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 na koupi i rekonstrukci, 
 vyplacení majetkových podílů
 

∑    individuální přístup 
∑    plný servis 
∑    rychlé jednání 

 

  Příklad: úvěr 500 000,- 
  Na měsíční splátku 2 413,- 
tel.: 603 233 128 

JINDŘICHŮV  HRADEC 
AKTUÁLNĚ strana 678 
NA TELETEXTU TV NOVA  

Město Jindřichův Hradec 
Vás srdečně zve na náměstí Míru  
1.1.2006 v 17.00 hodin 
na přivítání NOVÉHO ROKU  
slavnostním projevem  
starosty města, novoročním 
troubením ze starobylé radnice  
a slavnostním ohňostrojem 
odpáleným z městské věže 

 

Nabízíme prostor pro reklamu 
Cena černobílé reklamy 5,- Kč/1cm2 
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INFORMACE  
Z RADY MĚSTA  
    V prvních týdnech roku 2006 

bude město Jindřichův Hradec hospodařit 
v režimu rozpočtového provizoria. V praxi 
to znamená, že do schválení nového 
rozpočtu zastupitelstvem budou výdaje 
jednotlivých odborů čerpány do výše 
jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na 
rok 2005 v každém měsíci trvání 
rozpočtového provizoria. V této době také 
nebudou zahajovány žádné nové 
investiční akce. Na akcích přecházejících 
z minulého roku bude plynule pokračo-
váno podle schválených harmonogramů 
prací. 
   Ve dnech 6. až 8. ledna 2006 se bude 
v městské sportovní hale v Jindřichově 
Hradci konat „Volejbalový přebor České 
republiky starších žákyň“. Tuto celostátní  
akci pořádá Sportovní klub OK Jindřichův 
Hradec a město na ni v rámci propagace 
přispěje mimořádným účelovým příspěv-
kem ve výši 20 tisíc korun. Radní také 
souhlasili s použitím městského znaku na 
materiálech souvisejících s touto akcí. 
  Město Jindřichův Hradec vyprodukovalo 
v roce 2004 celkem 7 126,97 tun odpadů, 
z toho 73,39 tun nebezpečných složek. 
Proto se na naše město vztahuje 
povinnost zpracovat plán odpadového 
hospodářství. Ten musí být v souladu se 
závaznou částí plánu odpadového 
hospodářství Jihočeského kraje. Plán byl 
zpracován odborem životního prostředí na 
dobu pěti let, tj. od roku 2006 do roku 
2010. Tento materiál byl projednán v radě 
města a následně v zastupitelstvu koncem 
minulého roku. Letošním rokem tedy 
vstupuje v platnost a stává se ze zákona 
závazným podkladem pro rozhodovací a 
jiné činnosti města, které souvisejí 
s odpadovým hospodářstvím. 
   V závěru uplynulého roku ukončil svou 
činnost ve vedení bankovního domu 
Waldviertler Sparkasse von 1842 předseda 
představenstva pan Werner Pohnitzer. 

Prostřednictvím pobočky tohoto peněžního 
ústavu v našem městě se významnou 
měrou podílel na reprezentaci Jindřichova 
Hradce v České republice i v zahraničí. 
V průběhu let se stal nedílnou součástí 
veškerého sportovního, kulturního a 
společenského dění, které velkoryse 
podporoval finančně i svou osobní aktivní 
účastí. Na základě toho mu rada města 
udělila pamětní medaili Města Jindřichův 
Hradec. 
  Rostoucí počet sňatků a zvýšený zájem o 
konání svatebních obřadů v kapli sv. Maří 
Magdaleny vedl radní ke změně stanovení 
oddávacích dnů v obřadních síních 
městského úřadu. Od ledna letošního roku 
bude oddávacím dnem každý pátek v měsíci 
a to jak v kapli sv. Maří Magdaleny, tak 
v historické obřadní síni na staré radnici. 
Matriční úřad je schopen zajistit konání 
svatebních obřadů ve dvou obřadních 
místnostech současně. Konání svatebních 
obřadů v jiné dny, nebo na jiném vhodném 
místě se řídí stávajícími pravidly.  
   V sousedství ulice Mládežnické vznikla 
výstavbou nových rodinných domů nová 
ulice. Pracovní skupina, která navrhuje 
pojmenování nových ulic, doporučila 
zastupitelstvu název ulice „Ladislava 
Stehny“. Ladislav Stehna žil v letech 1901 
až 1955 a byl posledním voleným 
předválečným starostou Jindřichova Hradce. 
Po Mnichovu byl nucen se funkce starosty 
vzdát a posléze byl až do konce války 
vězněn v koncentračním táboře. Po 
osvobození se stal předsedou Okresního 
národního výboru v Jindřichově Hradci, 
kterým byl až do voleb v červnu roku 1946.                    

 
Alfred Němec,  

místostarosta  města Jindřichův Hradec 
 

Zasedání Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec se koná 

25. 1. 2006 (náhradní termín 1. 2. 2006) 
16.00 hodin v sále Střelnice 
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Město Jindřichův Hradec  

Odbor správy majetku města  
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. 
v platném znění          
 o z n a m u j e 
občanům, že má v majetku byt č.15 o velikosti 1+1 -  (44m2) na 

sídl.Vajgar  č.p.708/III, který nabízí k prodeji obálkovou metodou. 
Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte v uzavřené obálce označené 
„ NEOTVÍRAT  –  PRODEJ BYTU č. 15 v č.p.708/III“. 
Připomínky a nabídky zasílejte nejpozději do 25.1.2006 do 16.00 hod. na adresu:                         
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 J.Hradec                                                     
Podmínky žádosti: -  nejnižší nabídková cena 570.000,- Kč 
    - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu   J.Hradec 
    - při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující částku 2145,- Kč za znalecký posudek 
    - při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující částku 3080,- Kč do fondu oprav 
Datum prohlídky uvedeného bytu: 18.1.2006 =  10.00 – 10.30 hod.na místě samém 

                     15.00 – 15.30 hod. na místě samém                    
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých 
nabídek.     
                                                                                           Ing. Petr Fanta, Ph.D.,  

vedoucí odboru správy majetku         
 

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 
uskuteční v úterý 31.ledna 2006 od 14.00 do 17.30 hodin. 

                            PhDr. Jitka Čechová,  
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
BYLO NEBYLO:  

Dne 29. prosince 2005 se konalo 
slavnostní otevření nové školní jídelny 
Základní školy v Janderově ulici 
v Jindřichově Hradci. 
 

Výstavba byla zahájena v měsíci květnu 
2005 a dokončena 15. 12. 2005. 
Celkové náklady činily 24 660 tis. Kč 
včetně technologického zařízení 
kuchyně.  Současně byla provedena i 
rekonstrukce objektu bývalých dílen na 
družiny. Nová jídelna je propojena s 
objektem školy spojovací chodbou. 
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VÝBĚR  Z  UDÁLOSTÍ 

MĚSTSKÉ POLICIE    J.  HRADEC 
ZA OBDOBÍ  1.11. - 30. 11. 2005 

majetkové přestupky: 
...v  Hypernově 

2.11.2005 na základě záznamu v interním 
kamerovém systému byl odchycen 
zlodějíček (21 let), který si za bundu 
ukládal „CéDéčka“. Když od regálu 
odcházel, jedno mu dokonce vypadlo 
nohavicí na zem. Za pokladnou se jej ujala 
ostraha  a následně byl předán strážníkům 
městské policie. Měl u sebe 4 ks CD v 
celkové ceně 1846,-Kč. Na svoji obhajobu 
uvedl, že “prostě CD chtěl, tak si je 
vzal“.  
19.11.2005 v dětském kočárku ukryla 
kosmetiku v ceně 150,-Kč  22-ti letá 
maminka. Detekční rám však neoklamala. 
28.11.2005 peněženku v ceně 95,-Kč se 
pokusila odcizit 61-letá žena. Po zjištění 
byla předána strážníkům. 
...nák. střed. COOP na Masarykově nám. 
2.11.2005  manželé (63 a 62 let) odcizili 6 
balíčků  porcovaných čajů za 98,50 Kč.  
5.11.2005 trestného činu krádeže se zde 
dopustil 20-ti letý muž tím, že odcizil 
cukrovinky v hodnotě 56,60 Kč. 
8.11.2005 tři čokolády za 68,10 Kč odcizili 
dva žáci (12 let). V tomto případě ovšem 
„nadělovali“ rodiče. 
  ...v BILLE: 

3.11.2005 páteční přílohu nejmenovaného 
regionálního plátku si chtěl bez zaplacení 
odnést 27-letý muž. 
27.11.2005 krabicové víno v ceně 20,-Kč si 
pod bundou ukryl jeden z místních 
„bezdomovců“. 
 ...Kaufland 

25.11.2005 pochutiny v ceně 264,90 Kč si z 
nákupního košíku do batohu přendal 50-ti 
letý muž. Protože tak učinil v nákupním 
prostoru a u pokladny zboží nezaplatil, věc 
řeší strážníci městské policie. 
 ... Lidl 

30.11.2005 trestného činu “krádeže“ se 
dopustil 44-ti letý bezdomovec tím, že 

odcizil láhev destilátu v ceně 70,-Kč. Zde 
se nejednalo o přestupek z toho důvodu, 
že muž byl v posledních třech letech 
odsouzen za  majetkový trestný čin.   

