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Galakoncert strun
Jaroslav Svěcený potěší jindřichohradecké pub-

likum, pro které je 13. října v KD Střelnice při-

praven „Galakoncert strun“.
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Jindřichohradečáci společně 
šlápnou do pedálů

Fatální bratři
Jak vypadají „FATÁLNÍ BRATŘI“? Odpověď dají před-

ní čeští herci v říjnovém představení KD Střelnice. 
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Jan Marek
Jindřichův Hradec se zahalil do smutku. Tragic-

ky zahynul hokejový útočník Jan Marek.
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Stalo se tradicí zahajovat a ukončovat ofi ciál-
ní turistickou sezónu ve městě nad Vajgarem spo-
lečnou cyklistickou vyjížďkou. Oblíbená akce 
s názvem „Přes kopec na Hradec aneb Jindřicho-
hradecký pedál“ se tentokrát bude konat v sobotu 
8. října. Sraz všech příznivců netradičního cyklis-
tického výletu je v parku pod Gymnáziem Vítězsla-
va Nováka. 
V 11 hodin odstartují účastníci nejdelší trasy (cca 
55 km), o dvě hodiny později vyrazí do terénu 
účastníci střední (cca 26 km) a krátké trasy (cca 
7,5 km), ale také ti, kteří se nejkratší trať rozhodnou 
zdolat po svých. Právě pěší výlet je úplnou novin-
kou celé akce. 
Cílovou stanicí je pro tentokrát místní část Políkno, 
přesněji restaurace na návsi, v jejíž bezprostřední 
blízkosti se odehraje i doprovodný program (sou-
těže pro děti, skákací hrad, trampolína, živá hudba, 
jízda na ponících). 
Ani při podzimním Jindřichohradeckém pedálu 
nebudou účastníci ochuzeni o možnost získat 
některou z hodnotných cen, tou hlavní zůstává 
jízdní kolo. Slosování diplomů proběhne zhruba 
v půl páté odpoledne.  
Bližší informace budou včas zveřejněny na plaká-
tech a na internetových stránkách města Jindřichův 
Hradec www.jh.cz.

Marcela Kozlová
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Tísňové volání 
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158 
Městská policie: 156 
Záchranná služba první pomoci: 155
Lékařská pohotovostní služba: 
384 376 157 
Po – Pá: 18.00 – 21.00 
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost 
(rozpis služeb stomatologických poho-
tovostí): 384 376 111, (So, Ne, svátek: 
8.00 – 12.00): ve všední dny poskytuje 
zubní pohotovost Nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost 
(MVDr. Pavel Jelínek): 777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150 

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 22  Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec
Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 546

Pokladna – KD Střelnice
Masarykovo náměstí
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 351 234

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III
377 04  Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec
Dobrovského 1/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 660

Úřad práce 
Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111 

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Společenská kronika

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na říjen
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sportovním klubem Jindřichův Hradec ve středu 
7. září. Soutěžilo se v takových disciplínách jako 
běh na sto metrů překážek, výstup do čtvrtého 
podlaží cvičné věže, štafeta 4x100 metrů a požár-
ní útok. Na zahájení soutěžící pozdravil hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola a starosta města Sta-
nislav Mrvka. Vítězem soutěže se stalo družstvo 
Třebíče, Jindřichův Hradec skončil druhý.

Karolína Průšová
 

UDÁLOSTI Z RADNICE
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Přivítání prvňáčků na 
3. základní škole
Slavnostní přivítání prvňáčků na 3. základní ško-
le se již tradičně koná v hale školy. Na slavnostní 
zahájení prvního školního roku přišel děti přivítat 
spolu s ředitelem školy Ladislavem Chocholou-
šem a zástupkyní Jaroslavou Maxovou i starosta 
města Stanislav Mrvka. Žáčci byli nejprve přiví-
táni ve svých třídách, a poté se v hale školy usku-
tečnil slavnostní ceremoniál, kde se sešlo spolu 
s rodiči všech 53 prvňáčků. Ti byli postupně volá-
ni a za doprovodu velkých kamarádů deváťáků 
doprovázeni na pódium, kde na ně čekaly třídní 

učitelky, které jim předaly pamětní listy, a z rukou 
pana starosty obdrželi dárkové balíčky. Od této 
chvíle jsou děti školou povinné a my všem dětem 
z Jindřichova Hradce a okolí přejme úspěšný start 
do nové etapy života.

Otevření nově zrekonstru-
ované ulice Třebického
Od dubna do srpna byla rekonstruována ulice 
Třebického v Jindřichově Hradci. Ulice prošla 
celkovou rekonstrukcí od křižovatky s Jarošov-
skou k nádraží. Vzhledem k rozsahu byla realiza-
ce řešena v etapách po kratších úsecích z důvodu 
zachování dopravní obslužnosti. Zakázku reali-

zovala fi rma Swietelsky stavební ve variantě živič-
ných povrchů chodníků za cenu 5 876 733,36 Kč 
včetně DPH. Částka byla hrazena z rozpočtu 
města. V pátek 2. září se uskutečnilo otevření této 
cesty a při této příležitosti byla slavnostně přestři-
žena páska starostou města Stanislavem Mrvkou 
a Ivanem Šotem z prováděcí fi rmy.

Úvodník
Vážení spoluobčané,

28. říjen je v dějinách národů z historické-
ho hlediska velmi zajímavým dnem. Jako 
příklady událostí lze například uvést: 
V roce 1886 byl v New Yorku slavnostně 
odhalen dar Francie Spojeným státům – 
socha Svobody, v roce 1919 začala v USA 
prohibice, v roce 1922 uchopil moc v Itá-
lii Benito Mussolini, v roce 1939 proběhly 
v protektorátě Čechy a Morava stávky, byl 
zastřelen student Opletal a v roce 1940 
vstoupila Itálie do války s Řeckem.
Žádné jiné datum však nemělo pro náš 
národ a v konečném stádiu i pro celou 
Evropu takový význam, jako 28. říjen 1918. 
Vznik samostatného Československého 
státu na dlouhou dobu ovlivnil životy lidí 
nejen v nové vlasti, ale ovlivňoval politiku 
v celé střední Evropě. Vytvořením samo-
statného Československého státu byla 
zakončena snaha Čechů a Slováků o zís-
kání samostatnosti. Rozpadem Rakous-
ko-Uherska tak byly vytvořeny podmínky 
pro splnění dávného snu mnoha genera-
cí. Nic však nebylo zadarmo. Miliony pad-
lých na bojištích 1. světové války, hrdin-
ství vojáků v legiích, nezměrná bída lidí 
v zázemí a šikovnost politiků při vyjedná-
vání v závěrečných fázích války byly těmi 
rozhodujícími faktory, které vznik samo-
statného Československa umožnily. 
Většina národů je na své dějiny velmi hrdá 
a čerpá z nich ty nejlepší tradice. Je ško-
da, že my se někdy za své dějiny stydíme 
nebo nám jsou lhostejné. Národní hrdost 
a pěstování tradic je věc, které není ani 
dnes přežitá a myslím, že bychom si tyto 
nejdůležitější okamžiky našeho národa 
měli připomínat. Proto i oslavy vzniku 

samostatného státu by 
měly být důstojné 

a účastí na vzpo-
mínkových akcích 
dát najevo, že nám 

toto významné 
výročí není lhostejné. 

