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 INFORMACE
 Z RADY MĚSTA

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor fi nanční

Upozornění  
Finanční odbor upozorňuje na termíny splatnosti u místních poplatků.

Poplatek ze psů je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku - ust.Čl. 6 obec-
ně závazné vyhlášky města J. Hradec o poplatcích. č. 2/2005 o místních poplatcích.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec popla-
tek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezapla-
cenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek - ust.Čl. 31,   odst. l, 
obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2005 o místních poplatcích.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů je splatný dle ust. Čl. 5 odst.1, obecně závazné vyhlášky 
města Jindřichův Hradec č.3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném 
znění, u fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt, a to nejpozději do:

a) 31. března kalendářního roku celou částkou (500,- Kč pro fyzickou osobu)
b) nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a do 30. září 
    kalendářního roku.

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek - ust. Čl. 7, 
odst. l, obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 3/2005 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, v platném znění.               

Klímová Zdeňka, vedoucí fi nančního odboru

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor rozvoje - oddělení památkové péče

Informace o grantech Jihočeského kraje 
 

Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje byly dne 31. ledna 2007 vyhlášeny Zastupi-
telstvem Jihočeského kraje grantové programy na úseku památkové péče pro rok 2007. 
Jedná se o následující dotační tituly:  
„Nemovité kulturní památky 2007“ (uzávěrka příjmu žádostí dne 23.3.2007), 
„Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2007“ (uzávěrka pří-
jmu žádostí dne 23.3.2007), 
„Movité kulturní dědictví 2007“ (uzávěrka příjmu žádostí dne 9.3.2007)  a 
„Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2007“ (uzávěrka příjmu žádostí 
dne 9.3.2007) 
Případní zájemci mohou získat příslušné formuláře na internetových  adresách  www.
kraj-jihocesky.cz nebo na www.jh.cz (odbor rozvoje, oddělení památkové péče). Další 
informace k jednotlivým grantovým programům je možno získat i na oddělení památ-
kové péče Městského úřadu Jindřichův Hradec, kanceláři č.18 (1.patro),  Janderova ul. 
čp.147/II (PhDr.Milan Bureš, tel. 384 351 196).

 PhDr.Milan Bureš, vedoucí oddělení památkové péče Měú J.Hradec

Na svém únorovém zasedání schválili 
zastupitelé rozpočet města Jindřichův Hra-
dec na rok 2007. Příjmová strana rozpočtu 
představuje 507 431 560,- Kč, předpoklá-
dané výdaje činí 511 360 020,- Kč. Letošní 
rozpočet tedy vykazuje schodek ve výši  
3 928 460,- Kč. Pro letošní rok rozpočet 
také počítá se splátkami jistin úvěrů ve 
výši 12 599 540,- Kč. Zůstatek fi nančních 
prostředků na základním běžném účtu a 
účelových fondech činil ke konci minulého 
roku 99 949 400,- Kč.     
    České centrum Řím ve spolupráci s 
Velvyslanectvím ČR v Římě uspořádalo v 
loňském roce několik výstav betlémů, pro 
něž zajistilo exponáty z České republiky. 
Jindřichohradecký betlém patří nesporně 
mezi nejkrásnější. Jeho konstrukce však 
neumožňuje instalaci mimo svou stálou 
expozici. Vedení města proto uvítalo záměr 
pořádajících institucí seznámit širokou 
veřejnost s nejslavnějšími českými betlé-
my prostřednictvím fi lmového dokumentu 
ve formátu DVD. Jedná se o díla, která 
jsou  umístěna ve stálých sbírkách muzeí 
v Jilemnici, v Třebechovicích pod Orebem 
a v Jindřichově Hradci. Podíl našeho měs-
ta na tomto projektu činí 20 tisíc korun a 
bude hrazen z položky kulturní propagace 
města. 
   Rada města s účinností od 1.2.2007 
zrušila částečnou úhradu ve výši 3,- Kč 
za donášení obědů pečovatelskou službou 
občanům Jindřichova Hradce. Občanům, 
kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby a 
kteří donášku obědů nejvíce potřebují, je 
podle nového zákona o sociálních službách 
od 1. ledna 2007 vyplácen příspěvek na 
péči určený na nákup služeb od pečova-
telské služby. Výše příspěvku na péči se 
pohybuje od 2 000,- Kč výše. 
  Rada města schválila vnitřní organizační 
směrnici upravující oběh účetních dokladů 
v systému městského úřadu. Účelem této 

směrnice je zabezpečit včasnost a dochvil-
nost účtování účetních dokladů a vytvořit 
předpoklady k tomu, aby účetnictví bylo 
správné, úplné a průkazné. Základním 
cílem je vytvořit podmínky pro řádné pro-
vádění kontroly hospodaření a zabezpe-
čit efektivní a účelné využívání veřejných 
prostředků. Oběhem účetních dokladů se 
rozumí plynulý proces od vyhotovení  účet-
ního dokladu nebo jeho přijetí přes jeho 
ověření a zaúčtování až po jeho archivaci a 
skartaci. Na tomto procesu se podílejí jak 
účetní pracovníci, tak i mimoúčetní pracov-
níci různých útvarů úřadu, kteří tak ovliv-
ňují včasnost, dochvilnost a pravdivost 
účetních údajů, jejich kvalitu a vypovídající 
schopnost. 
   Usnesením Rady města bylo schváleno 
zadání veřejné zakázky na oplocení zahra-
dy u kostela sv. Jana Křtitele směrem k 
Nábřeží Ladislava Stehny. Práce provede 
fi rma z Dolního Skrýchova za 398 750,- 
Kč a termín dokončení byl stanoven na 
31.5.2007. Oplocení je součástí komplexní 
rekonstrukce terasovité zahrady v uvedené 
lokalitě, která se tak stane přístupná široké 
veřejnosti jako odpočinková a vyhlídková 
zóna.  
   Rada města provedla kontrolu plnění 
zákona 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím za rok 2006.  V uply-
nulém roce bylo na město Jindřichův Hra-
dec prostřednictvím jednotlivých odborů a 
sekretariátu městského úřadu podáno 166 
žádostí v souladu se zákonem.  Na všech-
ny byly poskytnuty odpovědi v plném roz-
sahu. Na město Jindřichův Hradec tedy 
nebylo v roce 2006 podáno žádné odvolání 
proti neposkytnutí informací či poskytnutí 
informací pouze v částečném rozsahu.   

Alfred Němec,
místostarosta města Jindřichův Hradec

Zasedání Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec

se koná 7. 3. a 28. 3. 2007 
v 16,00 hodin v sále Střelnice
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Prezentace města Jindřichův Hradec na veletrzích cestovního 
ruchu Holiday World Praha a Reisen Hamburk

     Město Jindřichův Hradec se i v letošním roce prezentovalo na veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v Praze (15.-18.2.2007). Tento únorový veletrh je již tradičně zamě-
řen nejen na tuzemskou klientelu, zároveň je zde připravena nabídka pro zahraniční 
cestovní kanceláře a jejich zákazníky.
     Město Jindřichův Hradec zde v expozici Jihočeského regionu (JCCR) nabízelo náv-
štěvníkům veletrhu širokou škálu informací týkající se možnosti návštěvy historických a 
kulturních památek, ubytování, možností aktivního trávení volného času, podávalo infor-
mace o turistických a cykloturistických trasách  …. Nejvíce dotazů se již tradičně týkalo 
ubytování a služeb v cestovním ruchu v našem regionu.  Nová publikace „Kudy – kam 
na Jindřichohradecku“ uspokojila i nejnáročnější návštěvníky veletrhu a doufáme, že v 
nadcházející letní sezóně bude inspirací nejen pro pěší turisty našeho regionu. Ke kvalitní 
propagaci našeho města a regionu přispěly také velice kvalitní propagační materiály 
ubytovatelů.
V termínu od 7. do 11. února se město Jindřichův Hradec také prezentovalo na veletrhu 
cestovního ruchu v Německu na Reisen Hamburk. V expozici Czech Tourismu se pre-
zentovala Česká Republika a jedním ze spoluvystavovatelů bylo i sdružení měst Česká 
inspirace (Cheb, Kutná Hora, Jindřichův Hradec, Hradec Králové, Telč, Třeboň, Polička, 
Litomyšl). Zájem o města České inspirace byl značný jak ze strany zástupců cestovních 
kanceláří, tak z řad individuálních návštěvníků veletrhu. Město Jindřichův Hradec zde 
také prezentovalo veškeré aktualizované letáky a publikace v německém jazyce, včetně 
informací o možnostech ubytování v regionu.
     Těšíme se na návštěvníky našeho města v nadcházející turistické sezóně a doufáme, 
že se budou do našeho města rádi vracet.

Zuzana Bedrnová, 
vedoucí oddělení cestovního ruchu

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor sociálních věcí

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
  Odbor rozvoje - oddělení cestovního ruchu

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC  
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rozhodujte i Vy o sociálních službách!
Od ledna 2007 mají všichni obyvatelé města Jindřichův Hradec a místních částí možnost 
ovlivnit rozvoj sociálních služeb na území města. Komunitní plánování sociálních služeb 
je projekt, jehož cílem je zmapovat sociální služby na území města, naplánovat jejich 
další rozvoj a zajistit jejich dostupnost. Vznikne komunitní plán sociálních služeb, který 
navrhne řešení této problematiky v závislosti na fi nančních prostředcích a potřebnosti 
jednotlivých služeb. Sociální služby by měly umožnit každému žít plnohodnotným a spo-
kojeným životem. Smyslem tohoto projektu je zapojit veřejnost do diskusí o sociálních 
službách, tj. poskytovatele a uživatele sociálních služeb a ostatní občany města. 
Komunitní plánování na území města se bude především zabývat seniory, osobami se 
zdravotním handicapem, dětmi a mládeží, osobami ohroženými soc. vyloučením a dal-
šími aktuálními problémy. Pokud byste měly zájem o spolupráci v některé z pracovních 
skupin, kontaktujte nás na níže uvedených místech.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V JINDŘICHOVĚ HRADCI
se koná v termínu 18. a 19. dubna 2007 od 9.00 do 16.30 hodin.

