská kapela Vstupné: 100,- Kč (s místenkou) 50,- Kč (balkón). 
Předprodej vstupenek každé pondělí a čtvrtek od 15 do 17 h na Baráčnické rychtě. 
sál Střelnice       

 
 
 

KD Střelnice Vás zve na zábavný pořad 
6. 2. 2005 – 17,00 hodin – SENIOR KLUB  
sál Střelnice                         Vstupné: 35,- Kč 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DADA CLUB KASPER Vás zve na koncert  
10. 2. 2005 – 19,30 hodin – VÁCLAV KOUBEK 
                                                   Další z pravidelných pořadů „Hudební sklepy“  
 

 

 

(zde předprodej vstupenek na větší koncerty) TICKETPRO Praha, Hala Třeboň – ROHÁČ… 
DADA CLUB KASPER, Kostelní ul. 73/I 
 

 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J. Hradci Vás zve  
10. 2. 2005 – 17,45 hodin na besedu s paní Zd. Skořepovou 
                                                     Téma: „Cestování po B A R M Ě“ 
 

Internát SZdŠ J. Hradec - Vajgar          

DK Střelnice pořádá 
12. 2. 2005 – 14,00 hodin – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
13. 2. 2005 – 14,00 hodin     
                                                 
Diskotéka Luboše Nosála. Uvádí Václav Staněk. 
vstupné: děti  25,- Kč, dospělí  35,- Kč  
Předprodej vstupenek v KD Střelnice od 29. 1. 2005 
sál Střelnice    
 
   

13. 2. 2005 – 9,30 hod. -  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec 
 

 

Město J. Hradec a Obec baráčníků Kunifer pořádají  
13. 2. 2005 – 13,00 hod – MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
                                           sraz masek u Baráčnické rychty 
Trasa průvodu: Husova ul., Klášterská ul., nám. T.G.M., Panská ul., nám. Míru, Panská 
ul., zakončení před KD Střelnice na nám. T.G.M. Půjčování kostýmů každé pondělí a 
čtvrtek od 15,00 do 17,00 hodin na Baráčnické rychtě. 
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Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka pořádá  
14. 2. 2005 od 18,30 hodin  – výroční valnou hromadu s přednáškou        
PaedDr. Františka Fürbacha „JINDŘICHŮV HRADEC PŘED STO LETY – ROKU 1905“   
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) 
 

 

KD Střelnice Vás zve na zábavný pořad 
14. 2. 2005 – 19,00 hodin –  SANATORIUM 
Účinkují: Josef Náhlovský, Karel Šíp, Dagmar Zázvurková a Daniel Náhlovský 
sál Střelnice Vstupné: 120,- 115,- 110,- Kč  Předprodej v KD Střelnice od 1. 2. 2005                     
 
   

Město J. Hradec Vás zve 
17. 2. 2005 – 19,00 hodin – KONCERT   
                                       Účinkují: PS SMETANA J. Hradec a PS KOS z Litomyšle                                   

                                     Na programu skladby autorů 16. – 19. století 
kaple sv. Maří Magdaleny Vstupné dobrovolné 
 

 

Klub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku 
18. 2. 2005 – 18,00 hodin – brig. generála Ing. Jiřího Zábranského  
                              nazvanou „Letiště pod Kletí“ aneb působení  
                               1. stíhacího leteckého pluku v Č. Budějovicích 
přednáška bude doplněna promítáním videodokumentu „Byli jsme a půjdem“ 
konferenční sál muzea (Štítného ulice) 
 

18. 2. 2005 – PLES ZD sál Střelnice 

 

 
 

19. 2. 2005 – PLES Pekárny J. Hradec DK OPEN spol. s.r.o. sál Jitka Otín   

 

Dovolujeme si Vás pozvat  
19. 2. 2005 – 19,30 hodin – Benefiční ples Občanského sdružení OKNA 
       „OKNA DO POHÁDKY“              pod záštitou Města Jindřichův Hradec 
K tanci a poslechu hrají taneční orchestry  GLOBUS a OLD STEAMBOAT 
Předtančení – překvapení od dětí a soubor historických tanců CALYCULUS 

 

Výtěžek akce bude věnován na  - rozšíření půjčovny pomůcek a knihovny 
                                   - vybavení a provoz DOBROVOLNICKÉHO CENTRA 

Předprodej vstupenek na STŘELNICI 
Kdo nerad tančí, ale chce tuto akci podpořit, může zakoupit vstupenku s nápisem        
sál Střelnice                                 „DĚKUJEME ZA PODPORU“ 
 
 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí pohádku -  Divadlo Příbram 
20. 2. 2005 – 16,00 hodin –  JAK SE STAL RUMCAJS  LOUPEŽNÍKEM 
                                                    Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“.         
sál Střelnice        Vstupné: 35,- 30,- 25,- Kč 
 

KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní komedii     Švandovo divadlo Praha 
23. 2. 2005 – 19,00 hodin – VELKÁ MELA aneb Francouzská kuchyně 
  

sál Střelnice     Vstupné: 130,- 125,- 120,-  Kč       předplatné sk. A 
                      Předprodej vstupenek v KD Střelnice od 9. 2. 2005 
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Společnost V. Nováka při ZUŠ ve spolupráci s Městem J. Hradec Vás zvou na  
24. 2. 2005 – 19,30 hodin –  BENEFIČNÍ KONCERT PRO ASII 
                                                     

kaple sv. Maří Magdaleny        Vstupné dobrovolné 
 

25. 2. 2005 – Divadelní ples  sál Střelnice 
 

26. 2. 2005 – Ples SSOŠ        sál Střelnice 
 

 
 

P Ř I P R A V U J E    S E   N A   B Ř E Z E N 
  
 

Kulturní dům Střelnice Vás zve 
 

  5. 3. 2005 – 20.00 hodin – CHARLESTON  
                      taneční večer ve stylu 20. a 30. let  
 

  6. 3. 2005 – 18,00 hodin křest CD „ZASE SAMI“  
                       III. album jindřichohradecké skupiny  
                       JEN TAK TAK  
            Hosté: Baletní soubor ZUŠ J. Hradec,  
            Pavel Žalman Lohonka a  Pavlína Jíšová 
 
10. 3. 2005 – VŠECHNO DO PUTIK A ŽENSKÝM divadelní hra 
                      Hrají: M. Ecler a V. Cibulková  Předplatné sk. B 
13. 3. 2005 – SENIOR KLUB 
16. 3. 2005 – TRAVESTI SHOW 
20. 3. 2005 – RAF A ŇAF V DIVADLE – pohádka v cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
22. 3. 2005 – VLASTA REDL S  KAPELOU  
25. 3. 2005 – PAST divadelní detektivka Agentura PKS Praha    Předplatné sk. A 
 

Pozvánka na ples 
11. 3. 2005 – PLES  FRUKO – SCHULZ s.r.o. J. Hradec sál Jitka Otín 
11. 3. 2005 – Ples Fakulta VŠE  sál Střelnice 
12. 3. 2005 od 20.00 hodin – PLES  JHMD  předprodej vstupenek v sídle JHMD a v            
                      KD Střelnice od 7.3.2005. Vstupné 100,- Kč. K poslechu a tanci hraje malý  
                      taneční orchestr Horizont. Bohatá tombola.                               
18. 3. 2005 – Ples vojsko  sál Střelnice 
23. 3. 2005 – Ples USK  sál Střelnice  
  1. 4. 2005 – Ples SOU  sál Střelnice 
  2. 4. 2005 – Hospodářský bál  sál Střelnice 
 

 

Jindřichohradecké místní dráhy Vás zvou na Velikonoční jízdu, která se bude konat 
v sobotu  
26. 3. 2005 – z Jindřichova Hradce do Černovic a zpět  
(bližší v březnovém čísle) 
 

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

Muzeum Jindřichohradecka, městská vyhlídková věž a kostel sv. Jana Křtitele 
jsou do konce měsíce března uzavřeny.  
 

 
 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec,  
tel.: 0420 384 321279 Fax: 0420 384 321391   
E-mail: zamek@j-hradec.cz 
 

Prohlídky se zajišťují pro objednané skupiny návštěvníků se 100% mimosezónním 
příplatkem. 
 

Národní muzeum fotografie, o.p.s.   
Výstava Magic Moments II, kterou Národní muzeum fotografie uvedlo na 
přelomu roku se setkala s mimořádným diváckým ohlasem. Díla světoznámých 
fotografů shlédlo v krátkém čase několik stovek návštěvníků. Po únorové  
provozní přestávce bude výstavní sezóna v NMF pokračovat těmito výstavami:  
 
Galerie vynikajících osobností Jindřicha Vaňka 
termín: březen – duben 2005 
Galerie osobností je vrcholným dílem Jindřicha Vaňka, který vytvořil soubor 
portrétů  známých osobností kulturního, politického a společenského života. Byl 
osobním fotografem T.G.Masaryka, fotografoval významné spisovatele jako Max 
Brod, Bulgakov, Čapek, hudební skladatele Bártoka, Janáčeka, Kubelíka, malíře 
Kupku, Muchu,  Švabinského. 
Doprovodný program: Doprovodný program je zaměřen především na děti a 
mládež  a bude koncipován jako doplněk ke školní výuce literatury, hudby, 
dějepisu a kreslení. 
 
Sebastiao Salgado – Workers 
termín: květen – červenec 2005 
Výstava Workers představuje bez nadsázky to nejlepší z tvorby fotografa S. 
Salgada. Na projektu pracoval 6 let ve dvaceti sedmi zemích světa a vytvořil 
jedinečný dokument o mizejícím světě manuální práce. 
Výstava  300 černobílých fotografií bude rozdělena do tří částí o 100 fotografiích. 
Jedna část bude vystavena v Praze, druhá část originálů bude vystavena 
v Národním Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci a třetí část bude 
cestovat po největších městech  České republiky v poštovních vagónech. 
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KINO STŘELNICE
 

 

 
 

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

BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH   USA-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, Jacinda Barrettová  
Režie: Beeban Kidronová                    Mládeži do 12 let nevhodný   

Délka filmu: 110 min.
3. čtvrtek   17.30  20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

CELLULAR                                                        USA-Warner Bros. 
Kriminální thriller. Hranicí mezi životem a smrtí je signál. Učitelka 
Jessica se nečekaně ocitá v zajetí brutálních únosců. Jedinou nadějí je 
náhodně vytočené číslo mobilního telefonu… 
Hrají: Kim Basingerová, Chris Evans, Jason Statham 
Režie: David R. Ellis                           Mládeži do 12 let nevhodný    
                                                                      Délka filmu: 95 min.