Stanislav Mrvka
starosta města

Slavnostní přijetí 
kyperských hudebníků
V pondělí 5. září přijal starosta města Stanislav 
Mrvka spolu s místostarosty Bohumilem Komín-
kem a Pavlem Vejvarem v Národním muzeu 
fotografi e kyperské hudebníky, kteří naše měs-

to navštívili v rámci projektu Hudba z kyper-
ských kořenů. Mezi přijatými byli skladatel Eva-
goras Karageorgis, dirigent Solon Kladas, zpěvák 
Alexis Anastaziou a Antonakis Koizas. Dva čle-
nové delegace byli omluveni a to Marios Nicolaou 
a Pavlina Constantopoulou. Hudebníci se zapsali 
do pamětní knihy města, obdrželi pamětní listy 
a drobné dárky na s motivy Jindřichova Hradce. 

Pivní slavnosti přilákaly 
hejtmana
Pivní slavnosti konané na začátku měsíce září 
na Tyršově stadionu měly v našem městě vel-
ký ohlas. Letos se akce konala již po šesté a pre-
miérově byla dvoudenní. Zlatavý mok si přijel 

vychutnat i hejtman Jihočeského kraj Jiří Zimola, 
který celou akci zaštiťoval.

O pohár Vysočiny
Již XXXV. ročník soutěže v požárním sportu 
„O pohár Vysočiny“ uspořádal Hasičský záchran-
ný sbor Jihočeského kraje společně s Hasičským 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

Víte, kam který odpad patří?

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. 
Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů 
jsou kontejnery na tříděný odpad v blízkosti vaší domácnosti. Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech.

Jak třídit odpady?

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY
ŽLUTÉ NÁDOBY 

textilie z umělých vláken
linolea, guma, molitan
nádoby od léčiv, výrobky z PVC
plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
plasty s příměsí jiných materiálů (videoka-
zety, kabely)

•
•
•
•
•

PAPÍR
MODRÉ NÁDOBY

SKLO
ZELENÉ NÁDOBY

sklo čiré, barevné a bílé (mléčné)
lahve od nápojů
skleněné předměty
zavařovací sklenice (prázdné)

•
•
•
•

noviny
reklamní letáky
knihy, časopisy
rozložené krabice
lepenky, kartony
jiný neznečištěný papír

•
•
•
•
•
•

znečištěný papír
papírové obaly kombinované s plasty 
a kovovými fóliemi
kopírák
samopropisovací papíry
obvazy, pleny
papírové kapesníčky, ubrousky
papírové proložky na vajíčka

•
•

•
•
•
•
•

porcelán
keramika, kamenina
žárovky, zářivky
zrcadla
automobilová skla
sklo s drátěným výpletem
televizní obrazovky
počítačové monitory
sklo s bezpečnostní fólií 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podrobně se můžete dozvědět o třídění odpadů na www.jaktridit.cz.

plastové obaly
PET lahve - prosím, nezapomeňte je sešlápnout! 
fólie – čisté
prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
plastové obaly od drogistického zboží
polystyren
ostatní plastové předměty (hračky, květináče apod.)
nápojový karton, pokud je kontejner ozna-
čen samolepkou „nápojové kartony“

•
•
•
•
•
•
•
•
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Obaly jsou obvykle značeny

Obaly jsou obvykle značeny Obaly jsou obvykle značeny

Díl 1. Trocha odpadových čísel a vzdáleností

Každý z nás vyprodukuje za rok průměrně 230 kg odpadů. Pro lep-
ší představu - pokud bychom odpady, vyprodukované za jeden rok 
obyvateli ČR, naložili na nákladní vlak, dosáhnul by délky 1.954 km, 
což představuje vzdálenost ze západní hranice Ukrajiny, přes celé 
Slovensko, celou ČR a Německo až do Paříže.
Ročně vytřídí každý Jihočech 
v průměru 29,4 kg odpadu, kte-
rý je dále zužitkován a zpracován 
na nové výrobky, což představu-
je téměř 13 % všeho domovního 
odpadu!
Množství vytříděného odpa-
du v jihočeských obcích vzrost-
lo mezi roky 2004 a 2007 o 56%!!  
Pokud použijeme opět příměr 
s naloženým nákladním vla-
kem, tak vlak naložený tříděných 
odpadem by byl v roce 2004 dlou-
hý necelých 34 km, ale v roce 2007 
by už dosáhl délky 57 km !!!

•

•

•

ODPADOVÝ SLOUPEK ...aneb Co o odpadech možná nevíte

Doba použití některých věcí před vyhozením je jen několik minut. 
Doba rozkladu odpadů může být i několik tisíc let (sklo, polystyren 
– nikdy, kelímek od jogurtu 50 až 80 let, taška z igelitu 20 až 30 let, 
fi ltr od cigarety 10 až 20 let, list papíru 2 až 5 měsíců, ohryzek hruš-
ky 7 až 20 dní).

•
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MĚSTSKÁ POLICIE

9. 8. 2011 v 2:45 hodin ve spolupráci s Policií 
ČR vyjížděla hlídka do Vídeňské ulice, kde dva 
podnapilí muži tlačili směrem do centra bílého 
„pikapa“. Strážníci si všimli, že vozidlo má roz-
bité okno u řidiče. Následně oba muže ztotožni-
li a pro podezření z trestného činu na místě pře-
dali hlídce Policie ČR. 

18. 8. 2011 odcizili dva mladíci od Rakovníka 
dvoje nůžky na nehty za celkovou cenu 378 Kč. 
Své počínání strážníkům zdůvodnili tím, že jsou 
zde na vandru a zapomněli si nůžky doma. No, 
a protože peněz není nikdy dost, tak se nůžky 
pokusili ukrást. Následně bylo oběma vysvět-
leno, že ne krádeží, ale koupí by ušetřili, neboť 
bloková pokuta uložená každému zvlášť, byla 
vyšší, než cena nůžek.

20. 8. 2011 ve 4:05 hodin při projíždění Vídeň-
skou ulicí spatřila autohlídka Hondu Civic 
jedoucí stejným směrem, tzn. do centra města. 
Řidič se za jízdy zřejmě kochal, protože poma-
lu jedoucí vozidlo kličkovalo po celé vozovce. 
V Claudiusově ulici se ho strážníkům podařilo 
předjet a zastavit. 43letý řidič nafoukal 2,08 pro-
mile a proto byl pro podezření z trestného činu 
„ohrožení pod vlivem návykové látky“ předán 
hlídce Policie ČR.