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

Zapojte se aktivně do našeho projektu 
a řekněte nám o svých problémech a potřebách.

Informace o projektu budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města     
J. Hradec a v místním tisku. Dále potřebné informace získáte v nově zřízeném informač-
ním centru na MěÚ J. Hradec, odboru soc. věcí v kanceláři č. 116 koordinátorky projektu 
Jany Tůmové, DiS., tel: 384351311, e-mail: tumova@jh.cz či v kanceláři č. 111 vedoucího 
odboru sociálních věcí Ing. Jana Palaugari, tel: 384 351 300, e-mail: palaugari@jh.cz
Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci společné-
ho regionálního operačního programu – grantové schéma 3.2 na podporu soc. integrace 
v Jihočeském kraji. 

Jana Tůmová, DiS. 
koordinátorka projektu komunitního plánování soc. služeb pro město J. Hradec 

MěÚ J. Hradec, odbor sociálních věcí

  MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC  
Odbor správy majetku města

Město Jindřichův Hradec na základě  § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném 
znění
                o z n a m u j e
občanům, že má v majetku pozemky p.č. 533/5 o výměře 893 m², zahrada a p.č. 533/7 o 
výměře 871 m², zahrada, vše obec J. Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradci, které vznikly 
na základě GP č. 176-12/2006.  Pozemky jsou nabízeny k prodeji obálkovou metodou za 
těchto podmínek:
- nejnižší nabídková cena je 290,-- Kč/m²
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu
Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku Města J. Hradec, 
Klášterská 135/II, 2. patro č. dveří 211, tel. 384 351 163.
Žádosti s označením požadovaného pozemku parcelním číslem a s nabídkou ceny za m² 
zasílejte v uzavřené obálce označené „NEOTEVÍRAT – prodej pozemků k.ú. Buk“, 
na Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, J. Hradec ve lhůtě do 20. 3. 2007 do 
15,30 hod.
  Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv 
z došlých nabídek.

JUDr. Věra Sedláčková, 
vedoucí odboru správy majetku města
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 VÝBĚR Z UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE J. HRADEC
za období 1. 1. - 31. 1. 2007

přestupky a trestné činy proti majetku:
...  Penny Market
27.1.2007 dvě láhve „bífítra“ v celkové ceně 
598,-Kč si „náhodou zapomněl“ pod bun-
dou 21-ti letý muž. Strážníci přestupek proti 
majetku řešili v blokovém řízení.
 ... Lidl
19.1.2007 nesvéprávné ženy (52 let) využila 
k odcizení zboží pracovnice ostrahy (53 let). 
Při kontrole prodejního prostoru si ke známé 
ženě uložila do kabelky pochutiny za 71,60 
Kč. 
...Kaufl and
8.1.2007 uzeniny a cukrovinky v celkové ceně 
214,-Kč „zapomněla“ zaplatit 78-ti letá žena. 
Zboží měla uložené v kabelce a u pokladny 
zaplatila pouze zboží z nákupního košíku.
11.1.2007 s řádně naplněným batohem chtěl 
prodejnu bez placení opustit 17-ti letý mla-
dík. Strážníci následně zjistili, že v batohu 
měl odcizené zboží za celkem 837,-Kč (4 x 
„jelcina“ tužky, plyšovou hračku, kondomy).
20.1.2007 fi xační krém na zubní protézy v 
ceně 99,90 Kč si vtipně ukryl do ponožky 62-
ti letý muž.
... vietnamská prodejna v Panské ulici 
10.1.2007 v dopoledních hodinách si 12-ti 
letá dívka v prodejně vyhlédla dámské kozač-
ky za 490,-Kč. Tyto si následně obula na nohy 
a pokusila se z prodejny utéct. O činu nezleti-
lé byl informován zákonný zástupce a přísluš-
ný odbor sociálních věcí MěÚ.

...JH-Markt
12.1.2007 cukrovinky v ceně 11,90 Kč odcizil 
24-ti letý muž.
9.1.2007 na základě oznámení občanů zadrželi 
strážníci muže (39 let), který z domů strhával 
měděné okapové svody, které následně na 
místě sešlapáním zničil a následně se pokusil 
je odnést. Pro podezření z trestného činu byl 
muž předán Policii ČR.
9.1.2007 při pěší pochůzce na sídlišti Hvěz-
dárna zjistil strážník 14-ti letého mladíka, 
který na židovském hřbitově za VI. ZŠ ukopal 
z hrobu měděné trubky, které chtěl následně 
zpeněžit ve sběrně kov. odpadů.  Podezření z 
trestného činu „výtržnictví“  strážníci oznámili 
Policii ČR.
20.1.2007 takřka 2,5 promile bylo kontrolní 
dechovou zkouškou naměřeno 33-ti letému 
řidiči červeného Renaultu, který přejel od 
provozovny Centrum na sídlišti Vajgar do 
Mlýnské ulice, kdy jej strážníci předali hlídce 
OO PČR.
Další dva podnapilé řidiče předávali strážníci 
Policii ČR ve dnech 26. a 27.1.2007. V prv-
ním případě si 24-ti letý řidič (cca 2,5 pro-
mile) zajezdil ve své „oktávce“ v oploceném 
pozemku VI. ZŠ na sídlišti Hvězdárna. Druhý 
řidič (21 let) řídil svého „forda“ s necelými 
dvěma promile „pod kůží“. Oba jsou podezře-
lí ze spáchání trestného činu „Ohrožení pod 
vlivem návykové látky“.

str. Gabriel Rudolf

INTERNET – VÝHODA  PRO ZNEVÝHODNĚNÉ
• V březnu 2007 se uskuteční již 10. ročník celo-
státní akce Březen-měsíc internetu. Cíl tohoto projek-
tu zůstává po celou dobu jeho opakování stále stejný: 
podpořit rozvoj internetu v České republice se záměrem 
upozornit na velký význam internetu pro rozvoj ekono-
miky a společnosti. Programově tento projekt několik let 
připravuje a zajišťuje BMI sdružení (www.brezen.cz). 
Knihovny jsou tradičním a významným protagonistou při 
propagaci akcí v rámci tohoto projektu a Městská knihovna v Jindřichově Hradci také 
nabízí svým uživatelům a občanům města několik možností, jak si usnadnit cestu k inter-
netu. Letošní 10. ročník má motto: Internet – výhoda pro znevýhodněné, proto nabízíme 
občanům-seniorům pomoc při orientaci v prostředí internetu. Nezapomněli jsme ani na 
uchazeče o zaměstnání, kterým pomůžeme při hledání práce a informací na portál.gov.
cz, pomůžeme sepsat strukturovaný životopis i průvodní dopis k životopisu. A to nejlepší 
na závěr: Od ledna 2007 poskytuje městská knihovna přístup k internetu zdarma.
Nebojte se internetu a přijďte se s internetem seznámit.
• Celý letošní rok je vyhlášen rokem rovných příležitostí. Ve znamení tohoto mot-
ta a v návaznosti na velmi úspěšnou výstavu obrazů p. Šedého připravuje MěK další zají-
mavé setkání. 21. března 2007 si připomínáme Světový den Downova syndromu. Tento 
den Vás zveme na vernisáž výstavy fotografi í autora Stanislava Buriana, který se narodil 
s Downovým syndromem. Jeho soubor fotografi í má název „Telč a její okolí od jara do 
zimy“ a můžete si jej v knihovně prohlédnout do konce dubna. 

 Ing. Jiřina Kadlecová, ředitelka MěK Jindřichův Hradec

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC

Nový okresní týdeník je tady. Víte to?
Již od října roku 2006 vychází na Jindřichohradecku pravidelně každou středu nový 
okresní týdeník Jihočeský kurýr, jehož osm stran je věnováno speciálně dění v okrese 
Jindřichův Hradec. Čtenář, který za pouhých 10 korun získává navíc i barevnou přílohu 
TV pohoda s přehledem televizních programů a dalšími zajímavými články, tak pravidel-
ně každý týden dostává dávku zajímavých informací z celého Jindřichohradecka včetně 
sportovního zpravodajství.
Výhodou týdeníku, který se na regionální trh vrátil po dlouhé pauze, jež nastala po roce 
1993, je nejen jeho cena, ale i nadčasovost zveřejněných zpráv, rozhovorů, komentářů a 
glos. Každý zájemce o aktuální číslo má možnost zakoupit si okresní týdeník v síti trafi k či 
v obchodech SD Jednota. Pravidelnou dodávku s dárkem navíc si pak čtenář může zajistit 
objednávkou výhodného předplatného.
Informace o akcích, příspěvky a fotografi e můžete zasílat na e-mail f.fi cal@jckuryr.cz, psát 
na adresu náměstí Míru 164/I, 377 01 Jindřichův Hradec či volat na tel. 777704931   
                                                                 vedoucí okresní redakce František Fical

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly  
 slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 2. února 2007                           

Černý Daniel Srp Michal Štícha Jakub              Dvořáková Anna
Bachratý Jan Jílek Jan Misař Tomáš              Punda Matěj
Ficová Anna Krajňaková Eliška Šulc Bruno Jan           Krejčí Magdalena
Hofman Jonáš Krajňaková Nela Nováková Markéta      Fiedler Matěj

  2. 1. Jaroslava Bartáková, Velký Ratmírov 15. 1. Františka Špírková, J. Hradec
  3. 1. Eduard Štvrtecký, Kunžak 21. 1. Marie Korandová, J. Hradec
  4. 1. Josef Rypal, J. Hradec 23. 1. Vlasta Frídová, Kardašova Řečice
  8. 1. Vladimír Tošer, Veselí n. Lužnicí 23. 1. Blažena Lukšová, Ratiboř
11. 1. RNDr.Ph.Mr.Ludovít Fiala, J. Hradec 28. 1. Vladimír Packa, Majdalena
11. 1. Anežka Fejtová, Bednárec 29. 1. Irena Křivánková, J. Hradec
11. 1. Vlasta Kornhöferová, J. Hradec 29. 1. Margita Picková, Mníšek - Stříbřec
13. 1. Jaroslav Karásek, J. Hradec