 4. pátek    17.00  20.00 
 5. sobota  17.00  20.00  
 6. neděle  17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné:  68 Kč 

DANNYHO PARŤÁCI 2                                      USA-Warner Bros. 
Tři roky uplynuly od doby, kdy Dannyho parťáci vyloupili v Las Vegas 
hned tři kasina. Teď má Danny Ocean (George Clooney) nový a ještě 
drzejší plán – loupež ve třech galeriích najednou. Pokračování úspěšné 
kriminální komedie. 
Dále hrají: Brad Pitt, Matt Damon, Julia Robertsová 
Režie: Steven Soderbergh                  

Mládeži do 12 let nevhodný
                                                                   Délka filmu: 125 min. 

 PROJEKT 100 
 7. pondělí   17.00  20.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné:  58 Kč 
 

METROPOLIS                                                          Německo-AČFK 
Nejslavnější dílo německého režiséra Fritze Langa natočené v roce 
1927. Sci-fi drama, odehrávající se ve zmechanizovaném světě fiktivní 
budoucnosti 21. století. 
Hrají: Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Brigite Helmová 
Režie: Fritz Lang                                Mládeži do 12 let nevhodný 

Délka filmu: 120 min.
  8. úterý     17.30  20.00 
  9. středa   17.30  20.00 
10. čtvrtek  17.30  20.00 
 
 
 
 
Vstupné: 73 Kč 

SNOWBOARĎÁCI                                                           ČR-Falcon 
Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák. Týden v zasněženém Špindlu 
prožívají dva kluci Rendy a Jáchym. Celý rok a Vánoce trávili s rodiči a 
jejich otravnými rituály. Konečně nastal den, kdy můžou vyrazit na 
svou první skutečnou pánskou jízdu. 
Hrají: Vojta Kotek, Jiří Mádl, Ester Geislerová, Jiří Langmajer, Lucie 
Vondráčková, Barbora Seidlová 
Režie: Karel Janák                                          Délka filmu: 100 min.    

11. pátek     17.30  20.00   
12. sobota   17.30   20.00  
13. neděle   17.30   20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč   

PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY                                  USA-Bontonfilm  
Studentská komedie. Šestnáctiletá Cady Heronová strávila dětství 
s rodiči v Africe. Nyní vstupuje do „džungle“ zvané americká střední 
škola, kde ji čeká obvyklý zápas. Zařadit se mezi „barbíny“, nebo 
outsidery.  
Hrají: L. Lohanová, R. McAdamsová, T. Meadowa   
Režie: Mark Waters                           Mládeži do 12 let nevhodný  

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

 
TAKING OFF                                                                   USA-AČFK 
Hořká komedie režiséra Miloše Formana je vlídným pohledem na 
pomatenou generaci 70. let. Rodiče se domnívají, že své děti dokonale 
znají, a děti si myslí, že dokonale znají své rodiče. Pravda je ovšem 
jiná… 
Hrají: Lynn Carlinová, Buck Henry, Linnea Heacocková 
Režie: Miloš Forman                          Mládeži do 12 let nevhodný  

 Délka filmu: 100 min. 
Krátký film: Pelargonie 

15. úterý    17.30  20.00 
16. středa  17.30  20.00 
17. čtvrtek 17.30  20.00 
 
 
 
Vstupné: 63 Kč 

ŽRALOK V HLAVĚ                                                     ČR-Bontonfilm 
Všichni si myslí, že je blázen a podivín. Málokdo mu věnuje pozornost, 
většinou se mu lidé vyhýbají… Oldřich Kaiser v novém českém filmu o 
šílenství v nás a kolem nás. 
Dále hrají: Jana Krausová, Kristýna Leichtová, David Máj, Vlasta 
Žehrová, Jiří Lábus 
Režie: Marie Procházková      

                                                           Délka filmu: 75 min. 
18. pátek    17.00  20.00 
19. sobota  17.00  20.00 
20. neděle  17.00  20.00 
Pozor na začátek ! 
Titulky 
Vstupné: 73 Kč 

LOVCI POKLADŮ                                                           USA-Falcon 
Dobrodružný film. Deklarace Spojených států skrývá prastaré 
tajemství. Mapu, která vede k bájnému pokladu řádu Templářů. Aby 
Nicolas Cage rozluštil kód, musel porušit všechna pravidla.  
Dále hrají: Diane Krugerová, Justin Bartha, Jon Voight, Harvey Keitel 
Režie: Jon Turteltaub                                      

Délka filmu: 130 min. 
PROJEKT 100 
22. úterý  17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 58 Kč 
 

 
PŮLNOČNÍ KOVBOJ                                                      USA-AČFK 
Slavné filmové drama režiséra Johana Schlesingera, oceněné v roce 
1970 třemi Oscary. Deziluzivní pohled na New York jako místo 
zklamaných snů a nadějí salónního kovboje Joe Bucka (Jon Voight) a 
tuberkulózního ztroskotance Ratsa (Dustin Hoffman).  
Dále hrají: Brenda Vacarrová, John McGiver, Ruth Whiteová 
Režie: John Schlesinger                  

Mládeži do 15 let nepřístupný 
Délka filmu: 115 min. 