22. 8. 2011 se pokusil v Kaufl andu přechytračit 
ostrahu 46letý muž.  Krom jiného zboží, které 
řádně ukládal do nákupního vozíku si z regálu 
vzal jednu automobilovou žárovku a z krabičky 
nehtem seškrábal ochranný kód. Byl do své prá-
ce zabrán natolik, že si ani nevšiml zaměstnance 
ostrahy, který ho nerušeně pozoroval. Násled-

Výpis z událostí
ně vložil žárovku do vozíku, přejel za jiný regál, 
kde krabičku se žárovkou přemístil do kapsy 
kalhot. Na pokladní pás ji samozřejmě nevyn-
dal, proto byl ostrahou vyzván k následování do 
kanceláře, kde „nepozorovaně“ krabičku vyndal 
a zasunul za radiátor. Následně hrál mrtvého 
brouka a hrozně se rozčiloval, že byl neopráv-
něně nařčen z krádeže. Přestupek proti majetku 
bude řešit přestupková komise.

27. 8. 2011 v 1:30 hodin zaznamenala obsluha 
kamerového systému na náměstí Míru muže, 
který vratkou chůzí došel k betonovému květi-
náči. Rozepnul si příklopec a po chvilce hledá-
ní se do květináče vymočil. Následně se nasou-
kal za volant modrého Formana, zapálil cigárko, 
v pohodě nastartoval a se zhasnutými světly 
zacouval před Admirála, kde k němu přistoupil 
ještě muž se ženou. Poté Forman kličkoval Ryb-
niční ulicí dál směrem k sídlišti Vajgar. O zjiš-
těné skutečnosti dostala informace autohlíd-
ka, která na Vajgaře Formana zastavila a řidič 
(52 let) nadýchal 2 promile. Další děj se již ode-
hrával v režii hlídky Policie ČR.

1. 9. 2011 se hlídky obou policií (MP, PČR) 
sešly v parku U Trojice, kde dva pachatelé 
(31 a 33 let) kradli tabule měděného 
plechu ze střechy Landfrasovy 
hrobky. Pro podezření 
z trestného činu si věc 
na místě převzala 
hlídka Policie ČR.

2. 9. 2011 se roz-
jel bujarý mej-

dan v jednom z paneláků na sídlišti Vajgar. 
Po 22. hodině to již občané nevydrželi a ruše-
ní nočního klidu oznámili na linku tísňové-
ho volání Městské policie. Strážníci hovořili 
s pořadateli mejdanu, kteří slíbili, že aparaturu 
vypnou a půjdou do nedaleké restaurace. Stráž-
níci odešli a před domem slyšeli, že hudba 
(pokud se zvuky vycházející z bytu daly takto 
nazvat) je ještě hlasitější. To už na místo dora-
zila i hlídka Policie ČR. Obě hlídky se opětovně 
snažily dozvonit na nájemníky, ale marně. Pro-
tože byt byl pronajatý, tak netrvalo dlouho a byl 
na světě kontakt na majitelku bytu, která přijela 
na místo a za její přítomnosti policisté vypnuli 
přívod el. proudu. To teprve donutilo účastní-
ky mejdanu vyjít z bytu. Strážníci všechny zto-
tožnili a přestupek poslali k vyřízení komisi pro 
projednávání přestupků.

Rudolf Gabriel, strážník

Věra Sedláčková, vedoucí

Druh odpadu Datum Umístění nádob Čas
od do 

VO, Z 8.10.2011 Radouňka - Náv. rybník 8:00 9:00
 - Na Kopečku 9:00 10:00
Zbuzany - Družstevní 10:00 11:00

VO, Z 8.10.2011 Otín - škola 11:30 12:30
 - u váhy 12:30 13:30
 - Jitka 13:30 14:30
 - Bobelovka 14:30 15:30

VO, Z 15.10.2011 Buk - u kapličky 8:00 9:00
 - Brož. zahrada 9:00 10:00
Matná 10:00 11:00
Děbolín 11:00 12:00

VO, Z  15.10.2011 Políkno - u bývalé školy 12:30 13:30
Horní Žďár 13:30 14:30

VO - velkoobjemový odpad,  Z - odpad ze zeleně

Harmonogram svozu odpadů velkoobjemovými kontejnery na rok 2011

Druh odpadu Datum Umístění nádob Čas
od do

VO, Z 22.10.2011 D. Radouň - pískovna 8:00 9:00
D. Radouň - náves 9:00 10:00
Dolní Skrýchov 10:00 11:00

Z 22.10.2011 Nežárka - Mládežnická 11:30 12:30
 - u hřiště 12:30 13.30

Z 22.10.2011 Slád. kop. - u hřiště 11:30 12:30
Stará cesta 12:30 13.30

Z 22.10.2011 Vajgar - Řečička 8:00 9:00
Jáchymova - parkoviště 9:00 10:00
Denisova - u sběrny 10:00 11:00

Z 22.10.2011 Piketa - Žid. hřbitov 11:30 12:30
U hřbitova - zahrádky 12:30 13:30
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Projevujeme úctu zemřelým
Od 10. 8. do 10. 9. 2011 nás opustili:

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny 
se souhlasem pozůstalých.

Vítání občánků patří ve městě již k tradičním slavnostním událostem. 
Vítání dětí starostou města Stanislavem Mrvkou se uskutečnilo v pátek 
2. září. Narozené děti s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci byly pozvá-
ny spolu se svými rodiči k tomuto slavnostnímu obřadu do starobylé 
obřadní síně.

Přivítány byly tyto děti:
Dušek Daniel, Fitz Radim, Hynková Mariana, Komárková Radka, 
Mischnik Petr, Obrdlíková Sabina, Pospíšil Petr, Šestáková Tereza, Urban 
Martin, Vlk Dominik.

Karolína Průšová

Přivítali jsme nové občánky Jindřichova Hradce

Fotografi e poskytl Adam Hudec.

Dne 27. srpna oslavili v kap-
li sv. Maří Magdaleny svou 
zlatou svatbu Josef a Jiřina 
Závitkovští. 

Manželům bychom chtěli 
popřát hodně lásky a další 
krásná společná léta. 

Zlatá svatbaZlatá svatba

Text a foto: Karolína Průšová

Jméno, příjmení, bydliště Datum 
naroz.ení

Datum 
úmrtí

Adolf ČOUDEK, Žíteč 10.12.1958 10.8.2011
Bohumil KUPKA, Horní Pěna 3.12.1941 12.8.2011
Jiří SLÁMA, J. Hradec 2.9.1935 16.8.2011
Jaroslav SEIBERT, Otín 10.4.1951 16.8.2011
Frederika BENEŠOVÁ, J. Hradec 12.1.1994 18.8.2011
Jaroslava LUKŠOVÁ, J. Hradec 28.11.1928 18.8.2011
Pavel MARTÍNEK, Mutyněves 27.8.1950 20.8.2011
Michal ŠÁNA, Jindř. Hradec 8.5.1991 27.8.2011
Anna HROUDOVÁ, Jindř. Hradec 3.12.1919 28.8.2011
Štěpánka ČULIOVÁ, Suchdol nad Lužnicí 3.11.1920 29.8.2011
Mgr. Eva KAČÁNYOVÁ, Třeboň 5.6.1943 29.8.2011
Jan FÜLLSACK, Jindř. Hradec 10.12.1943 29.8.2011
Vladimír BABICKÝ, Horní Pěna 10.4.1948 30.8.2011
Miroslav MÍKA, Kardašova Řečice 8.11.1943 29.8.2011
Libuše POVOLNÁ, Studená 20.8.1943 31.8.2011
Mgr. Ladislav Müller, Jindř. Hradec 17.5.1943 10.9.2011