 Město Jindřichův Hradec projevuje úctu zemřelým občanům, 
 kteří nás opustili v lednu 2007
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Zachyceno kamerou ...
Nemocnice v Jindřichově Hradci se 
dočkala nové porodnice
Dne 16. února bylo v jindřichohradec-

ké nemocnici slavnostně otevřeno nové 
gynekologicko porodnické oddělení. Pro-
story, kde budou maminky přivádět na 
svět své ratolesti, se nacházejí ve vůbec 
nejstarším pavilonu jindřichohradecké 
nemocnice – tedy v pavilonu „B“. Budova 
pochází z roku 1936. „My jsme se rozhodli, 
že pavilon B bude rekonstruován postup-
ně. V přízemí bude úplně nové pracoviště 
hemodialýzy, na které navazuje pracoviště 
malého oboru očního oddělení. Ve dvou 
nadzemních podlažích jsme pak vybudo-
vali moderní a dokonalou porodnici“ uvedl 
ředitel jindřichohradecké nemocnice Ing. 
Jan Mlčák MBA. Ačkoli se na zastaralé 
vybavení porodnice snášela kritika, odliv 
rodiček jindřichohradecká porodnice neza-
znamenala. Každopádně o potřebě vybu-
dovat nové a především důstojné zázemí 
pro nastávající maminky se mluvilo několik 
let. Konkrétní obrysy začala mít přestavba 
pavilonu v loňském roce. „Náklady na ni 
přesáhly 25 miliónů korun, z toho 21 milió-
nů věnoval zřizovatel nemocnice Jihočeský 
kraj“ upřesnil Jan Mlčák. Na rodičky čeká 
v jindřichohradecké nemocnici maximální 
komfort. Pokoje, kde budou moci pobývat 
i tatínkové, mají šatny a vlastní sociální 
zařízení, k dispozici je také vířivá vana.  
„Samozřejmostí je přítomnost otce u poro-
du a také možnost odebrání kmenových 
buněk, ale i další záležitosti, které dnes už 
považujeme za normální standard“ dodal 
ředitel Nemocnice v Jindřichově Hradci. Do 
novotou vonících prostor se mohla podí-
vat i veřejnost. Následující den po páteční 
slavnosti se v jindřichohradecké porodnici 
konal Den otevřených dveří.
Horní Žďár má nový fotbalový 
stánek
    Původním záměrem žďárských bylo 
vybudovat hřiště s travnatým povrchem na 

pouze dvěma herečkám, jednu z hlavních 
rolí tu ovšem má i módní prášek konce 
padesátých let minulého století, kterému 
propadla například herecká modla Marilyn 
Monroe. Řeč je samozřejmě o Valiu. „Tato 
zdánlivě neškodná droga byla velmi návy-
ková, ale přitom musela být v kabelce kaž-
dé moderní ženy. V kombinaci například s 
alkoholem však dokázala způsobit nepří-
jemné zdravotní komplikace“ podělila se o 
své vědomosti režisérka hry Sabina Lange-
rová. Divadelní hra Drahoušek Anna je pro 
společnost Jablonský ojedinělým počinem. 
Na jevišti uvidí publikum jen dvě herečky, 
které se navíc ani nepotkají. „Člověk se bojí 
nejen toho pověstného okna, ale i toho, že 
divák na jevišti sleduje 30 minut v kuse jen 
jeho. Je to sice strašně náročná, ale přitom 
velmi nádherná role“ popsala své pocity 
představitelka služky Anny Kateřina Heř-
mánková. Druhou hlavní postavou celé hry 
je stárnoucí herečka, které její služebná 
Anna neřekne jinak než Milostpaní. „Tahle 
dáma je zahleděná sama do sebe a žije 
jen ve svém světě. Samozřejmě si nechce 

pozemcích, které vlastní stát. Tento záměr 
ale nevyšel. Záhy se naskytla příležitost 
vystavět fotbalový stánek na pozemcích 
soukromých v těsném sousedství hlavní 
silnice. Hřiště - dokonce s povrchem třetí 
generace - bylo v Horním Žďáře pokřtěno 
začátkem února. Jeho rozměry odpovída-
jí mimo jiné požadavkům FIFA. „Šířka je 
56  a délka 95 metrů. Odpovídající jsou i 
výběhové zóny. Do strany jsou to 3 met-
ry a dozadu 4 metry“ upřesnil technické 
parametry hřiště předseda SK Horní Žďár 
Jiří Paul. Výstavba hřiště probíhala zhruba 
od června do prosince loňského roku. Celý 
projekt by nebylo možné realizovat bez 
fi nanční podpory státu, dotace přesáhla 13 
miliónů korun. Na odvodnění dešťových 
vod z prostor kolem hřiště přispělo částkou 
800 000 Kč město Jindřichův Hradec. „Ze 
svých zkušeností z J. Hradce vím, jak velmi 
těžké je vypracovat projekt a především 
získat dostatečné množství peněz. Proto 
bych touto cestou obyvatelům i fotbalo-
vým činovníkům ze Žďáru rád pogratulo-
val“  vystřihl poklonu starosta Karel Matou-
šek. Oplocení, zázemí pro diváky i samotné 
fotbalisty - tyto a další náležitosti by členo-
vé Sportovníku klubu v Horním Žďáře rádi 
vybudovali v dohledné době. Pro uskuteč-
nění svých záměrů by ale potřebovali další 
statisíce korun. „Letos musíme ještě dodě-
lat kanalizační systém, který je dostačující 
pouze pro nové hřiště, ale dál už ne. I pro 
tyto úpravy potřebujeme další peníze“ zmí-
nil Jiří Paul. Součástí slavnostního otevírá-
ní hřiště v Horním Žďáře bylo i exhibiční 
utkání. Příležitost jako první si zahrát na 
novém trávníku měli domácí a také karda-
šovořečičtí členové staré gardy.
Divadelní společnost Jablonský 
slaví 125. narozeniny
DS Jablonský se rozhodl oslavit své naro-
zeniny stylově - tedy premiérou další diva-
delní hry. Nese název „Drahoušek Anna“ 
a pochází z pera rakouské spisovatelky 
Vereny Kanaan. Monologická hra je určena 

připustit, že už je za zenitem a tak pořád 
přehrává. V podstatě je to ale ženská jako 
každá jiná - šťastná i nešťastná se všemi 
možnými emocemi“ prozradila o své roli 
představitelka Milostpaní Radka Štěbetá-
ková. Drahouška Annu dostali diváci a pří-
znivci společnosti Jablonský jako dárek u 
příležitosti 125. narozenin tohoto ochotnic-
kého souboru. Jeho historie, jak připomně-
la tématická výstavka v předsálí Střelnice, 
se v J. Hradci začala psát v září roku 1881. 
Zatímco předchůdci současných členů 
zvládli během jediného roku nastudovat i 
pět inscenací, dnes je situace zcela jiná. 
„Na rozdíl od našich předchůdců zvládáme 
tak jednu hru do roka. Je to dáno jinou 
životní úrovní a také jinými nároky, které 
jsou kladeny na každého ochotníka“ doda-
la režisérka Sabina Langerová. S divadelní 
hrou Drahoušek Anna hodlají členky sou-
boru zavítat i do okolních měst a obcí. V 
těchto dnech se členové společnosti Jab-
lonský věnují přípravě další hry s názvem 
„Dámský krejčí“.         Marcela Kozlová, 

Jindřichohradecká televize

Harmonogram oslav -200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia
Vážení absolventi Gymnázia Vítězslava Nováka, milí přátelé
V průběhu měsíce března bude na školním webu www.gvn.cz spuštěna 
rubrika k výročí. Tam bude také možnost rezervování vstupenek na kon-
certy, míst v sále Střelnice na sobotní večer nebo přihlášení na sportovní 
zápasy. Rezervace bude samozřejmě možná klasickou poštou nebo přímo 

v kanceláři školy. Zástupcům jednotlivých absolventských ročníků zašleme pozvánky. 
Těšíme se na Vaši účast.            Předběžný program :
Pátek - 22.6.2007 - možnost účasti na koncertu Concertino Praga v jindřich. zámku
Sobota - 23.6.2007   
Dopoledne   - prohlídka školy 
                  - setkání absolventů 
                  - sportovní utkání generací - volejbal, basketbal smíšených družstev
Odpoledne   - společná fotografi e před budovou školy
                  - průvod městem na Výstavu  „200 let od obnovení jindřichohradeckého 
                    gymnázia“ (ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka)
                  - 15:00 hod slavnostní shromáždění - Střelnice 
Večer          - Setkání absolventských tříd (restaurace ani ubytování nezajišťujeme)
                  - Sál Střelnice - možnost posezení s hudbou 
Neděle - 24.6.2007 - Letní koncert
Změna v programu vyhrazena, upřesnění naleznete v dubnovém čísle Zpravodaje !!!
                                                             Mgr. Miloslav Vokáč – ředitel GVN J. Hradec
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Tradice a budoucnost Gymnázia Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

Karel Berman
14.4. 1919 Jindřichův Hradec – 11.8. 1995 Praha

     Operní pěvec (bas), operní režisér, pěvecký pedagog, překla-
datel libret a libretista, manžel zpěvačky Hany Böhmové, otec 
herečky Jany Bermanové.
Karel Berman vyrůstal v hudebním prostředí. Jeho prvními uči-
teli klavíru byli jeho otec Rudolf Berman a R. Mucková. Už v 
sedmi letech vystoupil poprvé veřejně. Jako student jindřicho-
hradeckého gymnázia vystupoval při různých slavnostních pří-
ležitostech jako klavírista či jako vedoucí hudebního kroužku. 
Bermanův mladší spolužák, herec Zdeněk Kryzánek ve svých 
Pamětech neposlušného herce vzpomíná na studentská před-
stavení : „Shodou okolností jsem na fotografi i uměleckého souboru vyfotografován vedle 
Karla Bermana a dneska, při onom koncertě v rondelu jsme si na to s bolnou ironií 
vzpomněli: seděli jsme touž shodou okolností a zrovna tak vedle sebe, jenomže už bez 
ofi n. Karel Berman tam tehdy, stejně jako já, hrál dvojroli, neboť talentů už na obecné 
škole bylo poskrovnu. Hrál žábu, pamatuje si taky svou první větu, já už jenom to kvá 
kvá. Pak jsme hráli oba dva nějaké Drákuly a byla to moc velká legrace. Staroslavná 
střelnická prkna nás pak hostila častěji: Karel Berman zpíval v patnácti letech v „Jízdě o 
velkou cenu“ lajtnanta Vopičku a kritika o něm napsala, že přímo buriánovsky zpíval a 
hrál. Zpíval ovšem už tehdy tak, že o jeho budoucnosti nebylo pochyb.“
     Po maturitě v roce 1938 začal Karel Berman studovat na pražské konzervatoři.
Za války prošel několika koncentračními tábory. Od března 1943 do září 1944 byl Karel 
Berman vězněn v Terezíně, pak v Osvětimi, Kauferingu a v Allachu u Dachau. Je zajíma-
vé, že v Terezíně byl i umělecky činný, spolupracoval zejména s Rafaelem Schächtrem 
jako zpěvák, režisér, dirigent a sbormistr. Byl jedním z mnoha umělců, kteří nejen sta-
tečně pokračovali ve své tvorbě v děsivých podmínkách, ale dokázali přinášet radost a 
sílu i druhým.
     Po osvobození dokončil Karel Berman pražskou konzervatoř. Ve zpěvu byl žákem 
Egona Fuchse a Hilberta Vávry, v režii Ferdinanda Pujmana a v dirigování Pavla Dědečka. 