23. středa   17.30  20.00 
24. čtvrtek  17.30  20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

MOJE MATKA JE NA HOLKY                          Španělsko-Bontonfilm  
Komedie. Co udělají tři sestry, když jim matka při oslavě svých 
narozenin představí novou známost – českou klavíristku Elišku? Snaží 
se reagovat jako moderní, tolerantní ženy. Ale když jde o vlastní 
mámu, je to přece katastrofa! 
Hrají: Leonor Watlingová, Rosa María Sardáová, Eliška Sirová 
Režie: Inés Parísová, Daniela Fejermanová 

                        Mládeži do 12 let nevhodný 
Délka filmu: 95 min. 

25. pátek     17.00  20.00 
26. sobota   17.00  20.00 
27. neděle   17.00  20.00 
 
 
Pozor na začátek!  
 
Vstupné: 68,- Kč 

SAMETOVÍ VRAZI                                                    ČR-Bontonfilm 
Kriminální film. K jednomu z mediálně nejznámějších a nejbrutálnějších 
případů v historii české kriminalistiky – se vrací ve svém novém filmu 
režisér Jiří Svoboda. Sleduje v něm cestu tří „hrdinů“, bývalého 
policisty, nájemného vraha a dělníka Rejska, kteří se z touhy po 
penězích pustili na cestu , z níž není návratu… 
Hrají: Michal Dlouhý, Jan Dolanský, Lucie Benešová, Richard Krajčo  
Režie: Jiří Svoboda 

                      Délka filmu: 125 min. 



strana   15                         Jindřichohradecký zpravodaj                               2/2005 
PROJEKT 100 
28. pondělí  17.30  20.00 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupné: 58,- Kč 

 
VOJTĚCH, ŘEČENÝ SIROTEK                                         ČR-AČFK 
Poetický snímek režiséra Zdeňka Tyce vypráví příběh Vojtěcha, člověka 
až živočišně přímého, neschopného se přizpůsobit vztahům a 
zvyklostem venkovského společenství. Vojta bojuje v prvním 
poválečném roce (1946) s celým světem o svou svobodu a nezávislost, 
o svou lásku… 
Hrají: Petr Forman, Barbora Lukešová, Jana Dolanská, Eva Holubová 
Režie: Zdeněk Tyc                         

Mládeži do 15 let nepřístupný
Délka filmu: 80 min.

1.3. úterý   17.30  20.00 
2.3. středa 17.30  20.00 
 
 
Titulky 

Wimbledon                                                      V.Británie-Bontonfilm 
Romantická komedie od tvůrců Nothing Hill, Láska nebeská a Deník 
Bridget Jonesové. Paul Bettany a Kirsten Dunstová usilují o lásku a 
vítězství ve Wimbledonu. Co je víc? 
Dále hrají: Sam Neill, Jon Favreau, Eleanor Bronová 
Režie: Richard Loncraine                   

 Mládeži do 12 let nevhodný
Délka filmu: 100 min.

3. – 6. 3.   17.30  20.00 KAMEŇÁK 3 
 

  

 
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
   

6. neděle     15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Pohádky pod sněhem                              ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 65 min. 

13. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Krtek ve snu                                             ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 65 min.  

20. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Mikeš I                                                      ČR – Krátký film 
10 x o kocouru Mikešovi.                            Délka pásma: 70 min. 

27. neděle   15.00 
Vstupné: 10  Kč 

Káťa a Škubánek                                     ČR – Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 65 min. 

 
 

 
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 

 1.  –  2. Wimbledon USA romantická komedie
 3.  –  6.  Kameňák 3 ČR komedie
 7. Revizoři  Projekt 100
 8.  –  9.  Když se setmí USA dobrodružná komedie
 9.  – 10.  Perly a svině Finsko komedie
11. – 13. Cesta kolem světa za 80 dní USA dobrodružná komedie
12. – 13.  Blade: Trinity USA akční thriller
14.  Moderní doba  Projekt 100
15. – 18.  Alexander Veliký V. Británie - SRN historický
19. – 20.  Milenci a vrazi ČR psychologický
21. Kdo se bojí Virginie Wolfové?  Projekt 100
22. – 23. Zahulíme, uvidíme USA - Kanada komedie
24. – 30.  Příběh obyčejného šílenství ČR komedie
31. Příliš dlouhé zásnuby Francie romantické drama
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Dvě kulturní výročí 
 
