
Tento způsob léta
„Léto budiž

pochváleno,“
napsal kdysi
s p i s o va t e l
Vančura. Lé-
to, které bych
já pochválil,
by mělo být

s krásným, slunným a teplým
počasím, kdy jsou břehy rybní-
ků a řek plné opálených lidí,
kdy lesy jsou plné hub, kdy
média mají „okurkovou sezó-
nu“, díky níž se z nich dovídá-
me plno zajímavostí, na které
jindy není dostatek času ani
místa.

Po hektickém období vstupu
do EU a po volbách do Evrop-
ského parlamentu bychom si
jistě takové léto zasloužili.

Leč všechno je jinak. Od
počasí až po politickou scénu.
Demise vlády a složitá jednání
se snahou o sestavení nové vlá-
dy, kdy jde „především“ o po-
kračování ve všem pozitivním,
co odstupující vláda za 2 roky
vykonala, samozřejmě v zá-
jmu našich občanů, ale disku-
se se vedou o tom, s kým ano 
a s kým ne, komu jaký minis-
terský post ano a jaký ne, za-
městnává media natolik, že
ani nezůstává čas a prostor na
řadu těch zmíněných zajíma-
vostí. Tak snad za rok.

Nám, komunálním poli-
tikům, nezbývá než čekat. Če-
kat např. na to, jak velký podíl
z daňových příjmů státu pře-
jde na obce, co si v příštím roce
budeme moci dovolit a co ne.
Čekat, jaké nové kompetence 
v rámci nedokončené reformy
veřejné správy ještě na obce
přejdou. V těchto případech to
je skutečně v zájmu našich ob-
čanů. A tak si myslím, že se na
to letošní léto hodí spíše jiný

citát z Vančurova díla:
„Způsob tohoto léta
se mi zdá poněkud

nešťastným.“

Miroslav Tetter,
primátor města

V nákladu 2000 kusů vydalo město
mapu pro tělesně postižené občany
a opatřilo ji výmluvným názvem České
Budějovice bez bariér. Smyslem tohoto
tištěného průvodce je usnadnit vozíč-
kářům pohyb po ulicích a objektech
krajského města.

Na jejím vzniku se sami postižení
podíleli - projížděli městem a označovali
stupeň složitosti přístupu na jednotlivá
místa. „Stále zůstávají největší překáž-
kou sjezdy z chodníků, nájezdy na ně 
a přístupy do budov,“ řekla při křtu
mapy sedmadvacetiletá Jana Fesslová,
jedna z těch, kteří mají na vzniku mapy
svůj podíl.

„V mapě jsou barevně rozlišena mís-
ta zcela a bez pomoci postiženým obča-
nům přístupná, dále místa méně dostup-
ná a zcela nedostupná. Takto jsou ozna-
čeny komunikace, zdravotnická zařízení,
pošty, kostely, restaurace a mnohé další
budovy. Pomocí této mapy mohou vozíč-
káři snadněji čelit nebo úplně eliminovat
pro ně velmi nepříjemné situace, jimž
jsou často vystaveni,“ uvedl náměstek
primátora Juraj Thoma. „Uvědomili jsme
si, kolik takových míst existuje a která
zdraví lidé vůbec nevnímají,“ dodal.

Mapu lze získat zdarma v Turistic-
kém informačním centru na náměstí
Přemysla Otakara II. a během krátkého
času bude navíc umístěna na webových
stránkách www.c-budejovice.cz. Pokud
bude o mapu zájem, počítá město České
Budějovice s jejím dotiskem.            (ina)
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■ Město je vlastníkem otáčivého
hlediště

■ Cyklistické trasy stále zůstávají
prioritou

■ Filmové léto na náměstí
■ Na návštěvě u výtvarníka

Jiřího Tichého:
O nezdolné vůli být, žít a tvořit

U V N I T Ř  L I S T U

V Turistickém informačním centru města byla za přítomnosti statutárního náměstka primátora Juraje Thomy pokřtěna
šampaňským speciální mapa pro tělesně postižené občany.                                                                         Foto Petr Zikmund

Jarmila Kratochvílová společně s jedním ze sportovců zapálila ve Sportovní hale
v Českých Budějovicích olympijský oheň.                                         Foto Ivana Píhová

Nedávno jste se zúčastnil jednání
Kolegia primátorů statutárních měst
ČR (KOPR) v Olomouci. Uvedl jste, že
kolegium se ostře ohradilo proti ná-
vrhu zákona o střetu zájmů tak, jak
jej předložila vláda. Výhrady směřo-
valy zejména k záměru uzákonit, aby
všichni od předsedy vlády po radní
na obcích museli prokazovat své příj-
my a majetek a že pokud by návrh
prošel, mělo by to především důsledek
v tom, že v zastupitelstvech, v radách
měst a obcí by nechtěl nikdo pracovat.
Mohl byste tuhle část závěrů kolegia
primátorů rozvést a více ozřejmit?

Aby nedošlo k mýlce, rád bych
předznamenal, že kolegium je v zásadě
pro opatření, která povedou ke snížení
korupce a odstranění různých machinací
nebo podvodů a podobně na úřadech,
pokud budou logická a účinná. A to se

nechci odvolávat na to, co se v poslední
době objevuje v televizi, kdy není pomalu
dne, aby tam nebyl některý funkcionář
samosprávy prezentován jako největší
lotr, defraudant a manipulátor, kdy do-
konce z Nejvyššího státního zastupitelství
zazní, že téměř každý druhý starosta je
zkorumpovaný nebo nějakým způsoben
zapleten do nějakých korupčních afér 
a podvodů. Takovéto zevšeobecňování
považujeme za urážku tisíců poctivých
pracovníků samosprávy, za poplivání
práce lidí, kteří ve prospěch obcí a měst
odevzdávají také část svého osobního
volna a často zdraví.