Kompozici studoval u Rudolfa Karla a Viktora Ull-
manna. První angažmá získal jako zpěvák a režisér 
opery v Opavě (1946-48) a od roku 1948 působil v 
Plzni, zde také jako zpěvák, režisér a člen vedení 
opery. Od 1. srpna 1953 se stal sólistou  Národního 
divadla v Praze. Již od svých studií byl zaměřen vše-
stranněji, než je u operních zpěváků obvyklé. Kom-
ponoval též orchestrální skladby, písně a scénickou 
hudbu, psal a překládal operní libreta. Působil rov-
něž jako pěvecký pedagog na pražské konzervatoři 
(1961 – 71)  a na HAMU (1964 – 84).
     Patřil k nejvýznamnějším zpěvákům své doby. 
Jeho krásný a dokonale vyškolený hlas působil výji-

mečným témbrem a byl vždy schopen přesně vystihnout stylovou specifi ku interpretova-
ného díla. Jeho mimořádná hudebnost mu umožňovala vnikat hluboko do smyslu jevištní 
skladby, jeho nevšední herecký talent ho vedl k vytváření zcela ojedinělých jevištních 
kreací. Komplexně pojatou výrazovou charakteristikou a hloubkou psychologického zábě-
ru se stal skutečnou osobností moderního operního herectví.
Neobyčejně bohatý byl jeho repertoár, který čítal na 120 rolí a v podstatě obsahoval 
většinu basových partií české i světové operní literatury všech dob a přesahoval i do 
rolí basbarytónových. Byl smetanovským pěvcem par excellence, stejně jako prvořadým 
interpretem postav Dvořákových a Janáčkových. Jeho pěvecké a charakterizační umění 
neznalo oborových hranic, patřil také k nemnohým zpěvákům, u nichž není „malých 
rolí“.

     K nejvýznamnějším Bermanovým rolím patřil z českého 
repertoáru Kecal (Prodaná nevěsta), Paloucký a Matouš 
(Hubička), Bonifác (Tajemství), Purkrabí (Jakobín), Vodník 
(Rusalka), Janek (V studni), Revírník (Příběhy lišky Bys-
troušky); ze světového repertoáru Filip II. (Don Carlos), 
Don Pasquale, Mefi sto (Faust a Markétka), Rocco (Fidé-
lio), Boris Godunov, Bartolo (Lazebník Sevillský), Alberich 
(Prsten Nibelungů), Beckmesser (Mistři pěvci norimber-

ští) a Jindřich Ptáčník (Lohengrin) a další. Jeho nejslavnější rolí se stal Leporello (Don 
Giovanni), kterého zpíval Karel Berman v několika nastudováních v Národním divadle a 

který zdobil i slavnou inscenaci Waltra Felsensteina v berlínské 
Komische Oper.
     Karel Berman hostoval v řadě 
zemí, kde se jeho výkony setká-
valy s velkým ohlasem, jeho 
pěvecké a režijní umění bylo oce-
ňováno v Berlíně, Lipsku, Ženevě, 
Helsinkách a Göteborgu, vytvořil 
mnoho rozhlasových i gramofo-
nových nahrávek. Za více než 45 
let zpíval v 3451 představeních, 
602 koncertech, režíroval 80 oper a operet (z to dvě v Národním 
divadle). V roce 1994 obdržel cenu Thalie za celoživotní mis-
trovství v oboru opera, v květnu 1995 ve Vídni za přítomnosti 
rakouského kancléře prestižní medaili „Fidélio“. Na operní scénu 
vstoupil Karel Berman naposledy 16. dubna 1995 v plzeňském 
představení Řecké pašie Bohuslava Martinů v roli dědečka.
     Poslední koncertní vystoupení Karla Bermana v Jindřichově 
Hradci se shodou okolností konalo 17. května 1995 v rondelu 
jindřichohradeckého zámku společně se sborem Smetana u pří-
ležitosti oslav 400 let od založení jindřichohradeckého gymnázia. 
Zářijových oslav „svého ústavu“, na které se velmi těšil, se však 
již Mistr nedočkal. Do svého rodného města se vždy rád vracel 
a stal se i jeho čestným občanem, divadelní prázdniny trávil na 
své chalupě v nedalekém Plavsku.

PhDr. Ivana Pečtová, učitelka GVN J. Hradec

Foto: Pozdrav K. Bermana členům 
profesorského sboru 

jindřichohradeckého gymnázia 
z 18. května 1982. 
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Pátek    2. 3. 2007   20,00  
             DS Jablonský pořádá jubilejní 10. divadelní ples Brazilie, má lásko aneb 
            JIHOčeši u JIHOameričanů. K tanci i poslechu hraje FUNNY DANCE BAND 
            Aleše Hávy a kapela UKRUTANKA j.h., stylové oblečení vítáno  Vstupné: 100,- 
            Předprodej vstupenek Galerie Inspirace, Langrův dům, nám. Míru 138/II
                                                                                                         sál Střelnice
Pondělí  5. 3. 2007  18,00
            OS Checomacoco–ČR ve spolupráci s Nadací V. Nováka při ZUŠ 
            a galerií Inspirace představují projekt NADĚJE PRO ESPERANZU
            Přednáška se světelnými obrazy o jihoamerických indiánech českého původu 
            v Paraguayi a o tom, jak jsme jim kupovali krávy.  Jednu krávu koupily i děti 
            ze zdejší ZUŠ.  Vstupné 40,- Kč, děti zdarma                           ZUŠ V. Nováka   

Čtvrtek  8. 3. 2007   16,30
            Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK
            Vás zvou na oslavu Mezinárodního dne žen      
                                                                                Dům dětí a mládeže Růžová ulice
Čtvrtek  8. 3. 2007   18,00 Galerie Inspirace Vás zve na vyprávění 
            dr. Zuzany Ondomišiové s promítáním ke 48. výročí povstání ve Lhase.
            TIBET STÁLE AKTUÁLNÍ spojené s otevřením výstavy (tentokrát barevných)     
            fotografi í Jaroslava Havlíka TIBET - NEPAL  Vstupné: 50,- Kč
                                                                             Langrův dům, nám. Míru 138/I.   
Čtvrtek  8. 3. 2007 19,37 Dada Klub Kasper  uvádí JAN  BURIAN  Hudební sklepy.
            Vstupné: 100 Kč                                           Dada Klub Kasper - Kostelní ul.    
Sobota  10. 3. 2007 začátek 15,00 
            Městská knihovna a Rama zvou na akci Rama Idea - rosteme s knihou. 
            Pro děti je připraveno odpoledne plné čtení a tvůrčích her. Dětem bude číst  
            Daniela Krolupperová, autorka Atlasu strašidel                        poslechový sál  
Neděle  11. 3. 2007 - 16,00        
            KD Střelnice v J.Hradci uvádí divad. pohádku z cyklu „Děti s rodiči do divadla“
            ZLOBIVÝ BROUČEK - Divadlo Příbram                                   sál Střelnice

Pondělí  12. 3. 2007 - 19,00 Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce 
            pořádá přednášku Jaromíra Hudce ze Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 
            „PODKARPATSKÁ RUS A ČESKOSLOVENSKO“
            současně bude zahájena stejnojmenná výstavka v konferenčním sále  
                                                                  konferenční sál muzea ve Štítného ulici
Pondělí  12. 3. 2007 - 19,00 KD Střelnice v J. Hradci uvádí 
            JIŘÍ STIVÍN A CO JAZZ SYSTEM                                           sál Střelnice
Pondělí  19. 3. 2007 - 19,00 
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí divadelní hru  Ch. Palminteri  VĚRNÝ  
            Účinkují: D.Homolová, I.Vyskočil a T.Krejčíř, předpl. sk. B             sál Střelnice

Úterý    20. 3. 2007  19,30
            Město J.Hradec Vás zve na koncert  EVE  QUARTET
            Účinkují: Vladislava Hořovská - 1.housle  Světlana Pechoušková - 2.housle
                         Martina Kallistová - viola           Eva Vrzalová - violoncello
            Na programu: Schubert, Dvořák  Vstupné: 60 Kč      kaple sv.Maří Magdaleny

KULTURNÍ KALENDÁŘ Středa   21. 3. 2007 - vernisáž  začíná v 16,00
            Městská knihovna a Ovečka, o.p.s. zvou na vernisáž k výstavě fotografi í 
            Stanislava Buriana „Telč a její okolí od jara do zimy“. 
            Výstava potrvá do konce dubna.                 Městská knihovna, poslechový sál