   V prvních měsících letošního roku si připomínáme dvě výročí významných 
kulturních osobností spjatých s naším městem: 125. výročí narození Aloise Pravečka 
a 65. výročí úmrtí Adély Volfové. 
   Alois Praveček se narodil 10. ledna 1880 v Hrobech u Tábora v muzikantské rodině. 
Jeho dědeček i otec tam působili jako řídící učitelé a ředitelé kůru. Není tedy divu, že 
mladý Alois získal již v rodině dobré hudební vzdělání, které dále rozvíjel. Od roku 
1892 se učil hře na housle  u svého strýce Hynka Vacka v Soběslavi, v letech 1897-
1898 studoval u Antonína Benewitze. Už v roce 1899 se na koncertech hrála také 
jeho první hudební skladba, valčík Polní kvítek. Po studiu působil jako komorní 
houslista hraběnky Kolowratové a v roce 1901 se stal příslušníkem vojenské hudby 
jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, (viz foto) v prosinci 1908 byl jmenován jejím 
dirigentem. Tuto funkci zastával i po válce v 29. pěším pluku až do poloviny roku 
1925. V plukovním rozkaze  z 3. 7. čteme: „Dnem 1. července t. r. odešel do výslužby 
dirigent hudby pěšího pluku 29. Plk. J. J. Švece Alois Praveček. Po celou řadu let 
působil co zdatný dirigent plukovní hudby, kde docílil svými odbornými znalostmi a 
svou nezdolnou vytrvalostí   i při těžkých poměrech výborných výsledků, čímž přispěl 
k výbornému jménu plukovní hudby. Svou milou povahou a vystupováním získal si 
sympatií nejen celé posádky, nýbrž i všeho obyvatelstva celého města.“ Lze jen 
dodat, že se hudebnímu a kulturnímu životu Jindřichova Hradce věnoval i nadále jako 
hudební pedagog, dirigent i hudební skladatel.  
   V únorových dnech prvního roku německé okupace dorazila do Jindřichova Hradce 
smutná zpráva z Královských Vinohrad: ve večerních hodinách 20. února tu zemřela 
herečka Adéla Volfová. Tato jindřichohradecká rodačka, světlo světa tu spatřila        
3. října 1846, se proslavila na prknech, jež znamenají svět. První divadelní úspěch si 
vychutnala už jako mladé děvče počátkem šedesátých let 19. století přímo 
v Jindřichově Hradci. Sama na to vzpomíná v knize Svému rodišti takto: „Když mne 
vyšoupli z kulis na jeviště… pohybovala jsem se a mluvila jako ve snách, a když se po 
mém prvém odstoupení z jeviště za kulisy ozval zvláštní šum a ruch v obecenstvu, 
tázala jsem se ustrašeně pana ředitele Čížka, pod paží z jeviště mne odvádějícího: Co 
se to děje? – „Nic, slečinko, to se obecenstvo tak raduje, moc se líbíte…“ Po jednání   
i po zakončení hry vyvedli mne na jeviště děkovati za potlesk!“ Adlétka, jak jí tehdy 
říkali, byla okouzlena a její životní dráha začínala nabírat konkrétní podoby. 
V polovině 60. let ji angažovala Čížkova divadelní společnost, s níž poprvé vystoupila 
2. března 1865 v Třeboni. Pak vystřídala ještě několik dalších divadelních společností, 
než se stala členkou Prozatímního a později Národního divadla, kde působila od roku 
1874 do roku 1899. Za tu dobu na jejich jevištích vystoupila v téměř pěti tisících 
inscenacích ve více než osmi stech rolích. 

František Fürbach 
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KLUB HISTORIE LETECTVÍ 
JINDŘICHŮV HRADEC  

                       

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

 