1.11.2005 dámskou peněženku, 
včetně kreditní karty zcizili dva 
neznámí mladíci v 9.00 hodin  ve 
vietnamské prodejně na náměstí 
Míru ze šatny personálu. Majitelka 
peněženky naštěstí oba mladíky 
přesně popsala, takže operátor 
kamerového systému je dohledal, 
strážníci je zadrželi a předali pro 
podezření z trestného činu Policii ČR. 
 

8.11.2005 na základě včasného oznámení 
byli strážníky zadrženi dva muži (33 a 41 
let), kteří neoprávněně odnášeli z objektu 
městských  jatek použité stropní kolejnice 
s úchyty. Protože muži byli v posledních 
třech letech odsouzeni pro majetkový 
trestný čin,  strážníci je předali Policii ČR. 
 

16.11.2005 opět zabodoval strážník 
obsluhující kamerový systém. V 14.15 
hodin zjistil na  Masarykově náměstí  
muže (44 let), který vycházel z vietnamské 
prodejny a cosi skrýval pod bundou. Vyslal 
za ním hlídku strážníků a mezitím 
monitoroval jeho pohyb. Po kontaktu se 
strážníky se muž přiznal, že ve výše 
uvedené prodejně odcizil pryžovou figurku 
čarodějnice v ceně 194,-Kč. 
 

25.11.2005 kličkující vozidlo Seat 
zaznamenala na Nábřeží motorizovaná 
hlídka strážníků. Poté, co vozidlo zastavilo 
na parkovišti v Jáchymově ulici, strážníci 
zjistili totožnost řidiče (32 let), a protože 
řidič se přiznal, že před jízdou „požil“ byl 
předán na místě hlídce Policie ČR. 
 

27.11.2005 na základě oznámení občanů  
v 20.45 hodin zadrželi strážníci na sídlišti 
Vajgar čtyřlístek pachatelů, kteří čerpali ze 
zde zaparkovaných motorových vozidel 
benzín. Jednalo se o dva muže a dvě ženy 
(19,23,18,18 let).  Strážníci aktéry předali 
Policii ČR.                 str. Rudolf Gabriel   
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Městská knihovna                              Pátý rok v novém 

 

 Nezdá se to být možné, ale městská knihovna si opravdu na podzim letošního 
roku připomene již pětileté působení v rekonstruované štábní budově v bývalých 
Jarošovských kasárnách. 
 Ohlédnutí za tím dosavadním pobytem může být radostné. Kromě široce 
rozvinuté klasické knihovnické činnosti nově otevřené hudební oddělení, infocentrum 
s veřejným internetem opravdu pro všechny, prostor pro prezentaci občanských aktivit i 
dovedností, atd., atd.  
             Knihovna je prostě místo, kam stojí za to zajít a hlavně setrvat! 
 Pravidelné návštěvníky a uživatele o tom jistě nemusím přesvědčovat, ale co Vy, 
kteří jste to ještě nezkusili. Nezměníte svůj názor? Pro začátek se přijďte alespoň 
podívat. Otevřeno máme od úterka do soboty. A pokud máte blíž pobočku na sídlišti 
Vajgar, tak si můžete vybrat mezi pondělkem, středou a pátkem. Pokud máte doma 
přístup k internetu, tak další podrobnosti, zajímavosti i aktuality jsou k dispozici na naší 
webové stránce: www.knih-jh.cz. Sledujte ji, protože u nás se pořád něco děje! 
 Zajímavou novinkou v nastávajícím roce je navázání spolupráce 
s filatelisty. V případě zájmu se s jejich koníčkem budete moci seznamovat pravidelně 
každou první a třetí sobotu v měsíci dopoledne v poslechovém sále městské knihovny. 
V průběhu roku pak budete mít jistě řadu dalších příležitostí, jak v knihovně strávit 
příjemný čas. Tak neváhejte. 

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
 
ZACHYCENO KAMEROU…
Jezuitská kolej ukrývá vzácné fresky 
 

V Národním muzeu fotografie v Jindři-
chově Hradci mohou návštěvníci obdivovat 
nejen práce na aktuálních výstavách, ale i 
samotné prostory Jezuitské koleje. 
Skrývají totiž vzácné fresky, jejichž 
restaurování probíhá už řadu let. Po 
unikátním objevu fragmentu malby 
s tématem pitvy v prostorách učebny se 
restaurátor Tomáš Švéda přesunul do 
nejstaršího  –  tedy  východního  křídla  –  

 
Jezuitské koleje. V tzv. refektáři pracuje na 
restaurování další fresky a to už zhruba rok. 
„Nejdříve jsem dělal přípravné práce. Bylo 
nutné odstranit vrstvy omítek a nátěrů, 
někde jich tu je až 48. Jsou místa, kde šlo 
odstranit i pět vrstev najednou, jinde jsem 
musel odstraňovat každou vrstvu zvlášť“ 
popsal technologický postup restaurátor-
ských prací Tomáš Švéda. Motivy fresky 
vycházejí ze standardních výzdob společ-
ných prostor Jezuitů první poloviny 17. 
století. Obsahově jde o nenáročné malby, 
přesto jsou podle slov Tomáše Švédy velmi 
krásné a také nezvykle dobré.  Restaurátor, 
který nechal svůj rukopis například i na 
jindřichohradeckém zámku, se snaží o co 
nejvěrnější zachování originálu. „Chci docílit 
toho, aby nikdo nepoznal, že se odehrál 
jakýkoli zásah do malby. Nakolik se mi to u 
této fresky s mnoha velkými defekty 
podařilo, ukáže až fotodokumentace“ dodal 
Tomáš Švéda.  
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Přesná datace fresky stejně jako její autor 
– popřípadě autoři zůstávají zatím 
neznámí. Zásadní informace skrývají 
možná ústřední archivy Jezuitů v Římě a 
Paříži. Pátrání je však finančně nákladné. 
„Kdybychom se pokusili oslovit například 
Odbor kultury Krajského úřadu, mohl by 
být účelově vypsán grant. Ten by 
zafinancoval průzkum zmiňovaných 
archivů v Římě a Paříži a my bychom se 
tak o celé stavbě Jezuitské koleje mohli 
dozvědět více“ uvedl starosta Jindřichova 
Hradce Ing. Karel Matoušek. Restaurování 
fresky v refektáři ještě není dokončeno, 
práce potrvají několik měsíců.  Je možné, 
že komplex Jezuitské koleje skrývá další 
unikátní malby, které se nacházejí v dosud 
nezrekonstruovaných prostorách. 
 
Jindřichův Hradec navštívil ruský 
velvyslanec 
 

Jindřichův Hradec navštívil v prosinci 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Ruské federace v České republice Alexej 
Leonidovič Fedotov. Ten přijel do 
Jindřichova Hradce na pozvání zástupců 
Národního muzea fotografie. Právě útroby 
Jezuitské koleje totiž nabízely 
návštěvníkům výstavu, věnovanou lidem, 
kteří zvítězili ve druhé světové válce. 
K vidění bylo celkem 70 fotografií 
z východní fronty, jejichž autory jsou 
nejznámější fotoreportéři tehdejší doby.“ 
Výstava se mi celkově velice líbila. 
Překvapilo mě to, že organizátoři udělali 
tak zajímavou koncepci, která odráží 
společný přínos našich národů ke 
konečnému vítězství. To je to, co mě na 
výstavě zaujalo nejvíce“ podělil se o 
bezprostřední dojmy z výstavy Alexej 
Leonidovič Fedotov. Vzájemná schůzka 
nejvyššího představitele ruské ambasády 
v České republice s vedením Národního 
muzea fotografie přinesla mimo jiné i 
příslib vzájemné spolupráce v příštích 
letech. „Prostřednictvím našeho velvysla-
nectví navážeme velmi úzký kontakt mezi 

Národním muzeem fotografie a moskevským 
Domem fotografie, který se zabývá 
propagací nejen ruských autorů, ale i 
zahraničních fotografů“ dodal ruský 
velvyslanec. 
Při prosincovém setkání přišla řeč i na 
vlastní sbírku Národního muzea fotografie 
s názvem Zlatý fond. Jeho část byla před 
nedávnem vystavena v prostorách 
Poslanecké sněmovny v Praze. „Velmi si 
toho vážíme. V těchto prostorách mohou 
vystavovat jen zájemci, kteří projdou 
určitým kurátorským sítem. Představili jsme 
v Praze přes 30 fotografií, které se věnují 
obecně řečeno tématu člověka“ upřesnil 
ředitel Národního muzea fotografie 
v Jindřichově Hradci PhDr. Miloslav Paulík. 
Do Poslanecké sněmovny by se kvůli 
velkému zájmu měla v letošním roce dostat 
další část sbírky Zlatého fondu. Pokračování 
bude mít s největší pravděpodobností i 
spolupráce Národního muzea fotografie a 
Ruského velvyslanectví. Sám Alexej 
Leonidovič Fedotov vyslovil přání podívat se 
do Jindřichova Hradce znovu. 
 