Přeci je logické a nutné rozlišovat
mezi lidmi, kteří vykonávají funkce na
plný úvazek a za mzdu nebo odměnu,
například poslanci, senátory a uvolně-
nými členy samospráv a těmi, kteří tvoří

(pokračování na str. 2)

Určité pasáže zákona
o střetu zájmů jsou trnem v oku
Na aktuální téma s primátorem
města Miroslavem Tetterem

Je čtvrtek, 1. července, krátce po 16.
hodině. Sportovní halu v Českých Budě-
jovicích rozeznívají slavnostní fanfáry 
z opery Libuše v podání Symfonického
orchestru z Jindřichova Hradce. Za ve-
lebných tónů jednoho z nejnárodnějších
Smetanových děl stoupá vzhůru olym-
pijská vlajka. Štafeta městských strážníků
předává olympijskou pochodeň čestnému
předsedovi Českého hnutí speciálních
olympiád Vlastimilu Harapesovi, který
ji odevzdává mistryni světa v běhu na
800 metrů Jarmile Kratochvílové. Olym-
pijský oheň vzplane a město na soutoku
dvou řek se tak poprvé ve své historii,
a nejspíš i naposled, stává městem olym-
pijských her.

Hostitelskou úlohu si před Českými
Budějovicemi vyzkoušela pouze Praha
a Olomouc, třebaže šlo o olympiády po-
někud jiné, než na jaké jsme zvyklí.
Sportovní zápolení o medaile v mnoha
sportovních disciplínách přijeli totiž svést
sportovci mentálně postižení. 7. českou
letní speciální olympiádu za účasti 615
sportovců z 81 klubů České republiky
včetně zahraničních účastníků z Irska,
Slovenka a Monaka, finančním příspěv-
kem podpořilo statutární město České
Budějovice.

Atmosféra speciálních olympiád je
slovy těžko popsatelná. Vládne na nich
upřímné sdílení radosti bez okovů po-
krytectví, jakási nakažlivá emoční pří-
močarost. Jednou ze zásad tohoto sou-
peření je to, že soutěžící jsou rozděleni
do skupin podle výkonnosti a každému
z nich se nakonec dostane ocenění a
uznání. Vítězi tedy nejsou jenom meda-
ilisté. Vyhrát mohou, a vyhrávají, i spor-
tovci s těžkým stupněm postižení.

„Vyhrávají všichni, kteří se zúčastní,“
upřesňuje specifické hledisko her jejich
ředitelka Olga Kurzová. „Jsem mile potě-
šena, že se v Českých Budějovicích set-

káváme s tak vstřícným přijetím a milou
atmosférou. Ráda bych adresně pochválila
zejména přístup městské policie, velice
vstřícné je vedení sportovní haly, i celé 
řady dalších lidí, kteří se na zajištění 
olympiády podílejí, třeba členové místního
Sokola, ale také studenti zdejších škol 
a další lidé. Sportovci jsou velice spokojeni,
pochvalují si úroveň ubytování na vysoko-
školských kolejích a je fajn, že jednotlivá
sportoviště jako místa her jsou všechna 
v těsném sousedství, takže to nemají da-
leko a mohou si navzájem fandit,“ vyjád-
řila dojmy z olympiády.

Olympionici zápolili ve fotbale, 
mimochodem, hlavním rozhodčím her
byl Ivan Grégr, mezinárodní fotbalový
rozhodčí a člen UEFA, ve volejbalu, 
přehazované, stolním tenise, plavání,
gymnastice a takzvaně přizpůsobených
sportech.                                              (ina)

Pod olympijským ohněm

Život vozíčkářům usnadní nová mapa

23. 6.

• vzala na vědomí zadání urbanistické
studie Levý břeh - Vltava a uložila od-
boru územního plánování a architek-
tury začít práce na  pořizování urba-
nistické studie - jedná se o část rozvo-
jového území kolem levobřežní komu-
nikace na sídlišti Vltava
• vzala na vědomí prezentaci projektu
Město a voda
• schválila návrhy dodatků ke zřizo-
vacím listinám slučovaných základních
škol v rámci optimalizaci sítě ZŠ
• schválila veřejnoprávní smlouvu 

o zajištění výkonu činnosti strážníků
MP pro odchyt psů v Borovanech
• schválila odstoupení od smlouvy na
zjištění údržby veřejné zeleně v sektoru
č. 1 - Vltava s firmou Carex
• neschválila záměr zpracování a před-
ložení žádosti o dotaci ze SROP (Spo-
lečný regionální operační program)
na akci Přestavba jeslí (Vodní ulice 13)
na dětský stacionář a finanční krytí
této akce z rozpočtu města
• schválila rozšíření ulice Kostelní o 14
podélných parkovacích stání v rámci
III. etapy úpravy úseku ulice Pekáren-
ská - Kostelní

Krátce z jednání rady
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V českokrumlovském zámeckém
parku podepsali 29. června správní
ředitel Národního divadla v Praze Tomáš
Heinzel a primátor města Miroslav Tetter
protokol o fyzickém předání a převzetí otá-

čivého hlediště. Město České Budějovice
se tak stalo jeho vlastníkem. Zároveň
s tímto řešením přistoupilo na podmínku
Ministerstva kultury ČR, že po skončení
divadelní sezóny 2005/2006 otáčivé

hlediště zbourá (rozebere) na vlastní ná-
klady. Pokud by tak neučinilo, přistoupil
by k likvidaci podle dodatku smlouvy
Národní památkový ústav České Budě-
jovice a uhrazení takto vzniklých nákladů
by vyžadoval od města.

Podle slov primátora Tettera je už
smlouva ratifikována ministrem Pavlem
Dostálem, vše tedy nabylo platnosti 
a majetkový odbor magistrátu nyní dělá
potřebné úkony, aby otáčivé hlediště bylo
vloženo do katastru nemovitostí. „Pro nás
nastává nyní další období, a to je řešení
otázky, kde bude stát nová točna, aby di-
vadelní sezóny na sebe plynule navázaly.
To znamená najít pro ni vhodné místo,
projektanta, peníze. První kroky jsme už
udělali. Jsem optimista, věřím, že i po 
roce 2006 budou mít jižní Čechy funkční
otáčivé hlediště, ať už bude stát na území
města, nebo jinde, že lidé o tuto světovou
atrakci nepřijdou,“ uvedl primátor. Dodal,
že pokud by nové otáčivé hlediště stálo
na území města (v úvahu přichází leso-
park Stromovka), bude to vyžadovat
drobnou změnu územního plánu co do
možnosti využití. Nevyloučil však ani
možnost, že by nové otáčivé hlediště
mohlo zůstat v Českém Krumlově pokud
by toto město nabídlo vhodné podmínky
pro jeho umístění.