str. 7

ŘÍJEN 2011

www.jh.cz

Jan Marek (* 31. 12. 1979 – † 7. 9. 2011)
Nemohl jsem odmítnout, když jsem byl oslo-

ven, abych napsal něco o Janu Markovi. Znali 
jsme se dlouho, sice jsme se vídali málo, ale při 
každém našem setkání bylo o čem otevřeně hovo-
řit, věděli jsme, že co si povíme, to zůstane jen 
mezi námi. Mluvili jsme o všem, o sportu, o cesto-
vání, o zdraví, o obyčejném i neobyčejném životě. 
Nikdy se nezapomněl zeptat, zda mi může nějak 
pomoci, zda něco nepotřebuji. Byli jsme vzdále-
ni v čase, vzdáleni tisíci kilometry, ještěže existují 
e-maily, esemesky, tak jsme mohli být v kontaktu. 
Byl sice sporadický, ale pro mě vždy velice přínos-
ný, pokaždé jsem se dozvěděl cosi nového. Nikdy 
by mě nenapadlo použít něco, co mi sdělil bokem, 
prostě mi věřil.

Nikdy mě neodmítl. Stačilo jen napsat, zavo-
lat, že potřebuji předat trofeje na hřišti, že chci 
udělat interview, přišel, byl tam. Nemusel jsem se 
přizpůsobovat jemu, svůj čas uzpůsoboval mně. 
Byl férový, správný chlap, v normálním životě 
i na sportovní ploše. Vzpomínám si na jednu pří-
hodu, kdy ještě občas hrál hokejbal za někdejší 
Boru Bombers J. Hradec – dělal jsem časoměři-
če na trestné lavici v zápase proti Malenovicím. 
Honza si odpykával svůj trest, do jeho vypršení 
zbývalo asi deset vteřin, když jsem mu řekl, aby 
se připravil. Nevím, zda mi špatně rozuměl, ale 
na tento pokyn rovnou vyběhl z trestné lavice, 
ujal se právě vyhozeného míčku a z brejku dal 
gól, který padl ještě v době, kdy měl být vedle mě 
za katrem. Nezbylo než nepozorovaně posunout 
časomíru a do zápisu uvést vymyšlený čas vstře-
lené branky, jež se nakonec ukázala být vítěznou. 
Před Honzou jsem raději vše utajil, vzhledem 
k jeho čestnosti totiž hrozilo, že by se mohl jít při-
znat rozhodčím.

Jan Marek se narodil v J. Hradci 31. prosince 1979, zemřel 7. září 
2011 v Jaroslavli (Rusko) při letecké havárii. Byl hokejovým útoční-
kem, odchovancem Slovanu a Vajgaru J. Hradec. V juniorské kategorii 
hrál extraligu v JHC Vajgar J. Hradec (1995 –1998) a HC Oceláři Tři-
nec (1999 – 2000). Mezi dospělými hrál I. ligu v SHC Vajgar J. Hradec 
(1997 – 1998 a 2000) a HC Slezan Opava (1999 – 2000). Extraligu v HC 
Železárny Třinec (1998 – 1999), HC Oceláři Třinec (1999 – 2003) a HC 
Sparta Praha (2003 – 2006). V Rusku hrál Kontinentální hokejovou 
ligu za Metallurg Magnitogorsk (2006 – 2010), CSKA Moskva (2010 
– 2011) a Atlant Mytišči (2011). V roce 2003 byl celkem New York 
Rangers vybrán jako 243. v 8. kole draft u, kanadsko-americkou NHL 
si ovšem nikdy nezahrál.
V české extralize odehrál přesně 400 zápasů, připsal si 295 kanadských 
bodů (122 gólů + 173 nahrávek), v ruské KHL nastoupil v 301 utkání 

s bilancí 276 (117 + 159). V seniorské reprezentaci České republiky 
hrál 117krát, získal 53 KB (29 +24). Za J. Hradec sehrál mezi muži 
23 zápasů s bilancí 10 bodů za 3 góly a 7 asistencí.
V sezóně 2002 – 2003 se stal nejlepším střelcem extraligy ČR, v sezó-
ně 2005 – 2006 byl nejproduktivnějším hráčem extraligy ČR. V sezó-
ně 2008 – 2009 byl nejlepším střelcem KLH Ruska. Se Spartou Pra-
ha (2005 – 2006) a Metallurgem Magnitogorsk (2006 – 2007) se stal 
mistrem ČR a Ruska. V roce 2008 vyhrál v St. Petersburgu Super Six 
s Magnitogorskem.
V reprezentaci ČR debutoval 4. dubna 2002 v duelu proti Švýcarsku 
v Mladé Boleslavi. Hrál na 4 světových šampionátech – v Rusku 2007 
(7. místo), Švýcarsku 2009 (6. místo), Německu 2010 (1. místo – mis-
tr světa), Slovensku 2011 (3. místo). Získal 1 zlatou a 1 bronzovou 
medaili.

Tolikrát mluvil o své dívce Lucii, kterou poz-
ději pojal za manželku. Tolikrát se spolu ke mně 
chystali na návštěvu, moc lituji, že mi do toho 
vždycky něco vlezlo a nebyl jsem k dispozici. 
Honza zbožňoval svoji ženu, byl pyšným novo-
pečeným taťkou syna Jeníka. Miloval svoje rodi-
če, svoji rodinu. Byl pozorný, žádost o autogram 
nikdy neodmítl. Spousta kluků i děvčat se nad-
šeně honosila tím, že dostala hokejku od Honzy 
Marka. Byl hrdým Čechem, Jihočechem, jindři-
chohradeckým patriotem, vážil si toho, že vzešel 
z líhně hokejového Vajgaru J. Hradec.

Jana Marka snad téměř každý znal pod pře-
zdívkou Piňďa. Nevím, proč se mu tak říkalo, 
vždyť měřil 179 centimetrů. To přeci není málo ani 
pro hokejistu, když je umí správně využít. Honza 
to uměl, nebál se, měl šikovné ruce, věděl kde se na 
ledě pohybovat, bojoval. Na ledě i v životě. Bojov-
ností překonal problémy s tachykardií, s hyperten-
zí, s častými angínami, se zraněními. Bojovností 
zdolal i pověstnou reprezentační smůlu, když na 
zlatém mistrovství světa v roce 2010 obrátil štěs-
tí na svou stranu proměněním vítězných penalt 
v play-off  proti Finsku a Švédsku. Statečně se rval 
s šílenstvím Rusa Alexandra Radulova, jenž mu 
věnoval pozornost nadávkami, krosčeky, pěstmi 
a lokty. Bojoval s fl ugangstfobií z cestování ruský-
mi letadly, určitě s ní bojoval i ve středu 7. září, 
kdy se posadil do letounu Jak-42se svými spolu-
hráči z týmu Lokomotiv Jaroslavl…

Je hrozné psát o někom jen v čase minulém. 
Jan Marek nám bude strašně moc chybět. Avšak 
český básník František Hrubín napsal: „Kdo 
v našich srdcích žije, nezemřel…“

Čest Tvojí památce! S úctou Roman Pišný

foto: Josef Böhm

Vážení přátelé,

chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří nám jakkoliv a kdekoliv vyjadřovali 
soustrast a lítost po tragické smrti našeho milovaného Honzy. Pro celou rodinu je 
to obrovská ztráta, se kterou se jen těžko vyrovnáváme. Děkujeme každému, kdo 
si na Honzu vzpomněl a ještě vzpomene.