Lodhéřovští stále bojují proti úložišti 
 

„Úložiště jaderného odpadu nechceme“ – 
takový vzkaz posílají lodhéřovští české vládě 
už pět let. Oficiálně stvrdili své stanovisko 
v referendu z února roku 2004. Přesto je 
Klenovský masiv stále jedním ze šesti 
vytipovaných míst v České republice. 
Odmítavý postoj zaujímá nejen obec 
Lodhéřov, ale také Jihočeský kraj. „Postoj 
Jihočeského kraje je vyjádřen usnesením 
Zastupitelstva, které odmítá záměr 
vybudování trvalého úložiště radiaktivního 
odpadu v jižních Čechách. Přijel jsem 
starostům vyjádřit a znovu deklarovat 
podporu Jihočeského kraje v jejich úsilí 
tomu zabránit“ uvedl jihočeský hejtman 
RNDr. Jan Zahradník při zatím posledním 
setkání členů sdružení Za záchranu 
Klenovského masivu. Podle mínění 
krajského hejtmana vůbec není nutné, 
zatěžovat životní prostředí dlouhodobým 
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ukládáním jaderného odpadu. Najít by se 
mělo jiné řešení a to i přesto, že Správa 
úložišť radioaktivního odpadu coby státem 
placený orgán jistě bude myšlenku 
budování prosazovat. „Princip dlouho-
dobého skládkování (radioaktivní odpad 
vydrží řádově tisíce až desetitisíce let) je 
něco, co se vymyká našim dnešním 
měřítkům. Měl by se hledat princip 
fyzikální, který by umožnil recyklaci 
současných odpadů“ dodal Jan Zahradník. 
Při zatím posledním jednání v Lodhéřově 
byla zmíněna také novela atomového 
zákona. Starostové dotčených obcí i 
samotný hejtman doufají, že jim nová 
právní norma přinese buď právo veta 
nebo alespoň připomínkovací právo. 
Zhodnocena byla také činnost sdružení Za 
záchranu Klenovského masivu v loňském 
roce. „Byli jsme na semináři v Praze 
v Senátu, na poradě Správy úložišť 
radioaktivního odpadu a svými podpisy 
jsme podpořili také novelu atomového 
zákona. Navíc jsme si dali závazek, že se 
koncem každého kalendářního roku 
budeme scházet a zvážíme naše další 
kroky“ upřesnil starosta Lodhéřova Jiří 
Dvořák. Jestliže bude nakonec záměr 
vybudování úložiště prosazen, měla by 
jména dvou konkrétních lokalit padnout 
v roce 2015. Se začátkem stavby se počítá 
v roce 2040, s jejím ukončením o 25 let 
později. 
 
Adventní trhy v Plasné 
 

O prvním adventním víkendu se na řadě 
míst konaly trhy. Ne jinak tomu byla i 
v Plasné u Kardašovy Řečice, kde již 
několik let funguje chráněné bydlení pro 
handicapované spoluobčany. Na akci 
pořádané občanským sdružením Proutek, 
která nesla příznačný název „Otevřený 
dvůr“, se sjela řada návštěvníků. Pro 
zájemce byl připraven prodej rukodělných 
výrobků nejen z chráněných dílen. 
Zakoupit si tak mohli nejrůznější vyšívané 
ubrusy, keramické výrobky a samozřejmě 

nechyběly ani adventní věnce. „Chceme tím 
vlastně ukázat, že je úplně jedno, kdo to 
vyrobí, a že i lidé s postižením mohou 
vyrobit výrobek, který je úplně stejný, 
hodnotný a krásný jako jakýkoliv jiný 
výrobek.“ vysvětlil Jan Kostečka, předseda 
o.s o. Proutek. Připraven byl i bohatý 
kulturní program. Především nejmenším se 
představilo Divadlo Koňmo a nebo historická 
skupina Balata. Nechyběl ani jindřicho-
hradecký dětský soubor Myfun. „Jsme velice 
rádi, že tito lidé přicházejí a hrají pro nás za 
většinou symbolickou částku. A tím mohou i 
pobavit ostatní a myslím, že je to na té 
atmosféře znát – že to jde od srdce k srdci.“ 
s úsměvem dodal Jan Kostečka. Zároveň 
zde byla také uspořádána veřejná sbírka. 
Výtěžek z ní bude použit na vybudování 
chráněné dílny pro handicapované lidi. Ti by 
tu měli pracovat jako běžní zaměstnanci a 
žít tak životem, jakým žijí jejich vrstevníci. 
Dílna by měla být otevřena v létě roku 
2006. Sdružení Proutek se loni také zapojilo 
do celonárodní benefiční kampaně cihla 
2005. Benefiční cihly si zájemci po 
zakoupení mohli buď odnést domů nebo na 
ně napsat nějaký vzkaz. Takto zkrášlené 
cihly byly využity na vybudování pece na 
chleba, která byla dokončena v závěru 
loňského roku. 
 
Centrum ve školce Floriánus  
je již otevřeno 
 

V Jindřichově Hradci bylo v trvalkové školce 
Floriánus v Pražské ulici slavnostně otevřeno 
nové environmentální centrum, tedy místo 
které má sloužit veřejnosti jako poradna 
v oblasti životního prostředí. Podobných 
center je v celých Jižní Čechách celkem 
devět. Dvě jsou umístěny přímo v krajském 
městě, jedno v Písku, na Strakonicku, kde 
tuto funkci zastává městská knihovna, dále 
v Českém Krumlově a na Táborsku. Na 
Jindřichohradecku jsou zatím otevřeny dvě 
centra, jedno je otevřeno v Třeboni a druhé 
přímo ve městě nad Vajgarem. „Každé 
centrum je specializované na něco jiného. 
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Naše se orientuje na přírodní zahrady. 
V trvalkové školce Floriánus máme také 
přírodní zahradu otevřít. Na tu bude tuto 
zimu připraven projekt. Grant je vypsaný 
na dva roky, během nichž by se tato 
zahrada měla otevřít.“ vysvětlila Štěpánka 
Charvátová, vedoucí environmentálního 
centra Floriánus. Mezi hlavní úkoly 
environmentálního centra  mimo klasickou 
poradenskou službu bude také patřit 
pořádání nejrůznějších seminářů, 
přednášek či besed. V plánu je také 
vytvoření vlastních webových stránek či 
časopisu. Organizátoři původě plánovali 
otevřít jindřichohradecké centrum až za 
pět let, i díky získanému grantu, se 
podařilo tento plán uskutečnit ještě letos. 

„My jsme získali dvouletý grant od 
Evropského sociálního fondu. Je to 
kofinancováno Českou republikou. Celý 
grant je ve výši dvanácti miliónů a podílí se 
na něm devět poraden plus v Jindřichově 
Hradci Vysoká škola ekonomická – katedra 
managementu.“ řekla RNDr. Zuzana 
Guthová, CSc. ředitelka ROSA o.p.s. 
Centrum Floriánus tak z celkové částky 
grantu vyčerpá zhruba 400 tisíc korun, a to 
především poradenské aktivity. Veřejnosti 
bude centrum přístupno, přímo v trvalkové 
školce, vždy v úterý a ve čtvrtek. 

 
Marcela Kozlová, Blanka Vaňková 

JJiinnddřřiicchhoohhrraaddeecckkáá  tteelleevviizzee  

       
  

Fakulta managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci 
a Český výbor pro UNICEF děkují všem, 

kteří se zúčastnili projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. 
Vaším přičiněním se podařilo na Jindřichohradecku vyrobit více než 160 panenek. 