Jihočeské divadlo získává za letní
provoz na točně zhruba 13 miliónů 
korun, čistý zisk pro divadlo po odečtení
nákladů je 7 miliónů korun, takže během
následujících sezón o tyto své příjmy
nepřijde.                                                  (ina)

Schválili:

• Rozpočtový výhled statutárního
města na rok 2005 - 2007
V roce 2005 město očekává investiční
možnosti ve výši 258 miliónů korun 
z vlastních zdrojů, v roce 2006 zhruba
291 miliónů a v roce 2007 326 miliónů
korun. V tom nejsou zahrnuty různé
dotace a granty, které se nedají naplá-
novat a které částku každoročně ovliv-
ňují a mění. Úvěrové zatížení města by
se do konce roku 2007 snížilo zhruba
o 205 miliónů, to je téměř o třetinu.
Město je schopno dobře plnit své úvě-
rové závazky.

• Dodatky ke zřizovacím listinám slu-
čovaných základních škol
V rámci optimalizace sítě škol se ná-
stupnickými organizacemi při slučová-
ní ZŠ O. Nedbala - E. Destinnové stane
ZŠ O. Nedbala, v případě ZŠ Nová 
a Baarova bude nástupnickou Baarova,
u ZŠ Nerudova a Čéčova převezme
úlohu nástupnické školy ZŠ Nerudova.
Transformace se uskuteční k 1. září
2005
• Záměr na odkoupení objektu bývalého
školního statku Jihočeské univerzity,
kam by mělo být přemístěno Centrum
na ochranu zvířat

Neschválili:

• Záměr směny nemovitosti v majetku
města - dům v České ulici č. 195/20 -
za nemovitosti ve vlastnictví Jihočeské
univerzity
• Budoucí prodej podzemní stavby
podchodu pod Nádražní ulicí - podchod
zůstane dál v majetku města - nezíská
jej společnost CB Mercury center, a.s.,
která by zmíněný podchod využila 
k propojení s vlakovým nádražím při
realizaci projektu vybudování dopravně
obchodního centra v areálu autobuso-
vého nádraží.

info
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Před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově podepsali protokol o jeho předání 
a převzetí od Národního divadla do majetku statutárního města České Budějovice
správní ředitel ND Tomáš Heinzel a primátor Miroslav Tetter.            Foto Ivana Píhová

Co projednali zastupitelé 1. 7. 2004

(dokončení ze str. 1)
zastupitelstva samospráv nebo jsou ne-
uvolněnými starosty. Pokud by mělo
platit, co je navrhováno, musel by každý
zastupitel přiznávat veřejně své příjmy.
To je nemyslitelné, nepřijatelné, je to
porušování základních lidských práv 
a svobod. V zastupitelstvech najdete
právníky, lékaře, podnikatele, lidi růz-
ných profesí, kteří mají příjem ze svého
občanského povolání. Proč by měl na-
příklad lékař, který má soukromou praxi,
světu sdělovat, kolik vydělává? Co je ko-
mu do toho? Kromě toho si zkuste před-
stavit reakce okolí. Závist byla, je a bude.
Cítíte tu ránu pod pás? To by mohlo 
opravdu dojít tak daleko, že by nikdo
nechtěl v zastupitelstvech pracovat. Ro-
zumím takovému kroku když se jedná 
o poslance a senátory. Ti by neměli mít
žádný vedlejší příjem a měli by skončit
svoje aktivity v různých firmách a po-
dobně. Prosím, pak ať zveřejňují, včetně
majetku před tím, než nastoupili do funk-
ce a po jejím ukončení, aby bylo prů-
hledné, zda mohli nabýt majetek ze své
poslanecké odměny, nebo nemohli. To
by mělo logiku a to bych chápal. Ale

chtít po lidech pracujících v samosprávě,
nebo jim dokonce zákonem nařizovat,
aby do světa sdělovali, kolik si vydělají,
považujeme mimo jiné za značné morální
pochybení.

Jak by kolegium primátorů řešilo
poměrně běžný jev, že uvolnění funk-
cionáři samosprávy jsou navíc členy
dozorčích rad a představenstev ob-
chodních společností a za to pobírají
peníze?

V tomto ohledu jednoznačně podpo-
rujeme stanovisko Svazu měst a obcí ČR,
s nímž zastáváme stejný názor. Jsme
pro to, aby nebyli odměňováni primátoři,
náměstci a starostové pokud jsou uvolně-
nými funkcionáři a vykonávají svoji čin-
nost také ve správních či dozorčích ra-
dách nebo představenstvech společností,
v nichž má město svoji majetkovou účast.
Že jsou v těchto společnostech je jistě 
v pořádku, neboť kdo jiný by měl lépe
kontrolovat, jak se hospodaří s majetkem
obce vloženým do společnosti než právě
zastupitel, ať je na kterémkoliv stupni
řízení. Musí však být ale upraven zákon,
podle něhož člen představenstva společ-
nosti ručí za její činnost veškerým svým

majetkem. Pokud tato povinnost je, pak
je v pořádku, že získává za svoji činnost
odměnu. A k diskusi o tom, zda člen-
stvím v několika společnostech stačí na
svou funkci na radnici, má možnost se
vyjádřit zastupitelstvo, které schvaluje
delegování svého zástupce ve správních
či dozorčích radách.

Myslíte si, že ve spolupráci se
Svazem měst a obcí se podaří změny
prosadit?

Věřím, že ano. Svaz měst a obcí je
instituce, která dnes zahrnuje téměř 80 %
občanů této země a že už dosáhla po-
měrně značného uznání svědčí uzavření
smlouvy mezi předsednictvem Svazu měst
a obcí a předsednictvem vlády. V ní se
obě strany zavázaly k pravidelným kon-
taktům a pravidelným informačním
schůzkám. Samozřejmě nyní se změnou
vlády se bude muset smlouva obnovit,
není totiž dědičná. Navíc máme možnost
pravidelně připomínkovat, a děláme to,
návrhy zákonů, které jdou do parlamentu.
Mimo to máme své zastoupení v Bruselu.
Předseda Svazu měst a obcí, primátor
města Hradec Králové Oldřich Vlasák,
se stal evropským poslancem.

Určité pasáže zákona o střetu zájmů jsou trnem v oku

Rekonstrukce ulice Dukelská v úseku
Senovážné nám. – Mánesova ul., kte-
rou zajišťuje investiční odbor MM,
zahrnuje kanalizační řad a kanali-
zační přípojky, vodovod a vodovodní
přípojky, veřejné osvětlení, chodníky
a komunikace. Předpokládá se, že
stavba bude ukončena v březnu 2005.
Účastníci stavby žádají veřejnost 
o pochopení, shovívavost a vstřícný
přístup v průběhu realizace stavby.