     Je tomu již více než jeden a půl roku, kdy jsme se s kolegy z našeho Klubu 
historie letectví v J. Hradci vrátili z „Expedice Exeter“ z Velké Británie. Svým 
rozsahem dvanácti dnů sice nebyla nikterak dlouhá, ale náplní a dosaženými 
výsledky vydala za řadu dlouhodobých zahraničních pobytů. Prvotní zpracování 
poznatků z expedice nám trvalo několik měsíců. Hodně práce nás však stále 
ještě čeká. I přesto mi dovolte, abych tento seriál věnoval všem českosloven-
ským válečným letcům, kteří v letech 1939 až 1945 bojovali za znovunabytí 
svobody naší vlasti. Nezapomeňme, že v letošním roce tomu bude 60 let! 
     Oproti našim dvěma předcházejícím pětidenním „anglickým“ expedicím, směrovaným 
v roce 1998 a 2002 do oblasti mezi lokality Chichester – Oxford – Norwich a Ramsgate, 
včetně metropole Londýna, jsme se tentokrát rozhodli věnovat devět dnů jihu a jihozá-
padu Anglie. Úvodní trasa měřila něco přes 1.500 km. Následně jsme se začali, jako na 
osmi předcházejících expedicích, věnovat dokumentaci osudů a hrobů československých 
válečných letců z období II. světové války. S tímto souvisel i terénní průzkum a mapování 
bývalých základen RAF (britského Královského letectva), na nichž byli dislokováni naši 
stíhací a bombardovací piloti. Nejočekávanějším bodem celé expedice však měla být 
setkání s několika bývalými čs. válečnými letci. Kdo by si přeci nepřál stisknout ruku a být 
přítomen natáčení videodokumentu s takovými legendami, jako je plukovník Miroslav 
Liškutín či plukovník František Mareš?  
     Nevím jak to vnímají moji expediční kolegové, ale za psychicky nejnáročnější považuji 
poslední tři dny před odjezdem. V té době se ladí detaily, ale zároveň se téměř 
s naprostou samozřejmostí objeví nějaký problém. V tomto roce nás krátce před od-
jezdem zastihla smutná zpráva. Zemřel plukovník John Scott (vlastním jménem Jan 
Svoboda), se kterým jsme se měli během naší cesty setkat. Opět se nám potvrdilo, že 
lidskému věku ani zdraví nelze poručit. Natož u těchto mužů, kteří prožili několikaleté 
válečné peripetie a přesto se dožívají úctyhodných více než osmdesáti let. 
     V den odjezdu, který jsme stanovili na středu 4. června, se od rána rozběhla rutinní 
práce jednotlivých kolegů. Řidiči Jirka Růžička, Karel Maršík a Vláďa Běhal vyzvedli 
z autopůjčovny devítimístný vůz. Společně jsme pak dojeli na jednu ze zdejších 
reklamních agentur, kde byl automobil „zkrášlen“ nápisy uvádějící název, datum a 
pořadatele expedice, dále samolepkami města J. Hradce, hlavních sponzorů, českými 
vlajkami a znaky našeho klubu. Sraz celého týmu byl stanoven na odpoledne, kdy na 
místo určení dorazil Petr Pokovba, Karel Ludvík, Vláďa Volf, Radek Novák a Vláďa 
Vondrka, mimo jiné hlavní autor trasy expedice. Právě tehdy nastal ten nejtěžší úkol, 
dostat za jakoukoliv cenu proviant, dokumentační materiály a nakonec (snad) i další 
nezbytné věci do auta. Osobně jsem se tohoto „boje“ nezúčastnil. V klubu totiž máme již 
léty praxe zkušeného kolegu a tomu je lepší se v danou chvíli nemotat pod rukama.   
     Když jsme před 17 hodinou dorazili na náměstí Míru v J. Hradci, místo oficiálního 
startu expedice, bylo nám všem krásně i úzko zároveň. Před starou radnicí nás totiž 
čekala početná skupina přátel a fandů naší klubové činnosti. Šťastnou cestu i zdar celé 
akce nám přišel popřát starosta J. Hradce Ing. Karel Matoušek s chotí a dalšími zástupci 
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naší radnice, dále ředitel muzea PhDr. Jaroslav Pikal, tehdejší velitel místního vojenského 
útvaru Plk. Ing. Zdeněk Kruba se svým zástupcem Pplk. Ing. Stanislavem Mrvkou, kama-
rádi Ing. Jiří Mach (generální sponzor expedice), Pavel Körner, Karel Žabka st., Standa 
Brýna, redaktoři místních médií, ale také kolegové z klubu, kteří se nevešli do expedičního 
týmu. Kamery natáčely a fotoaparáty cvakaly jako o tiskové konferenci, pak již nastaly 
poslední stisky rukou a definitivní čas odjezdu. 
     Celá rozlučka byla velmi milá a trvala asi půl hodiny, to nás však již začal popohánět 
čas nutného odjezdu z J. Hradce. Před námi přejezd přes Německo, Belgii až do fran-
couzského přístavu Calais, odkud jsme se měli druhý den dopoledne vydat trajektem 
směrem k britským ostrovům.  
     Cesta na pobřeží kanálu La Manche nám trvala 16 hodin. Trajekt měl sice zpoždění 
téměř jednu hodinu, ale když jsme kolem poledne najeli na palubu lodního monstra spo-
lečnosti Sea France, byli jsme si  konečně jisti plavbou v očekávání nových poznatků. 
Přibližně po hodině a půl cesty jsme dorazili do anglického Doveru. Již po chvíli začaly z 
trajektu vyjíždět autobusy, nejrůznější osobní auta a nákladní vozy, které bez většího 
zdržovaní směřovaly přímo k výjezdu z přístavu. Neumím odhadnout, kolik jich bylo 
celkem. Vím však, že pouze nás čekala, jako zástupce (tehdy ještě) nečlenského státu 
Evropské unie, pěší pasová kontrola a vstupní pohovor s imigračními úředníky. 
Podvědomě jsme z této situace neměli nejlepší pocit, ale všechno dobře dopadlo. Náš 
tlumočník Petr Pokovba Britům do detailu vy-světlil cíle expedice a ukázal veškerá 