Téměř polovina z nich našla již svůj nový domov.   DĚKUJEME VÁM! 
Speciální poděkování za pomoc patří Tiskárně RAIN, s.r.o., manželům Langrovým,  
Městské knihovně, Domu dětí a mládeže, Státnímu hradu a zámku v Jindřichově Hradci 

a také studentům fakulty, kteří se na projektu podíleli. 
Panenky budou připraveny k adopci ještě během února v rámci kampaně „30 dní pro 

neziskový sektor“ 
 

SPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly slavnostně 
přivítány na starobylé radnici dne 9. prosince 2005  
 

Popprová Tereza Ifkovich Jakub Truhlář Filip  
Přikrylová Ema 
Záhora Lukáš 
Jiránek Richard 

 
 
 
 
 

Foršt Ondřej  
Moldrzyková Monika 
Vopálková Lenka 
 

Janák Adam Jiří 
Růžková Anna 
 

 

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

 

    5. 11. Ing. Ladislav Tunka, Bednárec 16. 11. Zdenek Aujezdský, J. Hradec 
    6. 11. Antonín Nikodým, J. Hradec  
  10. 11. František Kubiska, Česká Olešná  
  14. 11. Vladimír Peterka, Vlčice 
  14. 11. Karel Ziba, Nová Bystřice 
  15. 11. Růžena Faktorová, Lužnice 
  16. 11. Jana Wenigová, J. Hradec 

18. 11. Jaroslava Vernerová, Nová Včelnice  
19. 11. Vladimír Picek, J. Hradec 
19. 11. Zdeňka Schrutzová, Rodvínov 
21. 11. Jaroslav Bárta, Okrouhlá Radouň 
25. 11. Vladimír Vopravil, Lomy 
28. 11. Pavel Šulla, J. Hradec 
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            K U L T U R N Í     K A L E N D Á Ř                    
 

Neděle  1.1. 2006   17.00  
Město Jindřichův Hradec Vás srdečně zve na přivítání NOVÉHO ROKU  
slavnostním projevem starosty města,  novoročním troubením ze starobylé 
radnice a slavnostním ohňostrojem odpáleným z městské věže - náměstí Míru 
   

Sobota   7. 1. 2006   14.00  
KD Střelnice Vás zve na Jindřichohradecké sprinty Mirka Strejčka - veslařské 
závody na trenažérech 
                                 20.00 – PLES VESLAŘŮ  sál Střelnice 
 

Sobota   7. 1. 2006   19.00  
Divadelní spolek Deštná uvádí hru bratří Čapků ZE ŽIVOTA HMYZU 
                                                                   Hrají ochotníci Divadelního spolku Deštná 
sál DDM - Růžová ul., vstupné: 50,- Kč, děti 20,- Kč, rodinné 100 Kč 
 

Čtvrtek 12. 1. 2006  19.00  
Divadelní společnost Jablonský uvádí  reprízu tichomořské operety dle J.N. Nestroye  
LIDOŽROUTI 
                                         

Hrají, tančí a zpívají: K.Lišková, P.Körner, P.Prudil, J.Smrčka, V.Staněk a další. Spoluúčinkuje 
hudební skupina Ukrutanka. Režie Sabina a Jiří Langerovi  Vstupné 70,-65,-60,-Kč  
sál Střelnice 
 

Čtvrtek 12. 1. 2006   19.30  
Dada Club Kasper pořádá koncert JIŘÍ DĚDEČEK 
                                    Další z pravidelných pořadů Hudební sklepy   Vstupné: 90 Kč 
Dada Club Kasper Kostelní ul. 
 

 
Neděle  15. 1. 2006     9.30  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec  
 

Pondělí 16. 1. 2006   19.00  
Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka Vás zvou na 
besedu se starostou města Ing. Karlem Matouškem  
                                „Jindřichův Hradec v současnosti“ 
konferenční sál muzea 
Úterý    17. 1. 2006  19.00  
KD Střelnice Vás zve na divadelní komedii Mario Camoletti 
                                                                KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU  
Hrají: M.Dvorská / L.Molínová, I.Andrlová / L.Zedníčková, V.Beneš / M.Vašinka, 
L.Benešová / O.Želenská, A.Gondíková / J. Zenáhlíková. Režie: Vladislav Beneš 
Vstupné: 145, 140, 135, Kč Předplatné skupiny  A 
sál Střelnice   
 

Čtvrtek 19. 1. 2006   17.45  
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J. Hradci Vás zvou 
 na besedu s Ing. Josefem Jandou 
                       „Příroda a život v Guatemale“ a výstavku „Drátkování“  
Klubovna Domova mládeže SZdŠ J. Hradec  Vajgar 
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Neděle  22. 1. 2006   17.00  

KD Střelnice uvádí  SENIOR KLUB   Zábavný pořad pro střední a starší generaci. 
Moderátor: Václav Staněk. K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso   
sál Střelnice  Vstupné: 35 Kč   

Úterý    24. 1. 2006    19.00  
KD Střelnice uvádí  JAKUB SMOLÍK a Fr. Kasl band  
Koncertní vystoupení. Vstupné: 140, 135, 130 Kč 
sál Střelnice   
 

Pátek   27. 1. 2006    18.00  
Klub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku 
publicisty Ing. Zdeňka Nováka  
                      „ROK 1944 – konec japonského palubního letectva“ 
Přednáška bude doplněna promítáním dobového videodokumentu a ukázkou odborné 
literatury 
konferenční sál muzea 
Sobota  28. 1. 2006   20.00  
Město Jindřichův Hradec Vás srdečně zve na PLES MĚSTA  
K tanci a poslechu hraje TO Portál. Host večera: Václav Neckář a skupina Bacily 
sál Střelnice     Vstupné: 150 a 100 Kč 
 

Neděle  29. 1. 2006   16.00  
KD Střelnice pořádá divadelní pohádku Čertův švagr Divadelní agentura Julie Jurištové. 
Divadelní pohádka z cyklu „Děti s rodiči do divadla“  Vstupné: 40, 35, 30 Kč   
sál Střelnice   
 

Pondělí 30. 1. 2006   19.00 
KD Střelnice pořádá divadelní komedii PERLA HOLLYWOODU A JÁ 
Divadlo Ungelt Praha. Hrají: Alena Vránová a Simona Postlerová. Režie: Ladislav Smoček 
Předplatné sk. B 
sál Střelnice    
 

Pravidelné setkávání Apoštolské církve vždy v  neděli od  9,30 hod.  
v Domě s pečovatelskou službou v České ulici  
          

pokračování výstav 
 

 Galerie INSPIRACE Vás zve na probíhající výstavu Cokoli vzniklo, dávno dostalo své jméno 
 Lucie Absolonová – Svobodová, obrazy na hedvábí, Ondřej Drábek, Betlém (dřevěná plastika)  
 Langrův dům, nám. Míru 138/I., malá výstavní síň, výstava potrvá do 7. 1. 2006  vstup volný 
 

Národní muzeum fotografie, o. p. s. Kostelní 20/I. - jezuitská kolej, Jindřichův Hradec 
tel/fax 384 362 459, E-mail: nmf@nmf.cz, www.nmf.cz 
MIROSLAV POKORNÝ VENKOV (NOVOHRADSKO 1973 – 1988) 
Výstava potrvá do 8. 1. 2006. Otevřeno denně mimo pondělí od 12 do 17 hodin 
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč pro studenty, důchodce, děti nad 6 let, rodinné 90 Kč pro max. 
2 dospělé a 2 děti, vstup zdarma pro děti do 6 let, novináře, invalidy 
Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na probíhající výstavu „PF Antonína Málka“ 
kaple sv. Víta, výstava potrvá do 6. 1. 2006 