Rekonstrukce Dukelské

Výstřel z děla na náměstí Přemysla
Otakara II. odstartoval 2. července sedmou
etapu ze čtyř jihočeských v rámci pro-
jektu Krásná země aneb Putování napříč
Českou republikou na kolech. Sedmá 
etapa putování vedla cyklisty z krajského
města do Hluboké nad Vltavou, Týna
nad Vltavou, Kolodějí nad Lužnicí, Dra-
žiče a Hvožďan do Bechyně a odtud přes
Sudoměřice u Bechyně do Tábora. Po
stezce Greenways směrem na Slapy pak
peloton opustil Jihočeský kraj.

Projekt po loňském úspěchu připra-
vila Česká centrála cestovního ruchu. Je
součástí státní marketingové podpory
domácího cestovního ruchu a jeho
smyslem je motivovat Čechy k tomu,
aby trávili více dovolené ve své zemi 
a poznávali ji. Nejen zahraniční, ale také
oživená domácí turistika může pozved-
nout cestovní ruch jako jeden z nejdůle-
žitějších zdrojů příjmů regionů.

V této souvislosti připomenuli ná-
městci primátora Juraj Thoma a Ivana
Popelová úsilí Českých Budějovic o to,
aby v rámci strategie cestovního ruchu
v budoucnosti nabídly turistům mimo
dané historické pamětihodnosti a pří-
rodní krásy velice atraktivní cíle jejich
návštěvy, a to splavněnou Vltavu a ob-
novenou koněspřežku.

České Budějovice 7. června deklaro-
valy přistoupení k mezinárodnímu pro-
jektu Greenways Praha - Vídeň (Zelená
stezka) a zapojily se do projektu Krásná
země. Obě iniciativy se potkávají v zá-
kladní společné myšlence: rozvoj turis-
tiky, poznávání krajin a lidí, šetrná do-
prava, ohleduplná k životnímu prostředí.
Při plánování jednotlivých etap putování
republikou je využíváno i napojení se na
mezinárodních cyklostezky.              (ina)

Jihočeské
putování
na kolech

Město je vlastníkem
o t á č i v é h o  h l e d i š t ě

V letošním roce se opravě podrobí
tři českobudějovická sousoší, a to sv. Jana
Nepomuckého u kostela sv. Rodiny v sou-
sedství Mlýnské stoky a dvě sousoší na
Piaristickém náměstí - Kalvárie a sv.
Trojice. Všechna budou restaurována 
z částek přidělených z Programu rege-
nerace městské památkové rezervace 
a za využití dalších zdrojů města. Tím
se rozšíří série pěti už opravených soch

v minulém roce. Restaurování jmenova-
ných děl přijde na 684 tisíce korun. Po-
stupně by měla být v pořádku všechna
městská sousoší, která nepředstavují je-
nom historicky cennou výpověď o životě
a díle předků, ale jsou součástí i součas-
ného života obyvatel města.

Proto by se měla udržovat v takovém
stavu, aby se z nich mohly těšit také
příští generace.

Sousoší budou opravena

Po ohlušující petardě z kanónu vyrazil
asi dvacetičlenný peloton v pátek 2. čer-
vence od kašny českobudějovického ná-
městí v rámci cykloprojektu Krásná země
na zhruba padesátikilometrovou trasu
směřující do Tábora.       Foto Ivana Píhová

České Budějovice se chtějí více vě-
novat rozvoji cyklistické dopravy. Město
má v úmyslu v příštích letech vybudo-
vat dostatečně hustou síť cyklistických
stezek, které budou spojovat atraktivní
turistické cíle s obytnými centry. Vedle
výstavby nových stezek hodlá spojit sou-
časné úseky cyklistických tras a stezek.

„Jednou z našich priorit je vytváření
podmínek pro ty druhy dopravy, které ne-
zatěžují životní prostředí ani komunikace.
Chceme využít polohy města v pánvi s mi-
nimálními výškovými rozdíly, která je ide-
ální právě pro rozvoj cyklistiky. Z průzku-
mu, který jsme si v uplynulých měsících
nechali zpracovat, vyplývá, že cyklistická
doprava v současnosti tvoří pouze 9 pro-
cent všech cest vykonaných během dne.
Zlepšením technických a bezpečnostních
podmínek by podle této studie mohl podíl

cyklistické dopravy dosáhnout až 16 pro-
cent. Tento trend chceme podpořit a vy-
tvořit pro něj optimální podmínky,“ uvedl
náměstek českobudějovického primátora
Juraj Thoma. Město chce podle něho 
v první řadě vybudovat síť cyklistických
tras. V konečné fázi pak míní dosáhnout
cyklistické sítě založené na stezkách, 
v rámci níž by trasy se smíšenou dopra-
vou existovaly pouze v místech, kde z hle-
diska prostorových parametrů není možné
jiné řešení.

Územím katastru města dnes pro-
chází devět cyklistických tras, které ve-
dou ze severu na jih podél řeky Vltavy,
dále po pravém břehu Vltavy směrem
na Borek a do Třeboně, po pravém břehu
Malše směrem na Vidov, další míří na
Dobrou Vodu, Rudolfov, Litvínovice a Lipí,
Dubné, na Vrbenské rybníky a na Staré
Hodějovice a Ledenice. Celková délka
stezek v katastru města činí asi 6 kilo-
metrů, cyklistické trasy pak představují
přibližně 20 kilometrů.

Současné trasy doplní v tomto a příš-
tím roce nové městské cyklistické trasy
o délce zhruba 10 kilometrů, které před-
stavují náklady ve výši 18 miliónů ko-
run. „Jedná se například o okruh kolem
městského centra, propojení centra s ob-
chodní zónou Strakonická, s Jírovcovou 
ulicí, se Suchým Vrbným, se Stromovkou,
se sídlišti Máj a Šumava a o další propo-
jení jednotlivých tras mezi sebou. Cyklis-
tům bude také sloužit připravovaná lávka
Stromovka za téměř 24 miliónů korun,
která propojí levý břeh Vltavy s historic-
kým jádrem města, a cyklostezka na le-
vém břehu Vltavy s názvem Vltavapark,
která představuje investici za více než 
26 miliónů korun,“ řekl náměstek Thoma
a dodal, že na lávku a cyklostezku je
přislíbena dotace ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury.