Rodina Markova
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Vznikem  poštovních známek a jejich používá-
ním ve Velké Británii v roce 1840 začalo vyplá-
cení doručení poštovních zásilek. Toto bylo 
postupně zavedeno v dalších zemích a zákoni-
tě s jejich vydáváním a používáním se známky 
začaly i sbírat, a tak vznikla FILATELIE .
Tato krásná sběratelská vášeň samo sebou oslovila 
i Jindřichohradečáky. K založení Klubu fi latelistů 
v Jindřichově Hradci - prvnímu klubu na území 
dnešního Jihočeského kraje - došlo na ustavují-
cí schůzce dne 17. října 1921 a následně byl Jin-
dřichohradecký klub přijat i za člena tehdy Svazu 
československých fi latelistických spolků v Praze. 
Na založení KF a organizované fi latelie v J. Hradci 
měli největší zásluhu pánové lesní rada Ing. Wal-
demar Maresch, majitel octárny Čeněk Kohoušek, 
tehdy už člen ústředního orgánu fi latelistů, úřed-
ník záložny V. Hochmut, tajemník okresního úřa-
du F. Platzer, MVDr. Karel Dvořák, dále pánové 
F. Gross, F. Kraus, Josef Šperk a další.
Tento klub už 4 roky po svém založení doká-
zal zorganizovat v Jindřichově Hradci úspěš-
nou soutěžní mezinárodní výstavu poštovních 
známek, a to v roce 1925 při Krajinské výsta-
vě v J. Hradci. Tato fi latelistická výstava měla 
dle dochovaných dokumentů veliký ohlas neje-
nom v odborných kruzích fi latelistů. V průbě-
hu výstavy se v Jindřichově Hradci uskutečnil 
i ustavující 1. sjezd Svazu čs. fi latelistů. Na tom-
to sjezdu byl přítomen a pronesl projev i ministr 
pošt Dr. Drunovský.
Období asi od třicátých do šedesátých let minu-
lého století bylo pro organizovanou fi latelii slab-
ší – sbírání a fi latelie byla hlavně v poválečných 

90. výročí FILATELIE – sbírání poštovních známek v Jindřichově Hradci (1921 – 2011)
letech součástí ROH a Národní fronty. Až na 
ustavujícím sjezdu SČSF v roce 1965 opět získa-
la organizovaná fi latelie svůj řádný statut. Sbí-
rání a činnost fi latelistů však stále pokračovala 
aktivně i v Jindřichově Hradci. Na  této aktiv-
ní činnosti se v Jindřichohradeckém klubu fi la-
telistů zvláště podíleli, a někteří ještě bohudík 
aktivně podílejí, pánové JUDr. Miloš Brom, Če-
něk Kohoušek, B. Hanek, K. Kocanda, Jan Koří-
nek, Bořivoj Hes, Karel Dvířka, JUDr. Franti-
šek Dvořák, Josef Brchaň, JUDr. Jaroslav Klíma, 
MUDr. Václav Müller, František Musil …

S mnohými z nich jsme my, dnešní současníci, 
ještě prožili kus fi latelistického života.
Cílem každého sběratele je svou sbírku zhod-
notit. Filatelisté se proto účastní fi latelistických 
výstav jak propagačních, tak soutěžních národ-
ních i světových. V našem klubu to byl zvláš-
tě pan Karel Dvířka, který vystavoval s velikým 
úspěchem i na světových výstavách.
Ještě jednou musím z našich bývalých členů 
a fi latelistických osobností připomenout jméno 
pana JUDr. Františka Dvořáka (syn zakládající-
ho člena KF v J. Hradci MVDr. Karla Dvořáka), 
odborníka zvlášť na poštovní historii a Česko-
slovenské předběžné známky 1918. 
Z jeho odborných znalostí a publikační činnosti 

stále čerpají i současní fi latelisté.
Náš klub uspořádal za svého trvání něko-
lik výstav v prostorách a hlavně ve spoluprá-
ci s Domem dětí a Muzeem Jindřichohradecka. 
Ze současných aktivních členů KF, kteří vystavu-
jí své exponáty, je nutno připomenout obzvlášť 
pana JUDr. Klímu, pana Karla Vodičku, za další 
aktivní činnost v našem klubu pana Josefa Brcha-
ně, pana Antonína Bednáře, JUDr. Pavla Prýgla, 
paní Vlastu Vodičkovou a paní Jiřinu Wildovou 
a mohl bych jmenovat mnoho dalších.
Vždy ke každé výstavě vydáváme různé publika-
ce, kroniky, pamětní listy, ofi ciální korespondenč-
ní lístky, obálky, tiskové listy, a to vždy s přítiskem 
motivu Jindřichova Hradce. V tomto s klubem 
velice dobře spolupracuje grafi k a náš příznivec 
pan Ota Šamal.
V letošním roce tedy náš klub, který má 72 řád-
ných členů, slaví už 90. výročí svého založení. 
K tomuto výročí uspořádáme 10. října 2011 
slavnostní setkání členů a příznivců KF s před-
náškou a zahájením výstavky k historii a činnosti 
našeho klubu za 90 roků jeho existence. K dispo-
zici bude devíti blok známek s kupony, korespon-
denční lístek, příležitostné razítko, obálky, vše 
s přítisky motivu  města Jindřichův Hradec. Zve-
me všechny členy a příznivce fi latelie.
Též Vás všechny zveme na naše pravidelné 
schůzky každou 1. a 3. neděli v měsíci dopoled-
ne do školící místnosti Českých drah. Přiveďte 
s sebou své potomky, vnoučata, přátele. Poradí-
me Vám, seznámíme Vás s taji a radostmi fi late-
lie, této krásné sběratelské vášně.