Středa   21. 3. 2007 - 19,00 
            Kulturní dům Střelnice v J.Hradci uvádí koncertní recitál Pavel Novák   
                                                                                                         sál Střelnice
Pátek    23. 3. 2007 15,00
            Městská knihovna a občanské sdružení Vespolek zvou na besedu o dětských
            plenách v návaznosti na celorepublikovou akci Týden opravdových plen. 
               Městská knihovna, poslechový sál 
Pátek    23. 3. 2007 - 18,00
            Muzeum Jindřichohradecka a Klub historie letectví Vás zve na přednášku
            Plk. Ing. Ladislava Vejvody nazvanou „OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ NAŠEHO 
             VOJENSKÉHO LETECTVA“  přednáška bude doplněna promítáním 
            dobových dokumentů                        konferenční sál muzea ve Štítného ulici

Pátek    23. 3. 2007  Ples Jindřichohradeckých místních drah a. s., 
            k poslechu a tanci hraje Melodie, bohatá tombola, vstupné 120,-  sál Střelnice

Sobota  24. 3. 2007 od 19,30 
            Benefi ční ples Občanského sdružení OKNA „OKÉNKEM K RADOSTI. 
           Taneční orchestr OLD STEAMBOAT a STRAIN GLAM. Předtančení děti z „OKEN“, 
            děvčata ze školy YAMAHA a soubor historických tanců CALYCULUS. 
            Bohatá tombola. Výtěžek bude věnován na vnitřní úpravy v K.C.  
            OKÉNKO, které opravujeme pro potřeby práce s lidmi s handicapem. 
            Předprodej vstupenek na Střelnici, lze objednat také na čísle 723 733 556. 
            Kdo nerad tančí, ale chce tuto akci podpořit, může zakoupit vstupenku 
            s nápisem „DĚKUJEME ZA PODPORU“                                       sál  Střelnice

Neděle  25. 3.  2007 - 17,00 
            KD Střelnice v J. Hradci uvádí zábavný pořad pro starší střední generaci
             SENIOR  KLUB                                                                     sál Střelnice

Pondělí  26. 3. 2007 - 19,00   KD Střelnice v J.Hradci uvádí divadelní komedii
           CHUDÁK MANŽEL Hrají: O. Navrátil, J. Obermaierová, M. Hudečková, P. Oliva
            předpl. sk. A                                                                            sál Střelnice

Čtvrtek  29. 3. 2007  v  17,30
            Environmentální centrum Florianus a Městská knihovna zvou na besedu
            na téma Konopí. Přednáší: David Němeček-Občanské sdružení „Sluneční dvůr“, 
            Vícemil                            Akce se koná v poslechovém sále Městské knihovny

Pátek    30. 3. 2007 - 19,00  
             KD Střelnice v J. Hradci pořádá Jarní koncert
            Jindřichohradecký symfonický orchestr                                      sál Střelnice

Sobota  31. 3. 2007 - 10,00  Slavnostní otevření dvou nových expozic
            v Muzeu Jindřichohradecka. Vystoupí OLD STEAMBOAD JAZZ BAND
           „CECHY A ŘEMESLA“ A „OBRAZOVÁ GALERIE“
            nové expozice budou přístupny ZDARMA od 10,00 - 15,00 hodin
            součástí bude řemeslný trh v atriu muzea od 10,00 - 15,00 hodin
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Národní muzeum fotografi e, o.p.s. Jindřichův Hradec

Ze života JHS
Jarní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru se uskuteční 30. března 
od 19,00 na Střelnici. 
Členové JHSO zde pod vedením dirigenta Jana Bubáka zahrají díla několika proslulých 
světových skladatelů. Je připraven průřez skladbami od období klasicismu až do konce 
20. století – L. van Beethoven – předehra Egmont, N. Rimskij – Korsakov – symfonická 
suita Šeherezáda, G. Mahler – 1. věta z 1. symfonie D dur, J. Sibelius – symfonická báseň 
Finlandia, R. Addinsel – Varšavský klavírní koncert.
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) - k jeho nejslavnějším dílům patří 9 symfonií, 
řada klavírních skladeb, mše Missa solemnis, opera Fidelio a řada dalších  skladeb. 
Beethoven obdivoval i J. W. Goetha. V jeho básních cítil sílu a vůli po svobodě a vzpouře. 
K jeho tragédii Egmont napsal hudbu a toužil se osobně setkat s obdivovaným básní-
kem. Jaké však bylo jeho zklamání, když se z „knížete básníků“ vyklubal „básník svého 
knížete“. Goethe poklonkoval před šlechtou a vůbec nebyl tím svobodomyslným rebe-
lem, kterého v něm Beethoven viděl.

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908) Byl členem umělecké skupiny „Mocná hrstka“. 
Svou vlastní tvorbu z velké části zasvětil pohádkovým a legendárním námětům, ať už 
šlo o opery, symfonie či drobnější práce. Z celé řady jeho hudebních děl je nejslavnější 
suita „Šeherezáda“.
Rimskij-Korsakov jako první představil synestetické (vícesmyslové) vnímání hudby (sluch 
a zrak), kde určitému tónu je pevně přiřazena určitá barva ( C – bílá, D – žlutá, E – safí-
rová modř, F – zelená, G – zlatá, A – růžová, H – tmavě modrá).

Gustav Mahler (1860-1911) byl hudební skladatel a dirigent, nar-
ozený v židovské, německy hovořící rodině na Vysočině. Projevoval 
výjimečný hudební talent již od dětství. Byl vychováván jihlavskými 
hudebníky a velmi citlivě vnímal lidovou hudební kulturu tohoto kra-
je, která se odrážela i v jeho tvorbě. Ve dvaceti letech nastoupil diri-
gentskou dráhu, která jej zavedla do mnoha měst. Musel někdy čelit 
antisemitským výpadům a dokonce jeho jmenování ředitelem ve Vídni 

bylo podmíněno přestupem na katolickou víru, což učinil, neboť se necítil být ortodoxním 
judaistou. 
     I když byl Mahler slavným dirigentem, nezažil jako skladatel během svého života 
výraznější úspěch. Pro jeho tvorbu je příznačná zjitřelá senzitivita a vnitřní střet protikla-
dů, představuje pravděpodobně autorův autobiografi cký model, jeho dílo charakterizuje 
monumentalita. Složil deset symfonií, které jsou pilíři jeho díla a celou řadu skladeb pís-
ňové formy. Ze Symfonie č. 1 D-dur, zvané nejprve „Symfonický poem“, posléze „Titan“ 
zazní 2. věta. 

Jean Sibelius (1865-1957) byl vůdčí osobností fi nské národní hudby. Pro počátky jeho 
tvorby je charakteristická symfonická báseň čerpající z fi nských dějin a mýtů. V těchto 
dílech je patrné ovlivnění fi nským folklórem. Pro jeho tvorbu je charakteristický určitý 
melodický patos. 

Nejmladším z autorů je Richard Addinsel (1904 - 1977), z jehož 
díla uslyšíte Varšavský klavírní koncert, v němž se jako sólista před-
staví pan Tomáš Víšek.
Tomáš Víšek (1957) vystudoval Pražskou konzervatoř a AMU, vystu-

poval v řadě zemí, stal se několikanásobným laureátem českých interpretačních soutěží. 
Opakovaně vystupuje na Pražském jaru. Je považován za specialistu na moderní autory 
(J. Suk, V. Novák, J. Ježek).                                           Za JHSO    Ludmila Plachá

Připravujeme na duben
KD Střelnice  22.4.2007 - 17,00 - Senior klub - zábavný pořad
                   23.4.2007 - 19,00 - Robert Křesťan a Druhá tráva - koncert
                   29.4.2007 - 16,00 - Princezna a loupežníci - divadelní pohádka
                   30.4.2007 - 19,00 - Jak jsem vyhrál válku - divadelní hra
Budova gymnázia   16.4.2007 - 20,00 Zpívání na schodech 
                            vystoupí Simona Klímová (Slaný), Pouličníci (Tábor) a Jen tak tak 
Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci   
                  Výstava s názvem „Oprášené suvenýry“ Cestovní drobnosti a upomínky 
                  ze šlechtického putování. galerie - II. nádvoří

Pokračování výstav
Výstava v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka 
„Stíhači ohnivých nocí aneb českoslovenští váleční letci čs. B letky 68. britské 
noční stíhací perutě v letech 1942 - 1945“ 
          Výstava potrvá do 3. června a je možno ji shlédnout po telefonické objednávce.

 

Garerie Špejchar Vás zve na výstavu TIBOR BURZA JARNÍ KVĚTY
            akvarel-špachtlová technika  Výstava potrvá do konce března.

Národní muzeum fotografi e připravilo pro jindřichohradeckou veřejnost výstavu VISIONS 
OF THE NEW MILLENNIUM. Sbírka velkoformátových černobílých fotografi í Američana 
Clyda Butchera představuje návštěvníkům dramatické záběry z americké divočiny i z 
míst, která jsou nám velmi blízká–před šesti lety je Clyde Butcher vyfotografoval na  
Vysočině a na Šumavě.
„Divočina je mi duchovní nutností. Když byl můj syn zabit opilým řidičem, byla to právě 
divočina, ke které jsem prchl, abych znovu nalezl svůj vnitřní klid a rovnováhu. Tajuplná 
duchovní zkušenost sblížení s přírodou mi pomohla vyléčit 
zraněnou duši,“ řekl Clyde Butcher, známý nejen jako vynika-
jící fotograf, ale také jako ekologický aktivista.
Výstavu Visions of the New Millennium bude možné shlédnout 
v Národním muzeu fotografi e  do 18.března 2007. Po ukonče-
ní výstavy bude muzeum  několik měsíců uzavřeno. V období 
této výstavní přestávky se uskuteční přestavba chodeb sídla 
muzea–jindřichohradecké jezuitské koleje. Zmizí stěny se 
zamřížovanými starými  okny, oddělující arkádovou chodbu 
od nádvoří koleje. Ty budou nahrazeny velkými skleněnými 
výplněmi. V budoucnu se tak chodby stanou plnohodnot-
ným prostorem pro prezentaci rozsáhlejších výstav. Národní 
muzeum fotografi e by se mělo znovu otevřít návštěvníkům v 
polovině června 2007 výstavou Ostře sledovaný Hrabal. 
                                                                                           (foto : Stanislav Maxa) 
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15. čtvrtek  17.30 20.00
16. pátek    17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 63 Kč                
                                      
          

BORAT  USA-Bontonfi lm
„Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašs-
koj národu“. Komedie, ve které Borat Sagdijev, šestý nejznáměj-
ší Kazach a nejlepší televizní reportér Kazašské státní televize je 
vyslán do USA, aby  zde natočil dokument o této „zemi neomeze-
ných možností“.
Hrají: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela Andersonová 
Režie: Larry Charles
Mládeži do 15 let nepřístupný  Délka fi lmu: 83 min.