Cyklistické trasy
stále zůstávají prioritou

Rozloučení s pedagogy
Primátor města Miroslav Tetter a ná-

městkyně Vlasta Bohdalová se koncem
školního roku rozloučili v obřadní síni
radnice se všemi učiteli, pedagogickými
a školskými pracovníky MŠ a ZŠ zřizo-
vaných městem, kteří odcházeli do dů-
chodu. „Poděkovali jsme jim za jejich ce-
loživotní náročnou práci. Rádi bychom
tím položili základ tradice do příštích let,“
řekla V. Bohdalová k premiéře, jež by od
letoška měla mít každoroční reprízy.

Foto Petr Zikmund

Filmy jako Musím tě svést,
Kruté radosti, Děvčátko, Pupendo,
Mazaný Filip a Cesta z města bu-
dou moci zhlédnout českobudějovičtí
občané u příležitosti dalšího ročníku
Filmového léta 2004 přímo na ná-
městí Přemysla Otakara II. Po loň-
ském úspěchu a vřelém ohlasu oby-
vatel města tedy znovu přijede spo-
lečnost Kinematograf bratří Čadíků,
která provozuje pojízdná kina po celé
republice a jejíž existenční začátky
sahají do počátku devadesátých let.

Promítat se bude od 3. 8. do 8. 8.
vždy od 21.30 hodin. Plátno bude
umístěno u Samsonovy kašny a pro-
mítací maringotka v jihozápadním cí-
pu náměstí. Vstupné je dobrovolné.

Filmové léto
na náměstí
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NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Českobudějovický výtvarník, letošní
jubilant Jiří Tichý, obdrží zakrátko cenu,
kterou uděluje statutární město České
Budějovice lidem za významný a mimo-
řádný počin nebo dílo a za celoživotní
práci, svým významem přesahující hra-
nice města a přispívající k jeho rozvoji.
Návrh kulturní komise magistrátu města
a Klubu přátel Českých Budějovic schvá-
lila rada a odsouhlasili zastupitelé.

Jiří Tichý proslavil město, potažmo
republiku, především gobelíny a tapise-
riemi. Svými textilními pracemi je za-
stoupen ve všech důležitých muzeích
zemí Evropy a četných jiných kontinentů
včetně Ameriky, Japonska a dokonce
Afriky. Ačkoliv inklinoval k hudbě - jako
syn učitele hrál na housle, piano, basu,
klarinet a saxofon - a psal také poezii,
povídky, eseje, nakonec si ho ochočily
výtvarné techniky. A on si ochočil je.

Začínal stejně jako řada jiných vý-
tvarníků kresbou, malbou a grafikami.
„Textilní směr“ nastartoval přestup ze
třídy monumentální malby Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze u profesora
Emila Filly, do třídy textilní tvorby pro-
fesora Antonína Kybala, kde se stal v ro-
ce 1947 prvním zástupcem mužů mezi

svými kolegyněmi.
„Byl jsem jako jedináček. Pan profe-

sor mě protěžoval, upřednostňoval, dívky
to těžko nesly a občas mi pěkně zatápěly,“
pokyvuje hlavou, jako že tenkrát to na
rozdíl od dneška, k smíchu asi vždycky
moc nebylo. „Je velikou předností času,
že umí být velikým ranhojičem. S odstu-
pem ukáže, jak malichernými věcmi se
bohužel často zabýváme, trápíme se jimi
a jakými nesmysly si vzájemně trýzníme
duše,“ vysloví zobecnění části své životní
filozofie, vycházející z jógy.

Na textilní techniky se začal specia-
lizovat od roku 1979. Časem si vytvořil
vlastní technologii tkaní, která odlišuje
v základu jeho práce od ostatních. Po-
slední rozměrné tapiserie vytvořil před
čtyřmi roky - Hlas lidu a Hlas nebe zau-
jímají jednu stěnu pokoje. Jak říká, ná-
ročná práce u stavu ho už zmáhala. „Bolel
mě celý člověk. Textilní stavy jsem prodal,
v zásuvkách zbylo něco klubíček vlny,“
ukazuje letošní osmdesátník, který denně
cvičí jógu a svému věku po fyzické ani
duševní stránce rozhodně neodpovídá.
„Občas něco zapomenu, nevzpomenu si
hned na správný výraz, který chci pou-
žít,“ dodá na dokreslení, že osmdesátka

se takto hlásí. „Zapomínají však lidé
mnohem mladší, takže kdyby zůstalo je-
nom u toho, zaplať pánu bohu za tu pří-
zeň,“ odbude to nakonec mávnutím ruky.

Není možné postihnout všechny zá-
sadní momenty bohatého života výtvar-
níka, rodáka z Českých Velenic. U jed-
noho z těch rozhodujících se pozdržíme.
Po srdečním infarktu a později mozkové
mrtvici, kdy ochrnul na levou část těla,
ho v obou případech na nohy postavila
jóga. „Díky ní jsem čtyři dny poté už cho-
dil a v nemocnici si mě ukazovali jako ra-
ritu,“ uzavře kapitolu. Slova o nezdolné
vůli být, žít a něco ještě tvořit zůstanou
sice nevyslovena, ale čitelná.

Když se pozastavím nad podivuhod-
nými hodinami, vzpomene svého prastrý-
ce, mašinfíru slavného Orient Expresu.
„V naší rodině se odjakživa říká, že vý-
tvarný talent jsem zdědil po strýci Josefovi.
Byl to velice šikovný, vynalézavý člověk 
s obrovskou uměleckou invencí,“ podpoří
svá slova tím, že předvede, jak hodiny
fungují. Pokud jde o podivuhodné před-
měty, nalézají se ve sbírce konceptuál-
ního umění Jiřího Tichého například
sluneční brýle Josefa Čapka. „Kdysi si je
jeden člověk vyprosil na paní Čapkové,
aby měl něco v upomínku na jejího man-
žela. Já jsem je s ním směnil za pletené
boty mého dědečka,“ zní poněkud kuriózní
legenda o nabytí brýlí.