Jan Kozel

3. 10. 2011 
Beseda se spisovatelem Michalem Viewe-
ghem spojená s autogramiádou, ve spoluprá-
ci s Knihkupectvím N.S.Centrum (U Lenky) - 
začátek v 17:30 hod., pro veřejnost 
15. pracovní setkání zřizovatelů a knihovníků 
profesionálních knihoven regionu Jindř. Hra-
dec, Třeboň – začátek v 10:00 hod., zadáno 
4. 10. 2011 
„Moje koňská abeceda“, přednáší MVDr. Olga 
Chytková, začátek v 17:00 hod., pro veřejnost
5. 10. 2011
„Uživatelské základy OS Linux“, centrální 
pracoviště – odd. Internet-čítárna, od 15:00 
do 16:00 hod., pro veřejnost
6. 10. 2011
Přednáška Mirka Vojáčka na téma „Můj part-
ner“- začátek v 17:00 hod. , pro veřejnost

Městská knihovna v Jindřichově Hradci
Dovolujeme si Vás všechny pozvat do městské knihovny u příležitosti již 15. ročníku celostátní akce Týden 
knihoven. Letošní motto zní 15. kraj České republiky – kraj knihoven. V centru našeho zájmu jsou přede-
vším naši uživatelé, ale chceme v naší knihovně přivítat i ostatní veřejnost. Mysleli jsme proto na všechny 
a připravili jsme pro Vás zajímavý program. V průběhu celého Týdne knihoven 2011 budou odpuštěny 
čtenářům sankční poplatky.

Program Městské knihovny Jindřichův Hradec

15. pracovní setkání zřizovatelů a knihovní-
ků neprofesionálních knihoven regionu Jin-
dřichův Hradec, Obec Horní Skrýchov – začá-
tek v 16:00 hod., zadáno 
7. 10. 2011
Vernisáž k výstavě s názvem „POEZIE V OBRA-
ZECH“, svou tvorbu představí H. Trojanová, P. 
Kubát, J. Trefný, V. Duchoňová, A. Magaly, M. 
Havlík, A. Bočková a D. Bočková - začátek v 17 
hod., pro veřejnost 
„práce s on-line katalogem městské knihov-
ny“, centrální pracoviště – odd. pro dospělé,                    
od 9:00 do 17:00 hod., pro veřejnost
8. 10. 2011
„Hravé dopoledne“ pro celé rodiny, centrál-
ní pracoviště – odd. pro děti začátek 8:00 hod. 
do 12:00  hod., pro veřejnost

 Jana Hladíková

V sobotu 15. října od 18.15 hodin se bude 
konat v proboštském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie koncert duchovní hudby, na 
kterém vystoupí místní Chrámový sbor Adama 
Michny za doprovodu varhan a orchestru a jako 
host koncertu přijede do Jindřichova Hradce 
poprvé zazpívat chrámový sbor z města Zwettl, 
partnerského města Jindřichova Hradce. Koncert 
bude stylově velmi pestrý: jindřichohradecký 
chrámový sbor vystoupí se mší Wolfganga 
Amadea Mozarta - Missa solemnis in C-
Dur „Missa Aulica“; Zwettler Kirchenchor 
si na koncert připravil gospely a spirituály. 
Chrámový sbor by chtěl navázat na svůj velmi 
úspěšný velikonoční benefi ční koncert, ze 
kterého celý výtěžek z dobrovolného vstupného 
(16 033 Kč) věnoval na generální opravu varhan 
v proboštském kostele, která byla v květnu 
tohoto roku úspěšně dokončena. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného na tento koncert 
bude věnován na opravu varhan v klášterním 
kostele sv. Kateřiny. Všichni jste srdečně zváni!

Tomáš Petrů

SPOLEČNÝ KONCERT 
koncert chrámových sborů 
na opravu varhan
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec touto cestou 
děkuje Krajskému úřadu Jihočeského kraje a Městu Jindřichův Hradec 
za vypsání grantu a následné zakoupení motorové stříkačky TOHATSU 
Model VC85BS s plně automatickou vývěvou.

Je to velký přínos pro jednotku, která je k dnešnímu dni plně vybavena 
a zařazena do plošného pokrytí kraje v kategorii JPO V. Po 39 letech už 
máme zase vlastní techniku. 
Příští rok SDH Jindřichův Hradec oslaví 140. výročí vzniku, takže to 
považujeme jako dárek ke kulatinám.
Nesmím zapomenout, že k 31. 8. 2011 máme na svém kontě 27 výjez-
dů, a to převážně k odchytu bodavého a obtížného hmyzu. Tato statistika 
naznačuje, že si Boženku plně zasloužíme. Motorová stříkačka byla slav-
nostně pokřtěna dne 8. 8. 2011 a členové jednotky ji pojmenovali Božen-
ka. Ještě jednou děkujeme.  
Svůj první zásah absolvovala ve středu 7. září při likvidaci požáru budo-
vy starého zámeckého pivovaru a skvěle se osvědčila. V noci ze středy 
7. na čtvrtek 8. září zasahovaly v samém srdci Jindřichova Hradce desítky 
profesionálních i dobrovolných hasičů. Škody na objektu, který byl v roce 
1963 zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek Jihočeského 
kraje a v roce 2002 byl prohlášen za Národní kulturní památku, se v době 
uzávěrky vydání JH Zpravodaje šplhaly k 1 mil. Kč.  

Lubomír Beran, velitel jednotky

Poděkování za Boženku

Něco málo k Božence:
Výkon:  2050 l/min při 0,6 Mpa
               1800 l/min při 0,8 Mpa
               1500 l/min při 1,0 Mpa
Motor: 
2-takt, 2válec, vodou chlazený motor
Výkon motoru: 55 HP
Startování: 
El. start nebo ruční startovací šňůrou

Výstup: 
2 x otočné 90° B75 kulové ventily
Vývěva: 
Plně automatická rotační vývěva
Rozměry:
(l*š*v) 742 * 682 * 760 mm
Hmotnost: 94 kg

Žáci a pedagogové ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec zahájili nový školní 
rok velmi aktivně. Hned v prvním zářijovém týdnu přivítali kolegy z part-
nerské hudební školy z německého Neckargemündu, s kterými společně 
vystoupili 9. září na koncertě v Rytířském sále. 
Někteří žáci a učitelé se však již týden před začátkem školy zapojili do 
intenzivního nácviku skladeb v projektu, který každoročně organizačně 
připravuje vedoucí smyčcového orchestru ZUŠ Miroslav Chytka a který 
se i letos konal v rakouském Gmündu. Projekt nese název „Mezinárod-
ní orchestr Jindřichův Hradec – Gmünd“ a v rámci týdenního hudebního 
soustředění připravují žáci a dospělí repertoár pro vystoupení v Rakous-
ku a v Čechách. 
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec – Gmünd je na amatérské 
hudební scéně pod vedením pedagogů Ilony Průšové a Miroslava Chyt-