17. sobota  17.30
18. neděle  17.30

Vstupné: 68 Kč                
                        

MAHARAL - TAJEMSTVÍ  TALISMANU   ČR-Bontonfi lm
Dobrodružný rodinný fi lm. Barbora Seidlová, Bořivoj Navrátil a 
Maroš Kramár pátrají po pokladu, ukrytém v Praze na začátku 17. 
století rabínem Löwem.
Dále hrají: Matěj Hádek, Miroslav Táborský, Josef Somr, 
               Libuše Havelková aj.
Režie: Pavel Jandourek          Délka fi lmu: 100 min.

17. sobota  jen 20.00
18. neděle  jen 20.00

Titulky  
Vstupné: 68 Kč                

KRVAVÝ  DIAMANT  USA-Warner Bros.
Dobrodružné drama situované do Sierry Leone je příběhem paše-
ráka Dannyho Archera (Leonardo DiCaprio), který se svým býva-
lým spoluvězněm Solomonem hledá vzácný růžový diamant.
Dále hrají: Djimon Hounsou, Jennifer Connellyová, Michael Sheen 
Režie: Edward Zwick
Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 144 min.

20. úterý    17.30 20.00
21. středa   17.30 20.00

Titulky    
Vstupné: 63 Kč                
                                      
                

MOJE  SUPERBEJVALKA  USA-Bontonfi lm
On jí zlomil srdce. Ona jemu všechno. Co se stane, když se oby-
čejný chlapík zamiluje do superhrdinky (Uma Thurmanová)? A co 
teprve, když se sní chce rozejít! Komedie.
Dále hrají: Luke Wilson, Anna Farisová aj.
Režie: Ivan Reitman
Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 97 min.

22. čtvrtek  17.00 20.00
23. pátek    17.00 20.00
24. sobota  17.00 20.00
25. neděle  17.00 20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 78 Kč
                    

APOCALYPTO   USA-Bioscop
Jejich osud byl předurčen? Dobrodružný velkofi lm Mela Gibsona 
(Umučení Krista) vypráví o starobylé říši Mayů a jejím zániku. 
Původ této kultury a náhlá destrukce je dosud opředena 
tajemstvím. 
Hrají: Rudy Youngblood, Dalia Hernandezová, Gerardo Taracena 
Režie: Mel Gibson
Mládeži do 15 let nepřístupný  Délka fi lmu: 130 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
26. pondělí  17.30 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč
                               

SVĚTLA  V SOUMRAKU  Finsko-Francie-CinemArt
Poslední dobrák (jenom?) ve Finsku? Poslední část volné trilogie 
Akiho Kaurismäkiho (Mraky odtáhly, Muž bez minulosti).
Hrají: Janne Hyyytiäinen, Maria Järvenhelmiová aj.
Režie: Aki Kaurismäki
Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 80 min.

1. čtvrtek   17.30 20.00
2. pátek     17.30 20.00
3. sobota   17.30 20.00
4. neděle   17.30 20.00
5. pondělí  17.30 20.00
6. úterý     17.30 20.00
7. středa    17.30 20.00

Vstupné: 83 Kč    

OBSLUHOVAL  JSEM  ANGLICKÉHO  KRÁLE ČR-Bioscop
Hořká komedie podle knihy Bohumila Hrabala. V životních osu-
dech malého českého číšníka se tu zrcadlí naděje, konfl ikty, dra-
mata a prohry, kterými prošly české dějiny v minulém století.
Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentschová, Martin Huba                    
         Marian Labuda, Milan Lasica, Josef Abrhám 
         Jiří Lábus, Jaromír Dulava, Pavel Nový aj.
Režie: Jiří Menzel
Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 120 min.

8. čtvrtek  17.30 20.00
9. pátek    17.30 20.00

Vstupné: 68 Kč
                                    

KVASKA  ČR-Hollywood C.E.
První český fi lm ze zákulisí muzikálu! Filip Tomsa a Lucie Von-
dráčková v hudebním fi lmu Mirjan a Daniela Landových o krimi-
nálníkovi, hledajícím vysněnou lásku během vzniku divadelního 
muzikálu.
Dále hrají: Jiří Korn, Rudolf Hrušínský, Daniel Landa, 
               Roman Pomajbo aj.
Režie: Mirjam Landa
Mládeži do 12 let nevhodný    Délka fi lmu: 106 min.

10. sobota  17.30 20.00
11. neděle  17.30 20.00

Vstupné: 63 Kč                
                                      
             
                      

PRAVIDLA  LŽI ČR-Bontonfi lm
Nevěřte jim všechno, co říkají! Dvanáct lidí, kteří se dobrovolně 
nechali zavřít na statku na Šumavě. Dobrovolně se zřekli svo-
body, manuálně pracují a navzájem si pomáhají překročit svou 
minulost. Nový příchozí však otevře jeden starý příběh...
Hrají: Jiří Langmajer, David Švehlík, Petra Jungmanová, 
         Klára Issová aj.
Režie: Robert Sedláček
Mládeži do 15 let nepřístupný Délka fi lmu: 115 min.

PŘEDSTAVENÍ  ART  KINA
12. pondělí   17.30 20.00

Titulky             
Vstupné: 63 Kč 
                      

OBČAN  PES  Thajsko-Artcam
Fantasy komedie s pořádnou dávkou romantiky.
Hrají: Mahasmut Bunyaraksh, Chuck Stephens aj.
Režie: Wisit Sasanatieng
Délka fi lmu: 100 min.

13. úterý   17.00 20.00
14. středa  17.00 20.00

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 63 Kč                
                                   

ŽIVOTY  TĚCH  DRUHÝCH  Německo-Bontonfi lm
Kde je moc neomezená, soukromí nic neznamená. Drama ode-
hrávající se v roce 1984 v bývalé NDR. Sugestivní pohled na teh-
dy všemocnou tajnou policii Stasi.
Hrají: Martina Gedecková, Ulrich Mühe, Sebestian Koch, 
         Ulrich Tukur aj.
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck
Mládeži do 12 let nevhodný   Délka fi lmu: 140 min.
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

1.            Babel                                            USA - drama
3  -  6.     Goyovy přízraky                                   Španělsko-USA - historické drama
7  -  8.     Zastav a nepřežiješ                              USA - akční
9.            Sólokapr                                             V.Británie-USA - komedie
10 - 15.    Vratné láhve                                       ČR - komedie
17 - 18.    Štěstí na dosah                                   USA - komedie
19 - 20.    Dreamgirls                                          USA - muzikál
21 - 22.    Prázdniny pana Beana                       V.Británie - komedie
23.           Poslední skotský král                      V.Británie - drama
24 - 25.    Královna                                             V.Británie - úsměvné drama
26 - 27.    Fast Food Nation                           USA - drama
28 - 29.    Rocky Balboa                                      USA - sportovní drama

KŘÍDLA A PADÁKY NAD VAJGAREM 
– 2. pokračování

     Ve školním roce 1936/1937 pořádá 
MLL na Měšťanské škole v Jindřicho-
vě Hradci kurz pro letecké modeláře. 
Vedoucím je pan Karel Prášek - vojenský 
letec. Dochoval se záznam o úspěšném 
absolvování kurzu žákem Valentínem 
Časným. Dne 24. září 1937 se členové 
odbočky MLL podílejí na zajištění vrchol-
né aeroklubové soutěže „III. národní let 
RČS“. První den tohoto okružního letu 
republikou byl stanoven otoční bod na 
vojenském cvičišti Jindřichův Hradec. 
Letadla přilétávající z Českých Budějovic 
snížila výšku na 50 m a shazovala tubu s 
hlášením. Na hledání zpráv se podíleli také Skauti jak vzpomíná pan Jaroslav  Prchal. Ti 
je pak předávali rozhodčím.
     Dosavadní činnost odbočky Masarykovy letecké ligy v Jindřichově Hradci byla směro-
vána k získání peněžních prostředků k nákupu kluzáku. Na podzim roku 1937 byl usku-
tečněn nákup kluzáku Skaut Standart, který byl slavnostně pokřtěn dne 14. listopadu 
1937 na Willsonově náměstí (nyní nám. Míru) jménem „HRADEČÁK. Celá tato oslava 
byla zachycena panem Raimundem Krnínským majitelem drogerie na 8 mm fi lm a byla 
pořízena řada fotografi í. Křtu se zúčastnili přední osobnosti města Jindřichova Hradce a 
vojenské posádky. Dále byl přítomen za Ministerstvo veřejných prací pan ing. Jan Bervi-
da, přednosta odboru sportovního letectví. Mezi čestnými hosty byl školní inspektor pan 
V. Krška, manželka okresního hejtmana a manželka městského lékaře paní Dolandská a 
vojenský letec pan Karel Prášek. Odbočka MLL měla v té době 15 aktivních členů. 
     Po této slávě jindřichohradečtí Ikarové začali druhý den s výcvikem pod dohledem pana 
Karla Práška. Doprava kluzáku na kopec pomocí koně a nebo vlastní síly. Odměnou pak 
je let v trvání několika vteřin. Z dochovalého zápisníku letů pana Josefa Bednáře (*1896) 

Iniciátor létání v Jindřichově Hradci 
pan Josef Bednář (držící vrtuli) se 

zaměstnanci jeho autodílny v roce 1937.

27. úterý    17.30
28. středa  17.30

Český dabing 
Vstupné: 63 Kč

ŠARLOTINA  PAVUČINKA USA-Bontonfi lm
Malé prasátko Wilbur zjistí, že přísloví „v nouzi poznáš přítele“ 
opravdu platí. Holčička Fern se společně s partou zvířátek roz-
hodne zachránit prasátko před budoucností pečínky na vánočním 
stole. Snímek je kombinací hraného a animovaného fi lmu.
Hraje Dakota Fanningová
Režie: Gary Winick                   Délka fi lmu: 97 min.