Když si Jiří Tichý před mnoha lety 
s ženou Marií budoval z půdy své sou-
časné obydlí, oceňoval na něm nejvíce
jeho polohu. „Osa sever - jih je pro ateliér
nejideálnější, protože do něj nikdy nesvítí
přímé slunce.“

Mimo tuto ryze praktickou výhodu
se z okna kuchyně nabízí jedinečný po-
hled. Na dosah ruky je Černá věž. Ta
blízkost vzbuzuje dojem, že by se stačilo
vyklonit a dotknout se městské dominan-
ty. „To jsou největší kuchyňské hodiny
v Českých Budějovicích,“ pronese hostitel
svoji oblíbenou repliku.

Jiřímu Tichému bude cena slavnostně
předána u příležitosti vernisáže jeho vý-
stavy v radniční výstavní síni 13. října
tohoto roku. Obdrží také grafický list od
výtvarnice Evy Šebíkové a výtvarný
symbol ceny města ze znaky města, zho-
tovený keramikem Karlem Příhodou.
Bude také pořízen pamětní zápis do kro-
niky města. Nositel ceny převezme fi-
nanční odměnu v souladu se statutem
ceny. Na září chystá jeho autorskou vý-
stavu W. Lehnbruck Museum v němec-
kém Duisbergu.                                     (ina)

Na návštěvě u malíře
J i ř í h o  T i c h é h o
O nezdolné vůli být, žít a tvořit

Tento odbor sídlí na adrese nám.
Přemysla Otakara II. č. 2 ve třetím patře.
Pouze oddělení poplatků včetně hlavní
pokladny se nalézá v přízemí.

Finanční odbor má 24 pracovníků 
a svou velikostí patří na MM k průměru.
Jeho hlavním úkolem je dohled nad veš-
kerými finančními operacemi, tzn. kon-
trola všech pohybů na bankovních účtech
města a jejich zaúčtování dle schváleného
rozpočtu města, dále správa přijatých 
úvěrů, zhodnocování volných finančních
prostředků vlastními finančními opera-
cemi nebo i prostřednictvím externího
subjektu, vybírání správních a místních
poplatků a především každoroční sesta-
vování rozpočtu města a následná kon-
trola jeho plnění.

Finanční odbor zabezpečuje také po-
skytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
majitelům obytných domů na jejich
opravy, kterých bývá cca 80 ročně a do
30. 6. 2004 zajišťoval také proplácení
povodňových dotací podle 650 přijatých
žádostí. Finanční odbor vymáhá pokuty
Městské policie na místě nezaplacené
(cca 140 měsíčně), pokuty živnosten-
ského úřadu, stavebního úřadu a neu-
hrazené nájemné za pozemky.

Organizačně je finanční odbor roz-
dělený na tři oddělení:

Oddělení rozpočtu

Pracovnice tohoto oddělení připra-
vují sumarizaci požadavků na výdaje
a sumarizaci odhadů příjmů jednotlivých
odborů a organizací města pro nadchá-
zející rok. Následně se ve spolupráci 
s příslušnými náměstky primátora a čle-
ny finančního výboru podílejí na projed-
návání a sestavování rozpočtu se všemi
24 odbory MM a 40 příspěvkovými
organizacemi města. Výsledkem projed-
nání musí být přinejmenším vyrovnaný
provozní rozpočet, tzn. že zabezpečení
běžného provozu (bez investic) města
včetně jeho organizací musí být plně po-
kryto běžnými příjmy jako jsou např.
odvody daní finančnímu úřadu, příjmy 
z poplatků, z pronájmů, z poskytovaných
služeb, úroků, sankcí a dotací ze státního
rozpočtu. Jinými slovy to znamená, že
výdaje na energie, opravy, mzdy apod.
nesmí být hrazeny z příjmů z prodeje
pozemků a budov města. Veškeré příjmy
z realizovaného prodeje majetku města
musí tedy směřovat pouze do investic.
Protože potřeby města jak v provozních
výdajích, tak v investicích vždy přesa-
hují reálné možnosti města, je při sesta-
vování rozpočtu vždy pečlivě zvažováno,
kde by se ve výdajích dalo uspořit a kde
by bylo možné navýšit příjmy města.

Aby byl rozpočet dostatečně transparentní,
je sestavován velmi podrobně v členění
do cca 130 příjmových položek, 650 vý-
dajových provozních položek a 100 vý-
dajových investičních položek. Tyto práce
trvají zhruba 3 měsíce, než je možné
předložit návrh rozpočtu k projednání
radě města a následně ke schválení za-
stupitelstvu města. V roce 2003 byl roz-
počet města 2,34 miliardy Kč a byl his-
toricky nejvyšší. Pro rok 2004 se po roz-
počtovém zapojení přebytku hospodaření
loňského roku prozatím počítá s výdaji
1,93 miliardy Kč.

Mezi další povinnosti oddělení roz-
počtu patří zejména předkládání návrhů
rozpočtových opatření k projednání radě
města podle žádostí ostatních odborů 
a organizací města (přes 180 za rok),
kontrola čerpání prostředků města v sou-
ladu se schváleným rozpočtem, pololetní
zpracovávání rozborů hospodaření města
(tyto zpravidla slouží jako podklad pro
realizaci úsporných opatření do konce
rozpočtového roku) a sestavování závě-
rečného účtu města. Oddělení rozpočtu
se zabývá i splácením přijatých úvěrů 
a půjček města, jejichž zůstatek je 660
milionů Kč, popřípadě zajišťuje nové 
úvěry s nejvýhodnějšími možnými pod-
mínkami pro město.

Oddělení účetnictví

Pracovnice tohoto oddělení vedou 
účetnictví města podle bankovních výpisů
o pohybech na účtech tak, aby bylo úplné,
průkazné a aby věrně zobrazovalo sku-
tečnosti, které jsou jeho předmětem.
Každý účetní pohyb musí být řádně
zdokumentován.

Mezi nejnáročnější úkoly oddělení
účetnictví patří přesné vedení účetní 
evidence majetku a pohledávek města.

Oddělení účetnictví zabezpečuje za
celý MM kontakt s bankami, tzn. podá-
vání příkazů k úhradě došlých faktur
(přes 11 000 za rok) prostřednictvím
elektronického bankovnictví, zakládání
a rušení účtů, trvalých příkazů, svolení
s inkasem apod.