strana   12                         Jindřichohradecký zpravodaj                              1/2006 
Z činnosti Obce Baráčníků Kunifer Jindřichův Hradec 
             Dne 10. prosince 2005 se konalo valné sedění sdružené Obce Baráčníků Kunifer 
Jindřichův Hradec. Cílem tohoto sedění bylo vyhodnocení práce za poslední 2 roky, které 
zaznělo ve zprávách jednotlivých činovníků obce. 
Bylo přítomno 30 sousedů a tetiček z Obce Baráčníků Jindřichův Hradec a 23 hostů.       
K naší velké spokojenosti mezi nás zavítal také starosta města Ing. Karel Matoušek. 
Přítomen byl župní rychtář VI. župy Soběslav soused Sommer. 
Zdravice hostů přednesli zástupci jednotlivých sdružených Obcí Baráčníků, a to za 
Soběslav rychtář soused Líkař, za Veselí n. Lužnicí rychtář soused Pazdera, za Tábor 
rychtář soused Buřič a za Kardašovu Řečici rychtářka teta Míková. 
 Pěvecký kroužek pod vedením pana Michala zpestřil naše sedění pásmem 
vánočních písní. Byla to jen malá ukázka z repertoáru, se kterým vystupují nyní před 
Vánoci pro Domov důchodců, Klub aktivního stáří, ČČK a další spolky. 
 K podstatné změně došlo ve složení konšelstva. Dosavadního rychtáře vystřídal 
nový rychtář soused Josef Šprincl a místorychtáře nahradil soused Bohumil Komínek. 
Kroniku Obce povedou teta Vázlerová a teta Novotná. 
 Z obsáhlé zprávy švandymistrové vybírám to nejpodstatnější o naší činnosti za 
poslední dva roky: V únoru se konal na Střelnici opět Staročeský bál. Celý bál se 
odehrával v duchu staročeských tradic a zvyklostí za účasti rychtáře, paňmaminky, 
pantatínka, drába, ponocného a všech ostatních činovníků v příslušném oblečení. Ostatní 
sousedé a tetičky byli buď v krojích nebo svérázu. Součástí byla „Česká beseda“, kterou 
jsme tančili spolu s mladou chasou, bez níž si toto předtančení, na které se veřejnost 
těší, neumíme představit. 

Rovněž v únoru proběhla společná akce s městem, kdy jsme zajišťovali 
v maskách maškarní průvod. Tento masopust je znám pod názvem „Pohřbívání basy“, 
jinak též Bakus. Program se odehrával před Střelnicí, poté se konal maškarní rej pro děti 
v sále na Střelnici. 

Pro veřejnost města a okolí bylo po celý měsíc únor zajišťováno půjčování 
masek na maškarní plesy. Zájem je stále větší, tetičky musí  masky opravovat a každý se 
snažíme přispět vhodným šatstvem na doplnění kompletu i celé nové masky.  

K příležitosti MDŽ a následně ke Dni matek se uskutečnila vystoupení našeho 
pěveckého souboru v Domově důchodců na Jitce, v Pečovatelském domě v Růžové ulici, 
na rychtě, v DDM v J. Hradci. Všechna tato vystoupení měla obrovský úspěch. 

Naše vzdělavatelka teta Novotná vystupovala v pečovatelském domě v Růžové 
ulici s přednáškou spojenou s besedou „Velikonoční zvyky a obyčeje“ za velké účasti 
obyvatelů domu. Jako každým rokem se konala na rychtě prodejní velikonoční výstava, 
kterou pořádá Český svaz žen. Po všechny dny byla výstava hojně navštěvována 
veřejností a dětmi. Stejně jako na vánoční výstavě, tak i zde bylo možno levně nakoupit 
mnoho krásných ručních výrobků, určených k výzdobě.  

Na velikonoční neděli jsme pořádali tradiční vynášení smrtky. Průvod za 
doprovodu hudby i tradiční ceremoniál na zámku spolu s vystoupením pěveckého 
kroužku měl obvyklý průběh, na jehož konci byla smrtka vhozena do Malého Vajgaru. 
Počasí nám mnoho nepřálo, bylo pod mrakem, ale naštěstí nepršelo. Mnoho diváků již 
nechodí s námi v průvodu a čekají na zámku na náš příchod, aby byli co nejblíž 
konanému ceremoniálu a následně utopení smrtky. Proto uvažujeme o tom, že příští rok 
změníme trasu průvodu i místo upálení smrtky. 
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Velká společenská událost našeho města se odehrála 1.května 2004 při oslavě 

Svátku práce a vstupu České republiky do Evropské unie. Na žádost města Jindřichův 
Hradec jsme se účastnili slavnostního průvodu v našich krojích ulicemi města až na třetí 
nádvoří zámku, kde se konala slavnost. Rozsáhlý program rozšířili účastníci z družebních 
měst z Rakouska, kteří přijeli v uniformách ostrostřelců a v průvodu i na zámku vyhrával 
velký hudební soubor z Waidhofenu. Mladá chasa zatančila v 1 koloně besedu. Přestože 
město pečlivě tyto oslavy připravilo, je překvapující, že v průvodu bylo 29 baráčníků 
v krojích a z ostatních spolků a sportovních oddílů ve městě, kteří mohli průvod obohatit, 
se nezúčastnil nikdo. 

Ve spolupráci s divadelním spolkem Jablonský a herců z Plzně jsme účinkovali   
1. a 5. července 2004 při večerních představeních v prostorách jindřichohradeckého 
zámku. Bylo to v divadelní hře J. K. Tyla „Tvrdohlavá žena“. Tato vzájemná spolupráce 
byla velice dobře hodnocená veřejností. 

Soused Machart z mladé chasy se zúčastnil 14denního dětského tábora při DDM 
Jindřichův Hradec, svou účastí přispěl i při zajišťování soutěží při akci „Rozloučení 
s létem“, která se konala k ukončení prázdnin. Teta Novotná pekla s členkami Českého 
svazu žen 3 000 ks perníčků, které se při této akci rozdávaly dětem. 

Rodina Šlechtova se zúčastnila v krojích při výstavách a pietních vzpomínkových 
akcích v Jarošově nad Nežárkou, Nekrasíně, ale i v Hrádku u Sušice k výročí úmrtí 
jihočeského spisovatele, kněze a vychovatele z 19. století, který se narodil v Nekrasíně. 
Veřejnosti je znám pod jménem František Pravda. 

Dále naše tetičky Modráčková, Vázlerová a Novotná byly jako hostesky ve 
svérázech při zahájení prodejní výstavy v Langrově domě. Staročeským zvykem chlebem 
a solí přivítaly všechny přítomné hosty. 

9. dubna 2005 oslavili manželé Fialovi 60. výročí manželského svazku. Bylo jim 
požehnáno v 17.00 hodin v kostele Nanebevzetí Pany Marie. Obřadu se zúčastnili i 
sousedé a tetičky z obce. Manželům předali malou pozornost a přání. 

11. června se v Soběslavi konaly oslavy při příležitosti slavnostního rozvinutí 
praporu VI. župy a 120. výročí založení OB Kunifer v J. Hradci a 105. výročí SOB Vitoraz 
Veselí n. Lužnicí. Průvod se odebral z Národního domu na náměstí, kde se konal kulturní 
program již za deště. Děkan farnosti Soběslav posvětil prapor a poté na vyzvání 
přistupovaly jednotlivé obce a vázaly své stuhy. I naše obec věnovala vyšívanou stuhu, 
kterou rychtář přivázal na prapor. Do kulturního programu jsme přispěli vystoupením 
pěveckého kroužku pod vedením pana Luďka Michala. 

 Toto je zhruba naše činnost za poslední 2 roky. Patří sem pochopitelně 
pravidelný úklid a opravy rychty a okolí, praní a údržba krojů kostýmů a masek. 

 Gratulantky pravidelně chodí přát k významným životním jubileům sousedům a 
tetičkám, dále se naši zástupci zúčastňují smutečního rozloučení se zemřelými členy naší 
obce, kde stojí ve svérázu čestný špalír. 

I přes to, že je nás stále méně aktivních, na všech se podepisuje věk a nemoce, 
snažíme se staré zvyky a obyčeje  stále udržovat. 

Doufáme, že nové konšelstvo, zvolené na dvouleté období, dokáže naplňovat 
schválený plán práce a že naše činnost uvnitř Obce i na veřejnosti bude alespoň stejně 
úspěšná jako dosud. To je naším přáním a věříme, že se nám to společnými silami a 
chutí do práce podaří. 

Přeji všem čtenářům jménem naší baráčnické obce hodně zdraví a úspěchů  
v osobním životě v nadcházejícím roce.           Dáňa Šprinclová, švandymistrová   
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3. úterý   17.30 20.00 
4. středa 17.30 20.00 
 
 
 
 
 
Vstupné: 78 Kč 
 

 
HRUBEŠ  A  MAREŠ  JSOU  KAMARÁDI  DO  DEŠTĚ     ČR-CinemArt 
Hrubeš (Jan Budař) a Josef Mareš (Richard Krajčo) jsou kamarádi. Nemají 
peníze, nejsou ani moc chytří, ani moc hezcí. Hrubeš pracuje jako revizor, 
Mareš žádnou práci nemá. Oba intenzivně touží po lásce, ženách a 
pěkném zaměstnání. Na scéně se objevuje slovenský filmový režisér a 
Hrubeš s Marešem  jsou přesně to, co hledá. 
Dále hrají: Miroslav Donutil, Iva Janžurová, Magdalena Borová, Robert 
Roth aj. 
Režie: Vladimír Morávek  Mládeži do 15 let nepřístupný    
          Délka filmu: 108 min. 
 