27. úterý  jen 20.00
28. středa jen 20.00

Titulky
Vstupné: 68 Kč
          

SMRTÍCÍ  NENÁVI2T  USA-SPI
Horor. Pokračování fi lmového hitu Nenávist. Když někdo zemře 
v záchvatu zlosti, zůstane po něm stín, který se postupně šíří na 
další oběti... Dokáže někdo zastavit kletbu?
Hrají: Amber Tamblynová, Arielle Kebbelová, Edison Chen aj.
Režie: Takashi Shimizu
Mládeži do 12 let nevhodný       Délka fi lmu: 103 min.

29. čtvrtek   17.00 20.00
30. pátek     17.00 20.00
31. sobota   17.00 20.00
1.4.neděle   17.00 20.00 

Pozor na začátek!

Titulky
Vstupné: 83 Kč                

BABEL  USA-Bioscop
Brad Pitt a Cate Blanchetová ve spleti silných minipříběhů, sklá-
dajících se ve fascinující portrét našeho světa. Třetí fi lm režiséra 
Alejandra Gonzálese Iňárrita (Amores Perros, 21 gramů) je jedním 
z oscarových favoritů letošního roku.
Dále hrají: Gael Garcia Bernal, Koji Yakusho, Adriana Barrazová 
Režie: Alejandro Gonzáles Iňárritu
Mládeži do 15 let nepřístupný    Délka fi lmu: 142 min.

3.4. úterý     17.30 20.00
4.4. středa    17.30 20.00
5.4. čtvrtek   17.30 20.00
6.4. pátek     17.30 20.00

Titulky Vstupné: 73 Kč

GOYOVY  PŘÍZRAKY Španělsko-USA-Falcon
Historické drama Miloše Formana není jen portrétem Francisca 
Goyi, ale i kruté doby roku 1792  kdy ve Španělsku vládla inkvizi-
ce, a postav, jejichž životy poznamenala.
Hrají: Javier Bardem, Stellan Skarsgärd, Natalie Portmanová, 
         Michael Lonsdale aj.
Režie: Miloš Forman
Mládeži do 15 let nepřístupný     Délka fi lmu: 117 min.

4. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

PŘÍHODY  BROUKA  PYTLÍKA                         ČR-Bontonfi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma: 63 min.

11. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

TRÁPENÍ  MEDVÍDKA  BRUMLY                      ČR-Bontonfi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma: 65 min.

18. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

KRAKONOŠ  A  MISTR  JEHLIČKA                 ČR-Bontonfi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma:  65 min.

25. neděle  15.30
Vstupné: 10 Kč

KONEC  KOUZELNÍKA  UHAHULY                   ČR-Bontonfi lm
Pásmo pohádek.                                                  Délka pásma:  60 min.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  
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Budiž světlo!
120. výročí elektrického osvětlení 

města Jindřichova Hradce
 14. března uplyne právě 120 let ode 
dne, kdy byla ve městě nad Vajgarem provedena 
zkouška elektrického osvětlení. Přípravy na tuto 
velkou událost však začaly dříve. Jak informovaly 
Ohlasy od Nežárky 27. ledna 1887, byly přípravy 
k elektrickému osvětlení na zdejším hradě a v 
panském pivovaru v plném proudu. Bylo třeba 
zabudovat stroj z dílny známého elektrotechnika 
p. Františka Křižíka z Prahy, připevnit vodící drá-
ty, a to vše co nejdříve, aby se mohla zkouška 
elektrického osvětlení brzy uskutenit. Jen o pár 
dní později, 5. února, přinesly Ohlasy zprávu, 
že „elektrické osvětlení na zkoušku ve zdejším 
pivovaře zavedené jest již v činnosti a v plném 
proudu. Dynamický stroj systému Křižíkova v síle 
čtyř koní pracuje pravidelně a jasným světlem 
zaopatřuje prozatím asi 45 svítilen“. 
 Všechny přípravy a zkoušky dopadly 
nad očekávání, a tak se mohlo přistoupit i k osvětlení centra města. Po náročných pří-
pravách se konečně 14. března 1887 v sedm hodin večer „veřejně“ rozsvítily elektrické 
lampy a osvítily náměstí a Panskou ulici. I přes nepříznivé počasí bylo tehdy v ulicích 
města mnoho občanů, kteří netrpělivě očekávali rozsvícení „svého města“. V té době 
bylo na domech kolem náměstí umístěno 11 lamp, v Panské ulici 5 a 1 lampa v průjezdu 
Zámecké ulice. V zámku svítily tři elektrické lampy již déle - 1 u brány na prvním nádvoří, 
1 na téže bráně směrem k městu a 1 nad fortnou u Malého Vajgaru. Jedna lampa připev-
něná na bývalé vinopalně osvětlovala prostranství před pivovarem. Stejně tak v pivovaře, 
v bytech zámeckých úředníků a v hraběcích pokojích bylo elektrické osvětlení zavedeno 
již měsíc.
 Toho dlouho očekávaného dne i ve dnech následujících dopadla zkouška osvět-
lení nad očekávání, a tak všichni doufali, že elektrické osvětlení na náměstí a v Panské 
ulici zůstane a že se v brzké době dostane i na ostatní části města. Není třeba připomí-
nat, že i mnozí soukromníci si přáli elektrické osvětlení ve svých závodech a bytech a 
páni domácí s ochotou souhlasili s tím, aby bylo na jejich domech elektrické osvětlení 
instalováno.
 Ještě v témže roce se rozběhly práce na instalaci pouličního osvětlení a sou-
časně se pracovalo i na osvětlení dílen, krámků a některých bytů. Instalace probíhala v 
několika etapách - nejdříve pod hradem, přes městské sady až po novoměstské před-
městí. Již počátkem následujícího roku byly přípravné práce skončeny a od února probí-
halo zkušební osvětlení v celém městě.
 Veškeré zkoušky se vydařily, osvětlení mělo velký ohlas a náš Jindřichův Hradec 
se tak od 1. dubna 1888 zařadil mezi první města na českém venkově, která měla své 
trvalé elektrické osvětlení.                                                             
                                         Hana Pelcová, Státní oblastní archiv v Jindřichově Hradci
 

Na fotografi i poznáváme první organizátory létání v J.Hradci při křtu kluzáku „Hradečák“. 
Od kluzáku doprava to jsou pánové Picka, Kouba, Pláteník, Josef Bednář st., Fical, 
Jaromír Hájek. Od kluzáku doleva pak pánové Zuda, Stanislav Ráftl, Josef Kubát, 

Starka, ????, Singer.
zjistíme, že létali také 
od 22.12.1937 mimo 
Štědrý den denně v 
Jindřichově Hradci na 
vojenském cvičišti až 
do 31.12.1937. Dne 
01. ledna 1938 pak v 
Kamenici nad Lipou. 
Dne 05.01.1938 spl-
ňuje pan Josef Bednář 
základní plachtařskou 
zkoušku „A“. Další klu-
zák zakoupil pan Brun-
steiner a pojmenoval 

jej po jeho synovi „Jiřík“. Výcviku se také podrobuje první žena paní A. Petzelenová. V 
roce 1938 začíná s létáním také syn pana Josefa Bednáře Josef. Plachtařskou zkoušku 
A složil 17. 4. 1938. Bezmotorové létání mu vydrží až skoro do důchodového věku. K 
výcviku využívaly svahy od vesničky Políkno směrem ke Žďáru a na Fedrpuši. Jejich čin-
nost pokračovala až do osudného září 1938 (zabrání Sudet). Potom byl výcvik prováděn 
omezeně v Kamenici nad Lipou. Po 15. březnu 1939 byly kluzáky zabaveny německým 
spolkem NSFK a převezeny do Nové Bystřice, kde byly provozovány po dobu války.                                              

Karel Garhofer, bývalý náčelník letiště
Autor prosí o případné doplňují informace nebo fotografi e na tel. 384 361 451 nebo 602 
128 848). Snímky archiv pana Josefa Bednáře.  
(pokračování příště)

Létající členové MLL Jindřichův Hradec před létáním. 

ostrostřelecký terč ze sbírek 
Muzea Jindřichohradecka
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ve svém slavném cestopisu, který vyšel prvně tiskem v roce 1608. To ještě ani jeden 
netušil, že největší dobrodružství života je před nimi: Kryštof Harant z Polžic skončil v 
roce 1621 s dalšími českými pány na popravišti a Heřman Černín, který sledoval popravu, 
si o něco později vzal za ženu Kryštofovu manželku Annu Saloménu. 
     Cesty Heřmana Černína tím nebyly u konce. V roce 1616 ho císař prvně vyslal do 
Turecka, kde byl Černín velmi úspěšný: podařilo se mu sjednat dvacetiletý mír, což byl 

úžasný výsledek, protože Turci tehdy stále sužovali Evro-
pu. Skoro v sedmdesáti letech, v roce 1644, byl znovu 
vyslán k turecké Portě, aby obnovil klid zbraní. Stras-
tiplnou cestu, kdy těžce onemocněl a do Cařihradu ho 
přivezli už téměř mrtvého, popisuje ve svém cestovním 
deníku, který je uložen v archivu. Nezlomnou energií se 
však uzdravil a znovu úspěšně zakončil svou diplomatic-
kou misi u sultána. Z cest přivezl nepřeberné množství 
darů, mezi nimi i turecký stan, který je dnes chloubou 
jindřichohradeckého zámku. 
     Dnešní turistice se přiblížily až cesty šlechty a bohatých 
měšťanů v devatenáctém století. Tehdy začínali skutečně 
vyrážet do světa za poznáním i zábavou. A stejně jako 
dnes si vozili z těchto cest různé, mnohdy kuriózní dárky 
a suvenýry. Některé se dodnes zachovaly v zámeckých 
depozitářích a přivedly zdejšího pana kastelána PhDr. 
Václava Bise na dobrý nápad uspořádat z těchto zajíma-
vých věciček výstavu. Pod názvem „Oprášené suvenýry“ 
byla otevřena na začátku adventu dne 8. prosince 2006 
a najdeme zde vskutku pozoruhodné „kousky“. Pod ces-
tovními kofl íčky s žertovnými nápisy jsou poháry a kame-
ninový talíř, které si přivezl Evžen Černín z Ruska, kde 
byl v roce 1896 na korunovaci posledního ruského cara.  
Šťastnou náhodou se zachovaly v archivu a dr. Bis k nim 
dokonce našel v zámeckých depozitářích cestovní tašku 
Evžena Černína, ve které se pravděpodobně vezly z Rus-
ka. Kromě cestovních tašek jsou zde vystaveny obrovské 
kufry s příhradami, které na cestách suplovaly prádel-
níky a jejich přesun jistě potřeboval silné chlapy. Pobyt 
na různých místech 
dokládá množství 
grafi ky a fotografi í, 

včetně paravánu s pohledy, který je snad vystaven 
poprvé, stejně jako model Svaté chýše z Jeruzalé-
ma. Výstava obsahuje spoustu dalších pozoruhod-
ných drobností, ale přesvědčte se sami na druhém 
zámeckém nádvoří vedle pokladny, až se v dubnu 
znovu otevřou dveře národní kulturní památky - 
zámku v Jindřichově Hradci.