Oddělení poplatků

Pracovnice tohoto oddělení zabezpe-
čují komplexní správu místních a správ-
ních poplatků, tzn. úplné zjištění poplat-
níků, vyměření výše poplatků a jejich
případné vymáhání exekucemi. Jedná
se o správní poplatky za vydání povolení
k uspořádání tomboly (příjem 80 tisíc Kč
ročně) a za vydání rozhodnutí o povolení
provozu výherních hracích přístrojů

(9,5 milionu Kč ročně). Dále oddělení po-
platků spravuje místní poplatky ze psů
(3 miliony Kč), za lázeňský nebo rekre-
ační pobyt (1 milion Kč), z ubytovací ka-
pacity (700 tisíc Kč), ze vstupného (1,5
milionu Kč), za užívání veřejného pro-
stranství (60 tisíc Kč), za provozovaný
výherní hrací přístroj (10,3 milionu Kč)
a za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů (38,5
milionu Kč). Celkové roční příjmy z těchto
poplatků tedy přesahují 64 milionů Kč.

Dvě pracovnice zabezpečují provoz
hlavní pokladny MM, tzn. hotovostní
příjmy od občanů.

Celkový úhrn majetku města přesa-
huje 10,5 miliardy Kč a ročně „proteče“
rozpočtem přes 2,4 miliardy Kč, což řadí
statutární město České Budějovice po
bok největších obchodních společností 
v regionu. Z toho vyplývá vysoká odpo-
vědnost pracovníků finančního odboru
za bezchybné toky finančních prostředků
a za bezchybnou účetní evidenci majetku.
S trochou nadsázky lze finanční odbor
označit za „srdce“ magistrátu.

ing. Jiří PAVLÍČEK,
vedoucí odboru

Představujeme ...

Finanční odbor
Magistrátu města Č. Budějovice

Dnešní otázka zní:
Kdy byla zbořena stará nemocnice
na Senovážném náměstí?
Správná odpověď na otázku z červnového vydání je:
Hradební věž „Manda“ byla zbořena v roce 1904.
Výhercem je Zdenka Sýkorová, Plzeňská 45, České Budějovice.
Odpovědi zasílejte na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.

Sedmé - prázdninové porovnání nás
zavedlo opět na Senovážné náměstí,
které je plné výrazných změn. Tento-
krát je to jeho druhá část a pohled je
směrem ze Žižkovy ulice. Ve středu ob-
rázku vidíme budovu původní budějo-
vické nemocnice, postavené v letech
1824-1829. Do té doby plnil funkci ne-
mocnice ve městě nejprve špitál s kos-
telem sv. Václava a později městský
chudobinec. Na přelomu 19. a 20 století
však již tato budova přestala kapacitně
vyhovovat a proto byla podle projektu
stavitele Kneissla náhradou postavena

na zelené louce nová nemocnice na Li-
neckém předměstí. V některých prame-
nech se někdy mylně uvádí, že stará
nemocnice stála na místě dnešní pošty
a nikoliv nemocniční zahrady. Vidíme
také domek váhy na vozy se senem,
který se zasloužil o název náměstí, jak
jsme již psali v minulém dílu. V levé
části obrázku ještě stojí za povšimnutí
barokní socha Panny Marie, která je dnes
umístěna v průjezdu Národního památ-
kového ústavu na Senovážném náměstí.

Použité fotografické materiály byly
zapůjčeny Milanem Binderem.

Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie

Hodiny po stýrci Josefovi patří k podivuhodným exponátům ve sbírce Jiřího Tichého.
Foto Petr Zikmund
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Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911

info linka:  800 120 112
zákaznické služby: 140 50

e-mail: 1.jvs@1jvs.cz, www.1jvs.cz

V rámci své činnosti nezapomíná
společnost 1. JVS a.s. na výchovu dětí,
a to jak předškolního, tak i školního
věku. Důkazem toho může být napří-
klad dnes už dlouhodobá spolupráce 
s MŠ Františka Ondříčka v Českých
Budějovicích. Tato školka se věnuje 
ekologické výchově a právě v rámci této
činnosti představují pracovníci společ-
nosti 1. JVS a.s. dětem techniku, která
je při práci s vodou nezbytná.

Moderní vybavení vzbuzuje pozor-
nost i u dětí starších. Například na Dnu
dětí, který byl organizován ve spolu-
práci s Rádiem Faktor a Nadačním
fondem Veolia, si děti i jejich rodiče
se zájmem prohlíželi zařízení použí-

vaná při lokalizaci poruch v kanalizaci 
a kanalizační čistící vůz.

Velkému zájmu se těší také Dny 
otevřených dveří na jednotlivých zaří-
zeních, jejichž provozovatelem je spo-
lečnost 1. JVS a.s. Například v Českých
Budějovicích se jedná o čistírnu odpad-
ních vod, kterou si v rámci této akce
přišlo prohlédnout na 400 návštěvníků.

Společnost 1. JVS a.s. nabízí zá-
jemcům možnost individuální prohlíd-
ky nově zrekonstruované čistírny od-
padních vod v Českých Budějovicích 
i v letních měsících na základě indivi-
duální domluvy (p. Chmel - telefon:
607 964 995).

S p o l e č n o s t  1.  J VS  a . s .  s e  v ě n u j e  d ě t e m

Tak nějak by šel jistě napsat titulek
článku vztahujícího se k fenoménu, který
pomalu ale jistě zaplavuje naše ulice či
naše myšlenky v době, kdy je pořádáno
sportovní utkání, na něž přijíždí spolu 
s hostujícím týmem i horda fanoušků, pro
které je nejdůležitější, kde co vypít, kde
co rozbít, ale především kde se utkat s po-
dobně smýšlejícími „fanoušky“ domácích.

Není výjimkou, že takový sportovní
zápas je provázen zavřenými restaura-
cemi a ulicemi města zejícími prázdno-
tou. Vždy pak tuto akci doprovází několik
skupin policistů a strážníků, kteří tváří
v tvář čelí brutalitě a násilí. A to nejen pří-
mo ve sportovním areálu, ale také mimo,
neboť „pravé fanouškovské bitvy“ se vět-
šinou odehrávají za branami stadionů.

TVRDÉ JÁDRO
Kdo jsou oni fanoušci? Kdo rozdmý-

chává ten „správný“ var v kotli? Kdo může
za to, že se i slušný divák musí podrobit
prohlídce, chce-li vstoupit na stadion? Kdo
vyvolává strach z násilí? Kdo se tímto
způsobem baví?