doporučení, včetně zpracované trasy a dopisu od vrchního velitele vzdušných sil Armády 
České republiky generála Ing. Jana Vachka. Toto vše dokonale zapůsobilo. Ani ne po čtvrt 
hodině jsme tak opět seděli v našem automobilu  a vyrazili vstříc první lokalitě na jižní 
pobřeží Anglie. Tím bylo městečko Hawkinge, které se nachází nedaleko letoviska 
Folkestone. Pravdou je, že jsme se vraceli do míst, ze kterých jsme byli v roce 2002 
vykázáni majitelem zdejšího válečného leteckého archivu a muzea „Bitvy o Británii“, ale 
držíce se hesla, že člověk nevstoupí dvakrát do stejné řeky jsme to opět zkusili. Vždyť 
politicky, společensky i ekonomicky byla naše republika s Velkou Británií zadobře. Tak co 
by se nám zde mohlo nepříjemného přihodit? 
     Před muzeem jsme nejprve podle vyvěšených nařízení odložili veškeré fotoaparáty     
a videokamery, ale odmítli jsme skrývat svou národnost. Když se nás totiž o chvíli později 
majitel tohoto rozsáhlého komplexu zeptal na naší státní příslušnost, hrdě jsme přiznali, 
že jsme Češi. A tak hned v zápětí opět následoval zdvořilý zákaz muzeum a archiv 
navštívit. Měl pro nás stejný deprimující argument: „Jste z bývalého východního bloku a 
těm je do mého muzea vstup zakázán!“ Před pár lety ho totiž podvedl nějaký náš krajan, 
který zde tajně pořídil několik snímků a při tom byl zachycen bezpečnostním kamerovým 
systémem. I když jsme se snažili majitele muzea pochopit, byla to ledová sprcha, kterou 
jsme již tentokrát nedokázali „překousnout“. Vždyť na tomto bývalém letišti bojovali za 
Anglii naši letci a také jsme dokonce měli doporučení od velitele vzdušných sil Armády ČR 
generála Ing. Vachka! Ještě během expedice proto padlo rozhodnutí, poslat na britské 
velvyslanectví v Praze oficiální stížnost na majitele muzea a to z důvodu národnostní 
diskriminace. Nejde jen o nás, ale především o další Čechy, kteří budou chtít tuto lokalitu 
navštívit. Dopis jsem odeslal hned po návratu do J. Hradce a čekal na odpověď.  
     Po několika týdnech mi volal vojenský přidělenec Velké Británie v České republice o 
nové podrobnosti tohoto „případu“. Slíbil mi, že vše následně osobně telefonicky vyřeší 
s majitelem muzea v Hawkinge. A to také udělal. Další telefonát i úřední dopis mi však 
pouze stroze sdělily, že je jim to na ambasádě velice líto, ale nám, Čechům, prostě 
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pomoci nemohou. Jeden náš krajan to tam všem ostatním prostě „zazdil“. Muzeum je 
soukromé a je pouze na dobré vůli jeho majitele, koho si k sobě pustí. Jak se ukázalo, 
pan majitel je velice zásadový. Alespoň nám Hradečákům se to potvrdilo hned dvakrát! 
     Naše další cesta směřovala k městečku Folkestone na pobřeží kanálu La Manche. Toto 
místo je většině lidí známo nejspíše tím, že zde ústí železniční Eurotunel spojující Francii   
s Anglií. Málo kdo však asi ví, že nedaleko něj je nad zdejšími křídovými útesy umístěn 
Monument Bitvy o Británii. Představuje ho „vápencový pilot“ sedící na hrotu kuželu troj-
listé vrtule, hledící z křídových útesů směrem k Francii. Kolem něj jsou do podstavce 
vytesány znaky všech perutí účastnících se v roce 1940 těchto několikaměsíčních vzduš-
ných bojů, včetně dvou československých. Slavné 310., u které létal například Rudolf 
Zima z J. Hradce a Vilém Göth z Dačic, a neméně úspěšné 312. stíhací perutě. Oproti 
létům dřívějším je monument obohacen o umělohmotnou repliku slavného britského 
stíhacího letounu Hurricane. A vypadá to, že zde chystají další překvapení v podobě 
legendární stíhačky Spitfire.  
     Když jsme opouštěli toto pietní místo, potkali jsme autobus australských turistů, mezi 
kterými bylo několik starších mužů s miniaturami válečných vyznamenání a leteckými 
křidélky RAF na klopě. Také oni se přijeli poklonit památce těch, kteří bojovali a umírali za 
Anglii.  
     Jako každoročně itinerář expedice obsahoval především rozepsané lokality 
s předpokládanými hroby čs. válečných pilotů a s bývalými vojenskými letišti. Obsahoval 
však také místa set-kání se zde žijícími válečnými piloty a spojeneckými veterány bojů na 
invazních plážích v Normandii. Právě oni byli prvními z pamětníků, se kterými jsme se 
setkali. Bylo to ve městě Portsmouth, symbolicky 6. června, přesně 59 let od invaze. 
Odtud totiž vyplul začátkem června 1944 jeden z hlavních svazů plavidel, který vezl přes 
kanál La Manche spojenecké vojáky vstříc krvavým bojům na plážích Omaha, Utah, Gold, 
Juno a Svord.  
     Setkání s britskými válečnými veterány patří k nezapomenutelným. Především pan 
Harry Pickford, nositel slušivého černého baretu a saka ověšeného řadou vyznamenání, 
vzpomínal na boje, během kterých ztratil celou řadu svých kamarádů. Pozorně jsme na-
slouchali vyprávění i dalších veteránů. Z pohledu naší generace totiž zažili něco, co se zdá 
až neuvěřitelné a na co se nedá zapomenout.  
     I když setkání s veterány v Portsmouthu bylo milé a zajímavé, plán expedice byl 
neúprosný. Vydali jsme se proto podél jižního anglického pobřeží a cestou de facto kopí-
rovali kanál La Manche. Naším cílem byla oblast kolem přístavního města Southampton, 
poblíž kterého jsme se také rozhodli přenocovat pod širým nebem.  