Stanislava Nováková, 
Státní oblastní archiv v Jindřihově Hradci

Cestománie našich předků
aneb pozvánka na výstavu „Oprášené suvenýry“

     Kdo se domnívá, že cestování a turistika jsou znakem tzv. doby moderní, hluboce se 
mýlí. Odjakživa má člověk v sobě touhu poznávat nové kraje, nové zvyky, jinou kulturu a 
jiný životní styl. Z tématu cestování v minulosti vynechejme křížové výpravy, misijní cesty 
či vojenská tažení, jejichž výsledek byl mnohdy diskutabilní. Pravdou je, že při vyprávění 
o putování našich předků se nemůžeme vyhnout konstatování, že většinou měli naši ces-
tovatelé nějaké důležité politické či diplomatické poslání. Už z toho je patrné, že cestovní 
aktivity se týkaly především bohatých a vlivných příslušníků privilegované společnosti. 
A tak nadšený badatel v oboru historie se dočte ve svých oblíbených Sedláčkových Hra-
dech a zámcích, že už v roce 1381 se vydali Konrád a Leopold Krajíř (patřila jim Nová 
Bystřice) s poselstvem do Anglie a vezli princeznu Annu, sestru krále Václava IV., budoucí 
anglickou královnu.
     Rozkvět italských měst, kde na přelomu 15. a 16. století vrcholila renesance a huma-
nismus, lákal cestovatele po celé 16. století. Zejména ti, kteří se chystali přebudovat svá 
kamenná hradní sídla v elegantním, pohodlném a od středověkých pout osvobozujícím 
renesančním duchu, se vydávali na cesty přes Alpy. Tak v roce 1551 vyjel s velkou 
šlechtickou výpravou do Itálie i mladší bratr Jáchyma z Hradce Zachariáš. I když hlavním 
důvodem byl doprovod královny Marie, která se chystala ze Španělska do Vídně za svým 
manželem Maxmiliánem II. Habsburským, jistě byla i příleřitost pozorovat zblízka nový 
životní styl italské renesance a nastupujícího manýrismu.
     Na Itálii měl zřejmě rozporuplné vzpomínky i známý Vilém Slavata, který pobýval u 
svých příbuzných pánů z Hradce na jindřichohradeckém zámku. Adam II. z Hradce, který 
převzal záštitu nad jeho vychováním, v rámci tehdejších požadavků doby, že větší šanci 
na kariéru politika a úředníka má ten, kdo studuje v cizině, vyslal Viléma na univerzitní 
studia do ciziny. Vilém, odkázaný na Adamovu fi nanční podporu, psal v roce 1593 do Jin-
dřichova Hradce úpěnlivý dopis, ve kterém sděluje, že se tak dlouho zdržel v Benátkách, 
protože čekal na peníze a že není pravda, co o něm lidé vyprávějí, že vede rozhazovačný 
a nepořádný život, naopak se snaží šetřit, ale musí také reprezentovat, protože tam má 
mnoho urozených přátel, že musel nakoupit také nějaké dárky a že v Itálii je velmi draho. 
V Padově se pozdržel šest týdnů, ale nestudoval, protože byl masopust a přednášky se 
nekonaly a také velmi pršelo. Pak jel do Florencie a odtud do Sieny, kde studuje právo, 
učí se jezdit na koni, tančit a hrát na loutnu. Také by prý rád navštívil Řím, Neapol a rád 
by zajel na Maltu. Vilémovi se cesta do ciziny vydařila i vyplatila - to víme dobře. Patřil 
později mezi největší favority císaře a v nejvyšších úředních funkcích setrval téměř do 
smrti.
     V seznamu cestující šlechty nemůžeme vynechat ani Heřmana Černína. I když on 
sám na Hradci nepobýval, jsou dnes v jindřichohradeckém archivu uloženy jeho cestovní 
deníky. Heřman se tak proslavil svými cestami, že jeho jméno má dnes encyklopedické 
parametry (najdeme ho v publikaci, vydané nakladatelstvím Libri Kdo byl kdo - naši ces-
tovatelé a geografové). V roce 1590 sloužil u mantovského vévody, krátce nato válčil v 
Nizozemí. V roce 1598 přijal nabídku svého přítele Kryštofa Haranta z Polžic, aby s ním 
putovat do Svaté země. Vyjeli na začátku jara a přes Benátky se dostali do Palestiny. 
Přes Gazzu dorazili do Káhiry a na Sinajský poloostrov. Pak se vrátili do Káhiry a cestou 
je přepadli lupiči. Nicméně Černín uchránil peníze, které měl zašité v opasku, a tak se 
dostali šťastně přes Benátky zpět domů. Tuto dobrodružnou cestu popsal Harant z Polžic 
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AEROBIK TEAM LENA J.H.
Dne  28.1.2007 (neděle) proběhl Soutěžní aerobik master 
class 2007 (postupová soutěž) ve sportovní hale Stromovka 
v Českých Budějovicích, které se zúčastnil i Aerobik team 
Lena J. H. kde členky tohoto týmu vybojovaly v krajském 
kole zlaté, stříbrné medaile i další umístění do 10 míst a díky 
tomu postupují až na MČR Aerobiku v Praze 26.5.2007.
Výsledky dívek z AET LENA JH:
Kat. 5- 7 l. .....1. místo - Martina Průchová,  3.místo - Kateřina Žižková,
                         dále  pak do 10.m.  Barbora Vlčková, Kamila Rútová
Kat. 8-10 l......4. místo - Aneta Camrdová, dále pak do 10.m. Tereza Balgová, 
                                                                                       Tereza Běhounková
Kat. 11-13 l....2. m. - Andrea Šárková, dále do 10.m. Šárka Dohnalová, Edita Hrůšová
Kat. 14-17 l....5. m. - Táňa Prachařová, dále do 10.m. Martina Mikudová, Sára Klímová, 
                                                                             Nikol Stupková
Kat. nad 18 let .....2. m.  Jana Hrubá
Druhý ročník soutěže pódivých skladeb se uskuteční dne 17.3.2007.
Vítězný tým vyhrává pohár a věcné dárky. Ani prohrávající neodejdou bez malé pozor-
nosti. Soutěž se konná ve Sportovní hale v J. Hradci od 8,00 - 15,00 h.
Dále ještě před touto soutěží tu máme opět po několikaleté odmlce Vaška Krejčíka - 
cvičební turné pro širokou veřejnost pod názvem Dejte šanci pohybu 2007, termín 
tohoto turné je u nás ve spolupráci s AET Lena JH - 3.3.2007 opět ve Sportovní hale v 
J. Hradci. Přihlásit se je možné na mob. 777 950 925, začátek akce je v 9,00 hodin cena 
290,- Kč.                                                                                    Lenka Průchová

Turistický oddíl KČT Slovan J. H. zve příznivce turistiky na krátké sobotní výlety. 
10. 3. (sobota) Chválkov - Kamenice nad Lipou
      Odjezd vlakem JHMD v 7,23 pěšky do Kamenice, odkud odjezd vlakem v 12,31 
      nebo 15,56. Délka asi 15 km. Vede M. Procházka. Sraz na nádraží. (při sněhu lyže)
24. 3. (sobota) Pěší akce: Studená - Hradisko - Mrákotín 
      Odjezd autobusem v 6,40 hod. ráno směr Brno do Studené. Návrat z Mrákotína 
      v 15,48. Délka asi 15 km. Vede J. Líbalová. Sraz na autobusovém nádraží.

ZIMNÍ STADION
II. liga muži o postup do I. ligy: 7.3. - 18,00h,  8.3. - 18,00h
 I. liga  dorost o postup do ex. lidy: 16.3. - 17,30h, 18.3. - 15,00h, 23.3 - 17,30 h
Liga žáci: 3.3. Vajgar 6+7tř. - Příbram 10,00h, 10.3. Vajgar 8+9tř. - Benešov 10,00h, 
                                                                   17.3. Vajgar 8+9tř. - Veselí n/L. 10,00h
Krajský přebor 11.3. Vajgar 4+5tř. - Milevsko 10,00 h

SPORTOVNÍ HALA
Házená NE 18.3.  - I. liga ženy TJ Házená J.H. - Slávie Praha - 13,00h
                              I. liga st. dorostenky TJ Házená J.H. - Slávie Praha - 15,00h 
                              I. liga ml. dorostenky TJ Házená J.H. - Slávie Praha - 17,00h
Basket II. liga muži: 31.3.  - 16,00h, 1.4. - 10,30h
          Liga dorost:  10.3.Slovan J.H. - Kladno 17,00h, 11.3. Slovan J.H. - Karviná 9,30h
Nohejbal dvojice 10.3. 8,30 - 16,00h
Aerobic podiové skladby 17.3. Lena - club 8,00 - 15,00h 
Futsal  okresní fi nále 25.3. muži 8,30 - 17,00h

 SPORT