Na většinu z těchto otázek si dokáže
odpovědět každý sám. Ale přesto se po-
kusím o jednoduché shrnutí, neboť ne
ve všech městech, při všech klubech, je
situace stejná. Stejné je označení pro tu-
to skupinu: „tvrdé jádro“.

Tvrdé jádro čítá několik desítek příz-
nivců nějakého extrémistického hnutí,
někde skinheads, jinde anarchistů, ve vě-
ku 16 až 23 let. Program a jednání odpo-
vídají jejich myšlení a „vyznání“. Na toto
tvrdé radikální jádro se pak nabaluje
další skupina, které se nechává strhnout
k řádění především díky anonymitě davu,
davové psychóze a tak trochu i otupením
občanské odpovědnosti alkoholem. Pořád
je ale řeč o počtu několika desítek, možná
mála stovek takových fanoušků.

Proti nim stojí početná skupina pořa-
datelů (včetně bezpečnostních agentur),
policisté a strážníci, kteří pak někde chybí.

Bohužel tato skupina není nikdy dosta-
tečně velká, aby dokázala čelit na všech
frontách. Někdy se také stává, že vypro-
vokovaný incident má za cíl jediné, a to
potyčku s ochránci zákona. A ti z tohoto
kolbiště odcházejí přinejmenším poplivaní,
polití pivem, s natrženými rukávy ...

Ač jsou riziková utkání monitorována
od výjezdu hostujících fanoušků, ač jsou
tito fanoušci doprovázeni, mimochodem
někdy v mimořádně vypravených vlacích
zdarma, přesto se nedaří zabránit jejich
bezmeznému řádění.

OPAVSKÁ VÝZVA
Představitelům města Opava již došla

trpělivost a přijali tzv. „Opavskou výzvu“,
na jejímž základě se 13. července 2004
uskutečnilo diskusní fórum na téma: „Spo-
lečně proti diváckému násilí na fotbalo-
vých stadionech“.

Jednání se zúčastnili zástupci měst,
jejichž fotbalová mužstva hrají nejvyšší
soutěže, ministerstva vnitra, Policie ČR,
městských policií, fotbalových klubů
a někteří poslanci PS ČR. Na jednání se
bohužel nedostavil nikdo ze zástupců
ČMFS přesto, že se jich tato problema-
tika dotýká asi nejvíce. Přítomní byly
informováni o vznikající novele trestního

zákona, která bude upravovat konkrétní
pojem „násilí při sportovních utkáních“
s trestem odnětí svobody až na dva roky
a v případě organizované skupiny až na
tři roky. Dále pak o statutu zákazu vstupu
na sportovní utkání. S tím souvisela i dis-
kuse o možném naplnění tohoto ustano-
vení různými technickými prostředky.

Delegáti konference konstatovali, že
ani početnější účast policií při těchto ak-
cích samotný problém nevyřeší. Řešením
by mohly být změny disciplinárního řádu
ČMFS, ale také a především kvalitnější
práce sportovních klubů s fanoušky. Ne-
opomenutelné je také chování samot-
ných hráčů a trenérů. Dalším ze závěrů
pak byl požadavek na kvalitnější a pro-
fesionálnější přístup pořadatelů těchto
utkání, který ovšem musí jít ruku v ruce
s ustanoveními ČMFS.

V brzké době bude vytvořena pra-
covní skupina ze zástupců měst a obcí,
policií, poslanců, která bude vyvíjet ak-
tivity k naplňování výše uvedených cílů,
neboť naše společná lhostejnost je tou
největší zbraní v rukách těch, kteří se
schovávají za anonymitu davu. Statutární
město České Budějovice se k této aktivitě
připojilo a vzešlou iniciativu bude plně
podporovat.                          Foto archiv MP

Městská policie
Policejní manévry? Strach? Na fotbal s mačetou?
O P A V S K Á  V Ý Z V A  P R O T I  N Á S I L Í

Čtvrtek 29. 7. od 21 h • O líných
strašidlech, účinkuje DS J. K. Tyl
Pondělí 2. 8. od 20 h • Václav Koubek
Středa 4. 8. od 18 h • O kůzlátkách,
účinkuje Divadlo LUK
Čtvrtek 5. 8. od 18 h • O líných
strašidlech, účinkuje DS J. K. Tyl
Pondělí 9. 8. od 20 h • Jiří Schmitzer
Středa 11. 8. od 18 h • Popelka,
účinkuje Studio dell’arte
Středa 11. 8. od 21 h • Faust, účinkuje
Studio dell’arte
Čtvrtek 12. 8. od 21 h • Dívčí válka,
účinkuje DS J. K. Tyl
Středa 18. 8. od 18 h • Aladin a kouzelná
lampa, účinkuje divadlo Mimotaurus

Středa 18. 8. od 21 h • Akrobolis,
divadlo Mimotaurus
Čtvrtek 19. 8. od 21 h • Dívčí válka,,
účinkuje DS J. K. Tyl
Pondělí 23. 8. od 20 h • Nezmaři
Středa 25. 8. od 18 h • Sněhurka,
účinkuje Studio dell’arte
Středa 25. 8. od 21 h • Rytíři krále
Artuše, účinkuje Studio dell’arte
Čtvrtek 26. 8. od 21 h • Sedm žen na
krku, účinkuje DS J. K. Tyl
Pátek 27. 8. v 18 h • Kocourkov, hraje
Malé divadlo

Koncerty v zahradě pod Bílou věží na
Piaristickém náměstí, začátky vždy
ve 20 hodin, s výjimkou vystoupení
Samsona Lenka, které se uskuteční
na radničním dvoře.

29. 7. • Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba

3. 8. • Vojta „Kiďák“ Tomáško a Ríša
Melichar

5. 8. • Svítání, folková skupina z Brna

10.8. • Samson Lenk (radniční dvůr)

12. 8. • Hulatčag, romský folklór

17. 8. • Weekend

19. 8. • Pergamen

24. 8. • Hradišťan s Jiřím Palvicou

26. 8. • Trojplošník

31. 8. • Poutníci

Na radničním nádvoří pokračují prázdninové hudební a divadelní produkce
v rámci Radničního léta 2004.

Prodej vstupenek přímo na místě hodinu před začátkem, nebo v Agentuře Minerva denně od 8 do 14 hodin. Návštěvní-
kům se doporučuje vzít s sebou podložku pro sezení na zemi.

K u l t u r n í  l é t o  2 0 0 4
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