Novinky ze Základní umělecké školy V. Nováka J. Hradec
ky činný od roku 2000. Je složen z Čechů a Rakušanů a může v něm hrát 
každý, bez omezení věkem či schopnostmi. Působí zde tudíž dvanáctileté 
děti vedle seniorů, žáci hudebních škol od základních až po vysoké, učite-
lé i rodiče s dětmi. K orchestru patří také tři přípravné soubory (houslový, 
cellový a smíšený), kde se začínající a mírně pokročilí hudebníci sezna-
mují se základy souborové a orchestrální hry. 
Významnou součástí činnosti orchestru jsou dvě soustředění, která se 
pravidelně konají už od devadesátých let minulého století a stojí tak vlast-
ně u zrodu tělesa samého - velikonoční ve Weitře a letní v Gmündu.
Na letošním soustředění v Gmündu se hudebníci setkali už podvacáté. 
Týdenní soustředění 78 účastníků z Čech a Rakouska naplněné intenziv-
ní prací v nástrojových skupinách a ve velkém orchestru (zkouší se 6 - 7 
hodin denně) završily tři závěrečné koncerty - v partnerském městě Jin-
dřichova Hradce Zwettlu 26. srpna, v Gmündu 28. srpna a v půvabném 
prostředí hradu Rosenburg u Hornu 4. září 2011.
Čtvrtý koncert se už tradičně uskuteční v Jindřichově Hradci v neděli 
2. října 2011 v 17:00 hod. v Rytířském sále Státního hradu a zámku. Na 
tomto koncertě zazní mimo jiné dvě části z Mozartovy Kouzelné fl étny, vio-
loncellový koncert A.Vivaldiho, harfový koncert G. F. Händela, třetí část 
orchestrální svity Šeherezáda od N. Rimského-Korsakova a dvě závěrečné 
části z Musorgského Obrázků z výstavy. K pestrosti programu jistě přispějí 
i vystoupení všech tří přípravných souborů a violoncellového orchestru.

Marián Mikula

Ve starobylém domě u Langrů na náměstí Míru a zároveň 
v jedné z nejnovějších jindřichohradeckých staveb 21. století 
– Knihovnickém a informačním centru Fakulty managementu 
v Jarošovské ulici bude až do 20. října 2011 ke zhlédnutí výsta-
va „Patřičný dřevo“ pražského výtvarníka Martina Patřičného. 

Šestapadesátiletý „renesanční člověk“ - umělec představí své objekty a dře-
věné obrazy, pro které jsou typické dřevěné skladby, připomínající koláže 
a mozaiky. Jsou tvořeny z různobarevných dřev s rozdílnou povrchovou 
úpravou, kde používá kresbu dřeva. Podle jeho slov pravá cena dřeva spo-
čívá v jeho jedinečnosti.  Cítí, že dřevo je živý organismus, v jehož kres-
bě je zapsáno vše, co ho v jeho dlouhém životě potkalo. Jak říká, „Dřevo 
ho stále někam vede…“, a díky tomu vznikají originální díla známá po 
celém světě. 
Má za sebou řadu výstav v tuzemsku - v Rudolfi nu, v Obecním domě 
a v Národním muzeu v Praze ad. Největší jeho výstava „Patřičný a hos-
té – O dřevě“ se uskutečnila v Národním zemědělském muzeu v Pra-
ze. V zahraničí vystavoval v Haagu, Naardenu, v Paříži a v Torontu. Za 
výtvarnou práci získal mimo jiné ocenění v r. 2005 - Médaille bronze - 
Art décoratif (Federation Nationale de la Culture Francaise).
Martin Patřičný je znám též jako spisovatel, recitátor, scénárista, pří-
ležitostný herec… „Tajemství dřeva“ zachytil též ve své knižní tvorbě, kdy 
vydal knihy Dřevo krásných stromů a Pracujeme se dřevem. Jeho volná 
tvorba je shrnuta ve sbírce povídek Patřičný nejen dřevo. 
  Svůj komunikační talent využívá od roku 1998, odkdy uspořádal přes 
sto „Dřevěných večerů“. Pořady byly protkány dialogy, poesií i živou 
hudbou. Nejvíce se jich uskutečnilo v Národním muzeu v Praze. Jméno 
Martina Patřičného je uváděno také pod scénářem k 26 dílnému velkému 
televiznímu dokumentu Kus dřeva ze stromu - Nadace Dřevo pro život, 
kde vystupoval zároveň jako jeho průvodce. Režie se ujal Bedřich Ludvík 
a pořad byl vysílán na Čt 2 v letech 2008 – 2011. Zde seznamoval diváky 
s jednotlivými českými stromy, jejich dřevem, zvláštnostmi a použitím.
S vyprávěním autora i osobitým humorem se mohli návštěvníci seznámit 
během vernisáže výstavy, která se uskutečnila 15. 9. 2011. 

Věra Kubátová

„Patřičný dřevo“ 
v Jindřichově Hradci
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MICHALOVI MAZLÍČCI 
aneb „Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, 
tak si nehraj na to, že jsi už dospělý!“

Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby 
si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci“, největší maz-
líčci, ho ale přesvědčí o tom, že z malého 
kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může 
klidně dál. Michal v Mazlíčcích představu-
je svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti se pro-

střednictvím tohoto představení na chvilku zastaví i na klidném 
místě v pralese v Africe, ale pak už rychle zase zpátky do Michalo-
va pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci a spousta 
jeho vzpomínek, do kterých se vrátí spolu s dětmi v sále... Nemůže 
chybět legrace, soutěže, ale ani překvapení. Víte, koho má Michal 
opravdu moc rád, je jeho Miláček a vy ho dobře znáte...?
V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do kte-
rých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Z představení odchází 
děti zabavené, vydováděné, ale nesou si v hlavičkách spoustu nápa-
dů a zlepšováků, které rozvíjí jejich fantazii. Termín konání je neděle 
9. října v 15:00 hod v Kulturním domě Střelnice.

Pragokoncert Bohemia, a. s. 

Po letní přestávce pokračuje promítání dokumentárních fi lmů s navazující 
besedou na evangelické faře v Jindřichově Hradci (Bratrská 129/IV). 
14. října od 20 hodin promítáme fi lm Anna v přední linii (78 min). An-
na Politkovská, ruská novinářka týdeníku Novaja gazeta, jež se nebála ote-
vřeně kritizovat ruskou vládu za její postup ve válce v Čečensku, byla 7. říj-
na 2006 zavražděna. Neznámý vrah čtyřmi výstřely ukončil život ženy, která 
znamenala pro mnoho lidí naději, že páchané zločiny nebudou přehlíženy 
a zapomenuty. Režisérka Masha Novikova natáčela Politkovskou pravidelně 
od roku 2000. Během opakovaných cest do Čečenska a rozhovorů v Mosk-
vě, Beslanu a na dalších místech Ruské federace vznikla unikátní výpověď 
o nesmyslném konfl iktu a osobní statečnosti ženy, která se nebála říkat 
pravdu. Divák se stává svědkem čečenské tragédie a je konfrontován s těžko 
uvěřitelnými příběhy o zabíjení a zmizení nepohodlných osob. 
Další promítání v rámci Festivalu bude 18. listopadu - fi lm Zemřít ukame-
nováním o ženách, kterým v Íránu zcela nespravedlivě hrozí trest smrti.
Více najdete na www.promitejity.cz a jindrichuv-hradec.evangnet.cz
Srdečně zveme veřejnost, vstup je zdarma.