 
5. čtvrtek 17.30 20.00 
6. pátek   17.30 20.00 
 
 

Titulky 
Vstupné: 63 Kč               
 

KURÝR  2       Francie-USA-Bontonfilm 
Nejlepší řidič na světě je zpátky ve hře. Frank Martin neuhlídal dítě svých 
klientů a teď sepokouší své selhání napravit. Pokračování akční komedie. 
Hrají: Jason Statham, Alessandro Gassman, Amber Vallettaová aj. 
Režie: Louis Leterrier  Mládeži do 12 let nevhodný 
          Délka filmu: 90 min. 
 

 
7. sobota 17.30 20.00 
8. neděle 17.30 20.00 
 
 
Titulky   
Vstupné: 73 Kč 
 

TAJEMNÝ  LET   USA-Falcon 
Jodie Fosterová v hlavní roli napínavého thrilleru. Při letu z Berlína do New 
Yorku, ve výšce 11000 metrů nad zemí potká Kyle Prattovou ta nejhorší 
noční můra každé matky - v rozlehlých prostorách Boeingu 474 se beze 
stopy ztratí její šestiletá dcera Julia... 
Dále hrají: Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahanová aj. 
Režie: Robert Schwentke  Mládeži do 12 let nevhodný   
          Délka filmu: 100 min. 
 

PŘEDSTAVENÍ   
ART  KINA 
9. pondělí 17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky     
Vstupné: 68 Kč 

ZEMĚ  HOJNOSTI    USA-SRN-Hollywood C.E. 
Psychologický film. Pohled na Ameriku po 11. září 2001 očima německého 
režiséra Wima Wenderse (Nebe nad Berlínem, Million Dollar Hotel). 
Hrají: Michelle Williamsová, John Diehl, Wendel Pierce aj. 
Režie: Wim Wenders   Mládeži do 12 let nevhodný 
         Délka filmu: 123 min. 

 
10. úterý  17.30 20.00 
11. středa 17.30 20.00 
 
 
Vstupné: 63 Kč      
 

ŠTĚSTÍ     ČR-Bontonfilm 
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová v tragikomedii Bohdana 
Slámy (Divoké včely) o zázracích obyčejných lásek. 
Dále hrají: Marek Daniel, Zuzana Kronerová, Simona Stašová, Bolek 
Polívka aj.     
Režie: Bohdan Sláma 
         Délka filmu: 100 min. 

 
12. čtvrtek 17.30 20.00 
13. pátek   17.30 20.00 
 
 
Titulky    
Vstupné: 68 Kč   
 

JESKYNĚ   SRN-USA-Falcon 
Akční horor. Na území Rumunska narazí tým vědců na ruiny opatství z 
13.století. Po bližším průzkumu zjistí překvapivou věc - opatství stojí na 
vchodu do obrovského systému podzemních jeskyň. 
Hrají: Cole Hauser, Morris Chestnut, Lena Headeyová aj. 
Režie: Bruce Hunt    Mládeži do 15 let nepřístupný 
          Délka filmu: 100 min. 
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14. sobota 17.00 20.00 
15. neděle 17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 

ZNÁ  JI  JAKO  SVÝ  BOTY USA-Bontonfilm 
Cameron Diazová a Toni Colletteová v romantické komedii o tom, jak je 
dobré míti sestru. 
Dále hrají: Shirley MacLaineová, Mark Feuerstein aj. 
Režie: Curtis Hanson                      
          Délka filmu: 130 min. 
 

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN 
PRO SENIORY 
 
16. pondělí 17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
Vstupné: 35 Kč 
 

KOPYTEM SEM,  KOPYTEM  TAM      ČR-Bontonfilm 
V lázeňském městě žije parta amatérských divadelníků. Jejich „veselý“, 
trochu bohémský a promiskuitní způsob existence má smrtelně vážné 
následky. Komedie Věry Chytilové se členy divadla Sklep. 
Hrají: Tomáš Hanák, Milan Šteindler, David Vávra, Ivana Kuntová aj. 
Režie: Věra Chytilová      Mládeži do 12 let nevhodný 
          Délka filmu: 127 min. 

 
17. úterý  jen 17.30 
18. středa jen 17.30 
 
 
Vstupné: 63 Kč               

ANDĚL  PÁNĚ     ČR-Warner Bros. 
Nová česká pohádka režiséra Jiřího Stracha vypráví o zmatcích, které se 
během vánočního času odehrávají jak na nebi, tak i na zemi. 
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Klára Issová, Jiří Bartoška, Oldřich Navrátil, 
Josef Somr aj. 
Režie: Jiří Strach             
         Délka filmu: 90 min. 
 

 
17. úterý   jen 20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč 
 

DOOM      USA-ČR-Bontonfilm 
Peklo už není hra. Ze základny na planetě Mars přicházejí stále 
nepříjemnější zprávy. Je třeba vyslat elitní mariňáky, aby zjistili, co se 
stalo a eliminovali jakoukoliv hrozbu. Aspoň takový byl původní plán... 
Hrají: Carl Urban, The Rock, Robert Russel aj. 
Režie: Andrzej Bartkowiak 
Mládeži do 15 let nepřístupný 
            Délka filmu: 105 min. 
 

  
18. středa     jen 20.00 
19. čtvrtek 17.30 20.00 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

DĚJINY  NÁSILÍ                  SRN-USA-Warner Bros. 
Kriminální thriller o muži, který možná není tím, čím se zdá být. Tom Stall 
vedl spokojený život. Do doby, než se stal hrdinou. 
Hrají: Viggo Mortensen, Maria Bellová, Ed Harris, William Hurt aj. 
Režie: David Cronenberg    Mládeži do 15 let nepřístupný 
              Délka filmu: 96 min. 
 

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

LOVCI  DINOSAURŮ           USA-Bioscop 
Akční dobrodružné sci-fi. Cestovní kancelář Time Safari nabízí lákavou 
atrakci. Cestovánív čase a lov dinosaurů. Zabití motýla na prehistorickém 
safari ale ohrozí existenci celého lidstva. 
Hrají: Edward Burns, Ben Kingley, Catherine McCormacková aj 
Režie: Peter Hyams     Mládeži do 12 let nevhodný 
         Délka filmu: 103 min. 
 

PŘEDSTAVENÍ   
ART  KINA 
 
23. pondělí 17.30 20.00 
 
 
Titulky   
Vstupné: 63 Kč 
 

MŮJ  NINIFOR               Polsko-Hollywood C.E. 
Psychologický životopisný snímek o posledních letech polského naivního 
malíře Nikifora, považovaného za jednoho z největších světových naivních 
výtvarníků. Hlavní roli malíře Nikifora ztvárnila osmdesátiletá Krystyna 
Feldmanová. Vítězný film loňského karlovarského filmového festivalu. 
Dále hrají: Roman Gancarczyk, Jerzy Gudejko, Lucyna Malecová aj. 
Režie: Krzysztof Krauze  Mládeži do 12 let nevhodný     
          Délka filmu: 96 min. 
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24. úterý    jen 19.00 
25. středa  jen 19.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 80 Kč 

KING  KONG USA-Bontonfilm 
Nová verze legendárního příběhu, který natočil režisér Peter Jackson (Pán 
prstenů) s rozpočtem 207 milionů dolarů. Dobrodružný velkofilm o 
tragické lásce veliké gorily a krásné herečky. 
Hrají: Adrien Brody, Naomi Wattsová, Jack Black aj. 
Režie: Peter Jackson 
          Délka filmu: 185 min. 
   

 
26. čtvrtek 17.00 20.00 
27. pátek   jen 17.00 
28. sobota jen 17.00 
29. neděle jen 17.00 
 
Pozor na začátek! 
Český dabing    
Vstupné: 73 Kč 

LETOPISY  NARNIE: Lev čarodějnice a skříň       USA-Falcon 
Pohádkový fantasy příběh čtyř sourozenců, kterým se během hry na 
schovávanou podaří pomocí magické skříně dostat do jiného světa. Je to 
pohádková říše Narnie, kde můžete potkat statečného lva Aslana, zlou 
Bílou čarodějnici i další neobyčejné bytosti. 
Hrají: Tilda Swintonová, Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna 
Popplewellová aj. 
Režie: Andrew Adamson   
         Délka filmu: 132 min.  
 