 
Vladislav Burian, KHL 

 
 

Foto 1: Tým expedice krátce před vyplutím trajektu z přístavu v Calais. (Foto: K. Ludvík, KHL) 
 

Foto 2: Monument Bitvy o Británii nedaleko města Folkestone. (Foto:  V. Vondrka,  archiv KHL) 
 

 
Pomoc Červeného kříže obětem katastrofy  
v jihovýchodní Asii 
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Humanitární pomoc Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 
poskytovaná obětem přírodní katastrofy v jihovýchodní Asii byla okamžitá a patří svým 
rozsahem mezi největší. 
 

1.  Pomoc Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce 
• okamžitá pomoc byla poskytnuta pro 200 000 osob formou 11 letů vypravených ze 

Ženevy 
• jen na Srí Lance bylo zřízeno 66 táborů Červeného kříže pro více než 40 000 

evakuantů, působí zde 8 specializovaných týmů MF ČK a ČP 
• v Indonésii působí 7 záchranných a specializovaných týmů MF ČK a ČP 

poskytujících pomoc 30 000 osobám a zajišťujících pitnou vodu pro 40 000 osob 
• tým MF ČK a ČP působí rovněž na Maledivách 
• celkem plánuje MF ČK a ČP humanitární pomoc pro postižené oblasti v hodnotě 70 

milionů CHF pro 2 miliony osob v časovém horizontu 6-9 měsíců. 
 

2.  pomoc Mezinárodního výboru Červeného kříže 
• v Indonésii dodal MV ČK nepromokavé plachty, oděvy a vědra pro 300 000 lidí a 

otevřel zde polní nemocnici se 100 lůžky 
• na Srí Lance poskytl MV ČK balíčky se základ. potřebami pro více než 20 000 rodin  
• pátrací služba MV ČK ve spolupráci s pátracími službami jednotlivých národních 

společností ČK a ČP zajišťuje pátrání po nezvěstných 
 

3. Pomoc Českého červeného kříže 
• dne 30. 12. 2004 odeslal ČČK linkou Českých aerolinií na Srí Lanku do Colomba 

523 čističek vody 
• dne 30. 12. 2004 odeslal ČČK vojenským speciálem do Indonésie na Sumatru 4,5 

tuny balené pitné vody 
• dne 6. 1. 2005 odeslal ČČK linkou Českých aerolinií na Srí Lanku do Colomba 7,5 

tuny balené pitné vody , džusů a sušenek 
• Český červený kříž vyhlásil finanční sbírku na pomoc jihovýchodní Asii na konto 

Fondu humanity ČČK – č. účtu – 10030-7334011/0100, variabilní symbol - 444 
• ke dni 7. 1. 2005 se na konto účtu sešlo již 4,5 milionu Kč 
• od 11. 1. 2005 zřídil ČČK dárcovskou telefonní linku Pomoci jihovýchodní 

Asii. Zavoláním na tel. číslo 906 702 424 (po 24 hodin denně ze všech 
telefonních sítí kromě sítě Eurotel) přispějete částkou 70,- Kč/1 min. Veškeré 
takto vybrané finanční prostředky budou prostřednictvím Fondu humanity ČČK 
využity na pomoc obětem katastrofy v jihovýchodní Asii. 

• Český červený kříž se bude v dalším období podílet vybranými finančními 
prostředky na projektech obnovy organizovaných v jihovýchodní Asii Mezinárodní 
federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce  

 

Nejhorší zemětřesení za posledních čtyřicet let mělo v neděli 26. 12. 2004 ráno 
epicentrum pod mořem u pobřeží Sumatry. Zvedlo řadu přílivových vln, které zpustošily 
pobřeží zemí obklopujících bengálský záliv a Andamanské moře. Američtí seizmologové 
uvádějí, že bylo páté nejsilnější od roku 1900. Mělo sílu 8,9 stupňů na Richterově škále. 
 

JUDr. Jiří Procházka, ředitel Úřadu ČČK 

SPORT 
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I. Liga HÁZENÁ ŽENY   
NE  13. 2. 05     J. HRADEC - PORUBA 13,00 hodin 
NE  13. 3. 05     J. HRADEC - OLOMOUC 13,00 hodin 
NE  27. 3. 05     J. HRADEC - MOST 13,00 hodin 
NE  17. 4. 05     J. HRADEC - PLZEŇ 13,00 hodin 
   
II. Liga BASKET MUŽI   
SO  12. 2. 05     BK J. HRADEC - SADSKÁ  18,00 hodin  
NE  13. 2. 05     BK J. HRADEC - VYŠEHRAD 10,30 hodin  
SO    5. 3. 05  BK J. HRADEC - PLZEŇ 18,00 hodin 
NE    6. 3. 05     BK J. HRADEC - DOMAŽLICE 10,30 hodin 
   
II. Liga FUTSAL   
SO   5. 2. 05 K. – SPORT J.H. - SELP UNITED PRAHA 10,15 hodin 
SO   5. 3. 05 K. – SPORT J.H. - ATLANTIC RAKOVNÍK 10,15 hodin  
SO 12. 3. 05 K. – SPORT J.H. - ROHOŽNÍK PRAHA 10,15 hodin 
SO   2. 4. 05 K. – SPORT J.H. – INDOJ PRAHA 10,15 hodin 
   
 Následuje PLAY – OFF u všech soutěží  
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