 
27. pátek   jen 20.00 
28. sobota jen 20.00 
29. neděle jen 20.00 
 
Titulky      
Vstupné: 68 Kč  
 

3:15  ZEMŘEŠ       USA-SPI 
Horor. Démoni z legendárního strašidelného domu v Amityville na Long 
Islandu znovu ožívají. Od tvůrců filmu Texaský masakr motorovou pilou. 
Hrají: Ryan Reynolds, Melissa Geogeová, Jesse James aj. 
Režie: Andrew Douglas   Mládeži do 12 let nevhodný 
          Délka filmu: 90 min. 

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  
PRO  SENIORY 
 
30. pondělí  jen 19.00 
 
Pozor na začátek! 
Titulky                          
Vstupné: 35 Kč   
 

QUO VADIS      Polsko-USA-Bontonfilm 
Historický velkofilm podle románu Henryka Sienkiewicze. Milostný příběh 
příslušníka římské patricijské rodiny Marca Vinicia a křesťanky Lygie v 
době vlády císaře Nerona ve starém Římě. 
Hrají: Pavel Delag, Magdalena Mielcarzová, Boguslav Linda, Franciszek 
Piczka aj. 
Režie: Jerzy Kawalerowicz  
          Délka filmu: 160 min. 
 

31.   úterý  17.30 20.00 
1.2. středa 17.30 20.00 
 
 
Titulky     
Vstupné: 68 Kč 
 

LÁSKA  NA  INZERÁT USA-Warner Bros. 
Diane Laneová a John Cusack v romantické komedii na téma - 
seznamování pro starší a pokročilé. 
Dále hrají: Elizabeth Perkinsová, Christopher Plummer, Dermot Mulroney  
Režie: Gary David Goldberg    Mládeži do 12 let nevhodný 
          Délka filmu: 98 min. 

 
2.2. čtvrtek17.30 20.00 
3.2. pátek  17.30 20.00 
 
 
 
 
 
Vstupné: 63 Kč               
 

ŠÍLENÍ ČR-Warner Bros 
Psychologický horor režiséra Jana Švankmajera volně vychází z motivů 
povídek E.A.Poea - Zaživa pohřben a Šílený psychiatr. Děj se zdánlivě 
odehrává v 19.století ve Francii, je však plný anachronismů a reálií 
dneška. 
Hrají: Pavel Liška, Jan Tříska, Anna Geislerová, Martin Huba, Jaroslav 
Dušek aj. 
Režie: Jan Švankmajer   Mládeži do 15 let nepřístupný 
         Délka filmu: 115 min. 
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 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI     

8. neděle    15.30 
Vstupné: 10  Kč 

Broučci – S broučkem je zle                     ČR-Krátký film  
Pásmo pohádek.                                         Délka pásma: 65 min. 

15. neděle   15.30 
Vstupné: 10  Kč 

Budulínek                                                  ČR-Krátký film 
Pásmo pohádek.                                         Délka pásma: 60 min.  

22. neděle   15.30 
Vstupné: 10  Kč 

Štaflík a Špagetka                                    ČR-Krátký film                        
Pásmo pohádek.                                         Délka pásma: 60 min. 

29. neděle   15.30 
Vstupné: 10  Kč 

Krakonoš a pytlák                                    ČR-Krátký film                        
Pásmo pohádek.                                         Délka pásma: 62 min. 

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2006 
  1.  Láska na inzerát USA romantické drama
  2.  –  3. Šílení ČR psychologický horor
  4. –   5.  Mrtvá nevěsta Tima Burtona V. Británie animovaný horor
           6.  Křižník Potěmkin SSSR Projekt 100
  7. –   8. Sklapni a zastřel mě V. Británie - ČR černá komedie
  9. –  12. Jak se krotí krokodýl ČR rodinná komedie
         13. Spalovač mrtvol ČR drama
14. –  15. A co když je to pravda? USA romantická komedie
16. –  17. Důkaz USA psychologický
17. –  19.  Harry Potter a Ohnivý pohár USA pohádka, adaptace
18. –  19. Země mrtvých USA horor
         20. Na východ od ráje USA Projekt 100
21. –  22. Restart ČR - Finsko psychologický
23. –  24. Hele kámo, kdo tu vaří? USA komedie
25. –  26. V moci ďábla USA horor
         27. Rozpuštěný a vypuštěný ČR komedie
         28. Elizabethtown USA romantická komedie

 

  Připravujeme na únor a březen  2006    KD Střelnice                                                                                                                                                            
11. a 12. 2. – 14.00   Dětský maškarní karneval  
        14. 2. – 19.00   Tramvaj dostanice touha - divadelní hra, předplatné skupiny A 
        19. 2. – 16.00   Princ Bajaja – divadelní pohádka 
        25. 2. – 20.00   Charleston – taneční večer  
        26. 2. – 17.00   Senior klub 
        11. 3. – 19.00   Hamlet – divadelní hra – DS Kašpar, předplatné skupiny A 
        19. 3. – 16.00   Kocour v botách – divadelní pohádka 
 

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 
Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 384 321 279  
E-mail: zamek@j-hradec.cz  
Fax: 0420 384 321391  www.zamekjhradec.cz    
Prohlídky pouze pro předem objednané skupiny (po - pá) s  110 %  

                     mimosezónním rezervačním příplatkem.  
 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo náměstí 19/I. 377 01 J. Hradec  
tel. 384 363 661, 384 363 660 / Fax 384 361 576            
E-mail: muzeum@esnet.cz  www.muzeum.esnet.cz  
Muzeum je otevřeno denně od 8.30 -12.00 a 13.00 -17.00 hodin 

Od 7. ledna 2006 až do 31. března 2006 jsou muzeum, kostel sv. Jana Křtitele a městská 
vyhlídková věž  uzavřeny!  
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KLUB HISTORIE LETECTVÍ 
JINDŘICHŮV HRADEC  

                      

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

 

     Když jsme se s kolegy z klubu rozhodli expedici roku 2003 věnovat oblasti 
jižní a jihozápadní Anglie, ani přes sebedetailnější přípravy jsme nemohli 
tušit, s jakými výsledky se vrátíme. Již nyní však mohu říci, že se nám podařilo 
udělat nad rámec původního plánu. Velkou zásluhu na tom měl především 
autor trasy a výběru lokalit Vláďa Vondrka a tlumočník Petr Pokovba, ale 
pochopitelně i všichni ostatní členové našeho týmu.  
     Cestou ze Sampford Spinay, místa setkání s plukovníkem Františkem Marešem a jeho 
chotí Gwen, jsme ještě dlouho vzpomínali na osobní zážitky tohoto vynikajícího čs. 
válečného stíhacího pilota. Muže, který i řadu desítek let po válce dokázal výrazně 
pomáhat lidem z Československa. Vždyť jím zorganizovaná fotografická výstava v Anglii, 
přibližující Britům pražské srpnové události roku 1968, našla tisíce návštěvníků ochotných 
přispět nemalým finančním darem na podporu čs. emigrantů. Je to dodnes mimořádně 
vitální muž, který má sice pohybové zdravotní problémy, ale všichni pevně doufáme, že 
se dožije ještě mnoha šťastných let.  
     Následující dny nás cesta vedla do nejodlehlejších koutů jižní a jihozápadní Anglie. Do 
míst, kde se původně nacházely bývalé základny RAF a hřbitovy s náhrobky našich letců. 
Dovoluji si vám je nyní ve stručnosti představit, 
jelikož o každém z míst by jinak šly napsat dlouhé 
a určitě i zajímavé stránky textů.   
    Základny RAF lze stručně popsat jako méně či 
více zachovalé, které nás v mnohém překvapily 
svým současným využitím. Hned v úvodu musím 
připomenout, že během války byla při jižním 
pobřeží Anglie za letiště využívána (obrazně 
řečeno) „kde jaká rovná louka“, která umožňovala 
bezpečný vzlet a přistání stíhacím strojům 
bránícím nebe nad Albionem. U bombardovacích perutí to bylo mnohem složitější. Již 
před válkou měli Britové podél pobřeží vybudovánu poměrně hustou síť logisticky 
vybavených základen. Až s postupem doby a snížením intenzity útoků ze strany Němců 
docházelo k jejich vylepšování a využívání i v poválečném období.   
     O bývalé základně v Exeteru (310. čs. stíhací peruť: 7.5.1942 - 26.6.1942) jsem se 
zmínil již dříve. Existuje tu menší dopravní letiště zaměřené na vnitrostátní a turistické 
zahraniční cesty. Také v Perranporthu (310. peruť: 14.12.1941 - 7.5.1942) se stále létá. 
Z bývalých objektů sice zůstaly jen staré dřevěné hangáry, ale startovací plocha i její 
nově vybudované okolí je využíváno tamním sportovním aeroklubem. Z laického hlediska 
je jim co závidět, například pohled z ptačí perspektivy na nedaleké rozlehlé vody 
Atlantiku. Letiště v Ibsley (čs. stíhací wing: 7.9./18.9.1943 - 20.2.1944) zaniklo a je 
staveništěm soukromé firmy. Základna Portreath (313. čs. stíhací peruť: 25.8.1941 - 15. 
12.1941) je v současné době vojenskou radarovou stanicí RAF. Byli jsme přijati jedním 
ze zdejších seržantů, který nás zavedl k památníku věnovanému zde působícím 
jednotkám. Právě dotyčný muž byl autorem zmíněného díla, jehož dominantním prvkem 
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je originální vrtule z válečného letounu Spitfire od 90. britské stíhací perutě (stroj byl 
zničen již 15 dní po nasazení k operační jednotce!). Lokalita byla využívána i k letům 
významných osobností V.I.P. Během války zde například přistál slavný americký generál 
Eisenhower či odtud do USA odlétal britský ministerský předseda W. Churchill. Již dříve 
jsem se zmínil, že asi nejkuriózněji je užíváno bývalé letiště u Yelvertonu (místo 
dislokace britských perutí, u kterých sloužili čs. letci). Jsou zde sice stále patrné zděné 
boxy na ochranu letadel a instalována deska připomínající historii této základny, dnes se 
tu však pouze pasou ovce, cválají koně a lidé tu bez jakýchkoliv zábran venčí své 
čtyřnohé přátele. 
     V rámci expedice jsme uskutečnili také dokumentaci dvou základen naší 311. 
bombardovací perutě. Namísto letiště Beaulieu (26.5.1943 - 23.2.1944) se nachází velký 
turistický kemp, ale při pozorném průzkumu terénu zde najdete existující původní 
betonové pojezdové dráhy, základy objektů, kovovou vodní nádrž i bývalou letištní 
plochu. Mnohem více nás však potěšila návštěva lokality Predannack (23.2. - 9.8.1944), 
která je intenzivně využívána jako vojenská vrtulníková základna Pobřežního letectva. 
Ani tady na naše válečné piloty nezapomněli! Je zde totiž umístěna pamětní deska 
zmiňující mimo jiné i Čechoslováky, kterou jsme nalezli hned vedle jednoho z bočních 
vjezdů na plochu letiště. Naše následující zážitky trefně popisuje v expedičním deníku 
kolega Karel Ludvík: „Než jsme stačili vyfotit jeden z několika poletujících vrtulníků, tak 
nás některý z nich asi „práskl“. Během chvíle totiž přijelo policejní auto, na anglické 
poměry s nebývale hezkou policistkou, která se zajímala o účel našeho počínání 
nedaleko jejich základny. Po již rutinním Petrově vysvětlení konstatovala pouhé O.K.        
a odjela. S pocitem, že jsme pod bdělou kontrolou, jsme v rychlosti pořídili obvyklých 10 
až 20 snímků a raději odjeli o dům dál.“   
     Během následující cesty jsme navštívili jedno neznámé a především velmi zajímavé 
místo nedaleko letecké základny RAF Mawgan. Dovoluji si proto opět citovat kolegu 

Ludvíka: „Majitel miniaturního soukromého muzea 
je příslušník pobřežní stráže. Kromě svých kreseb 
s leteckou tématikou vystavuje především originál 
letoun Spitfire, který podle jeho tvrzení účinkoval ve 
filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět, na což je 
vlastník náležitě hrdý. Dále se zde nachází mnoho 
zajímavých exponátů - pozemní kompasy pro 
kalibraci palubních navigačních přístrojů, několik 
hvězdicových leteckých motorů, vrtulí atd.“ Setkání 
s panem majitelem bylo velmi přátelské                  

a především kolegiální. Nakonec si nikdo z nás neodpustil vyfotografovat se u letounu, 
ve kterém tak dobře „bojovali“ Ondřej Vetchý a Kryštof Hádek.  
     Čas k nám byl po celou dobu expedice více než neúprosný. Přesto jsme však dokázali 
nalézt všechny předem vytypované lokality, včetně hrobů našich válečných letců. Jsou to 
často až neuvěřitelné příběhy mladých lidí, kteří odešli v letech 1939/40 bojovat 
z porobeného Československa, ale osud jim nedopřál návratu do osvobozené vlasti. 
Právě na ně, jejichž ostatky jsou uloženy na hřbitovech v Plymouthu, Baerrynarboru, 
Tautonu   a Salisbury, chci vzpomenout v závěrečném dílu tohoto seriálu.      
  

(dokončení  v březnu)                                                               Vladislav Burian, KHL 
 

Foto 1:  Místo noclehu na jihozápadě Anglie s výhledem na Atlantik.  (Foto: Vl. Vondrka, KHL) 
Foto 2:  Slavný letoun Spitfire, který si zahrál ve filmu Tmavomodrý svět.  (Foto: Burian, KHL)  
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S P O R T 
 

 ZIMNÍ STADION J. HRADEC 
I. Liga muži               ST     4. 1. 18.00 KLH Vajgar – M. Boleslav 
  ST   11. 1. 18.00 KLH Vajgar – Ostrava 
 PO   16. 1. 18.00 KLH Vajgar – Jihlava 
 SO   21. 1. 18.00 KLH Vajgar – Chomutov 
 SO   28. 1. 18.00 KLH Vajgar – Olomouc 
I. Liga junioři PÁ     6. 1. 18.30 KLH Vajgar – Kobra Praha 
I. Liga dorost NE     8. 1. 16.00 KLH Vajgar – Letňany 
 PÁ   13. 1. 18.30 KLH Vajgar – Pardubice 
 NE   15. 1. 16.00 KLH Vajgar – Tábor 
Liga žáci ST     4. 1. 12.30 KLH Vajgar 6 + 7 tř. – Č. Budějovice 
 NE     8. 1. 10.30 KLH Vajgar 8 + 9 tř. – Slávie Praha 
 SO   14. 1. 12.00 KLH Vajgar 8 + 9 tř. – Tábor 
 NE   29. 1.  13.00 KLH Vajgar 6 + 7 tř. – Plzeň 
krajský přebor žáci SO    7. 1.  11.30 KLH Vajgar 4 + 5 tř. – Písek 
 SO   21. 1. 13.00 KLH Vajgar 4 + 5 tř. – Milevsko 
 SO   28. 1. 13.00 KLH Vajgar 4 + 5 tř. – Strakonice 
krajská liga mužů NE     8. 1. 19.00 Radouň – Soběslav 
 NE   22. 1. 17.00 Radouň – Veselí nad Lužnicí 
okresní přebor mužů PO    2. 1.  20.30 HC Mercie Vajgar J.H. – K. Řečice 
 PO    9. 1.  20.30 Sokol J.H. – HC Mercie Vajgar J.H. 
 PO  16. 1.  20.30 K. Řečice – Radouň B. 
 PO  23. 1.  20.30  Sokol J.H. – K. Řečice 
 PO  30. 1.  20.30 Radouň B. – HC Mercie Vajgar J.H. 
 

 

Veřejné bruslení  

 NE    1. 1.    14.00 - zdarma  
 ČT    5. 1.   17.00  ČT  19. 1.   17.00 
 SO    7. 1.    9.30  NE  22. 1.   13.00 
 ČT  12. 1.   17.00  ČT  26. 1.   17.00 
 

NE  15. 1.   13.30 NE  29. 1.   17.15  
 

                                   SPORTOVNÍ HALA – J. Hradec   
           

   BASKET 
 

II. Liga muži SO   21. 1. 19.30 BK J. Hradec – Blansko 
 NE   22. 1.  10.30 BK J. Hradec – Pardubice B. 
 SO  28. 1.  19.30 BK J. Hradec – Č. Budějovice 
                                   

                                    FUTSAL   
III. Liga mužů SO   7. 1.  18.30 K- Sport – Ústí nad Labem      
 SO 28. 1.  10.30 K- Sport – Čechie Slaný      
 

                                    VOLEJBAL 
Mistrovství republiky  PÁ   6. 1.    12.00 – 18.30   
dorostenky SO  7. 1.      8.00 – 18.00  
 NE  8. 1.       8.00 – 14.00  
                                 KUŽELKY kuželna Slovan – Jarošovská ul.  
krajský přebor I muži PÁ  13. 1.   17.30 Slovan J.H. B – Lomnice nad Lužnicí 
 PÁ  27. 1.   17.30 Slovan J.H. B – Nová Bystřice 

 