 David Balcar    

Festival dokumentárních fi lmů 

o lidských právech JEDEN SVĚT

Divadelní komedie FATÁLNÍ BRATŘI – Horoskopy nelžou, ale nesmíme jim věřit

Jindřichohradecká divadelní společnost 
Jablonský hrála počátkem září na pozvání českého 
velvyslanectví v Irsku v hlavním městě Dublinu. 
Představení „Ať žije Bouchon!“, které mělo 
premiéru v r. 2010 v sále Střelnice, se i v dalekém 
Irsku setkalo s velkým úspěchem. Hráli jsme ve 
vyprodaném sále, pochopitelně česky pro krajany, 
kteří jsou usazeni v Dublinu a pracují zde. Bylo 
pro nás velmi zajímavé a podnětné sledovat 
reakce tohoto specifi ckého publika, kterému je 

Jablonský v Irsku

KULTURNÍ SERVIS

Rodák z Hradce Králové je jedním z nejvý-
znamnějších současných českých houslis-
tů a výraznou osobností české hudební scény. 
Jeho sólistická dráha začala již v době studií na 
pražské konzervatoři a Akademii múzických 
umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila 
a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mis-
trovskými kurzy u slavných světových virtuosů 
Nathana Milsteina a Gidona Kremera.
Jaroslav Svěcený doposud natočil 44 CD s díly 
světových a českých autorů, za které obdržel mno-
ho zlatých či platinových desek. Jako první čes-
ký houslista nahrál kompaktní disk pro SONY 
CLASSICAL. V roce 1996 mu byla udělena pres-
tižní cena Masarykovy akademie umění za tvůrčí 

Jaroslav Svěcený  (8. 12. 1960)

Fatální bratři je hra o štěstí, které je relativním 
pojmem. Co se může stát s člověkem, když bere 
prognózy hvězd vážně? Ze dvou bratrů je Olda 
dítětem štěstěny, bohatý, úspěšný a hýčkaný umě-
lec obletovaný ctitelkami. Hvězdy mu předpoví-
dají rychlý vzestup, ale brzkou smrt. Naopak dru-
hý bratr Lološ je naprostý outsider. Právě přišel 
o místo pojišťováka a v životě se mu nic nedaří. 

téma této divadelní hry velmi blízké. Velvyslanec 
České republiky pan Tomáš Kafk a pozval zástupce 
souboru na ambasádu na přátelské posezení, 
které se protáhlo na dvouhodinovou debatu 
nejen o kultuře, ale především nám ozřejmil 
současnou situaci tzv. „keltského zázraku“. 
Předali jsme hostitelům hodnotné suvenýry 
Jihočeského kraje i Jindřichova Hradce jako 
výbornou propagaci našeho regionu a zároveň 
jsme na velvyslanectví uspořádali výstavu našeho 
kolegy Pavla Körnera, který připravil výpravné 
fotografi e J. Hradce, jihočeského regionu 

i momentky z našich divadelních představení. 
Letošní rok slaví DS Jablonský 130. výročí svého 
založení; dlouhá a náročná cesta za moře byla 
tak zároveň odměnou hrajícím členům divadla 
a také vzpomínkou na všechny bývalé kolegy 
a dávné zanícené ochotníky. 
Další představení komedie „Ať žije Bouchon!“ 
můžete vidět v sobotu 8. října od 19.30 hod., kdy 
hrajeme v nově zrekonstruovaném kulturním 
domě v Nové Bystřici a na listopad připravuje-
me zájezdové představení této hry v K. Řečici. 

Sabina Langerová

Jejich otec věří na horoskopy od té doby, co 
Reinhold Ebertin předpověděl atentát na Ken-
nedyho a spletl se jen o dvě hodiny. Podle 
jeho horoskopu má úspěšný bratr zanedlouho 
zemřít, zatímco smolař bude mít život dlouhý. 
To způsobí, že si náhle nešťastník Lološ začne 
svých neúspěchů „nepochopitelně“ vážit a zuři-
vě se brání štěstí. S příchodem mladé a půvab-

né Denisy se může ovšem všechno změnit. 
Nakonec všichni zjistí nejen, že štěstí je vrtkavé 
a úspěch sporný, ale – dá se věřit horoskopům, 
i když nelžou?
Divadelní představení „Fatální bratři“ se 
koná 12. října od 19.00 hodin v Kulturním 
domě Střelnice.

Agentura Harlekýn

uměleckou činnost a od té doby získal celou řadu 
dalších ocenění. Zatím poslední obdržel 9. prosin-
ce r. 2010 na Pražském hradě, kde z rukou V. Klau-
se převzal Zlatou plaketu prezidenta republiky.
Je spoluzakladatelem dnes již prestižních čes-
kých festivalů-Smiřické svátky hudby (veliko-
noční festival ve Smiřicích u Hradce Králové), 
Klášterecké hudební prameny, jejichž součás-
tí jsou i letní mezinárodní houslové kurzy, kte-
ré se konají v půvabném zámku v Klášterci nad 
Ohří, pražské Tóny Chodovské tvrze a Kociano-
vo Ústí, jehož součástí je mezinárodně proslulá 
Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí. 
Je také uznávaným znalcem historie a stavby 
houslí. Jeho koncertní projekt pod souhrnným 

názvem „VIOLINO“ představuje mistrovské 
housle významných houslařů 17. až 21. století. 
Dlouhodobá charitativní činnost je nedílnou 
součástí jeho umělecké práce. Více jak dvacet let 
spolupracoval či spolupracuje s interprety jiných 
žánrů (Marta Kubišová, Rudolf Rokl, Petr Malásek, 
skupina Jablkoň, Vašo Patejdl, Pavel Větrovec…) na 
společných projektech, což považuje za nesmírně 
důležité pro propagaci klasické hudby mezi mladou 
generací. V současnosti se v této oblasti plně věnuje 
projektu Vivaldianno, kde spolupracuje s rockerem 
Michalem Dvořákem, legendárním Radimem Hla-
díkem a dalšími interprety pěti žánrů. 
Pro jindřichohradecké publikum je 13. října 
od 19.00 hodin v Kulturním domě Střelnice 
připraven Galakoncert strun.

 SUBITON, spol. s r. o., Monika Svěcená
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Vybrané říjnové premiéry v kině Střelnice
ALOIS NEBEL    
drama /ČR / Aerofi lms / 2D

Dlouho očekávaná adap-
tace kultovního komiksu 
Alois Nebel autorů Jaro-
slava Rudiše a Jaromíra 
99 přináší temný příběh, 
k jehož realizaci použil 

režisér Tomáš Luňák poprvé v české kinema-
tografi i rotoscoping, unikátní technologii kom-
binující kreslený a hraný fi lm.  Hrají: Miro-
slav Krobot, Karel Roden, Ondřej Malý a další. 
Režie:  Tomáš Luňák. Hrajeme:  12. 10. 2011 pou-
ze od 19.00 hod. (ART kino)

LVÍ KRÁL 3D    
animovaný / USA / Falcon / 3D
Zdivočelé stádo hnané na Scarův příkaz potmě-
šilými hyenami by bezbranného Simbu určitě 
zadupalo do země, kdyby jej nezachránil jeho otec 

Mufasa. Při zoufalé záchra-
ně však zahyne. Protřelé-
mu Scarovi pak nedá moc 
práce přesvědčit vyděšené-
ho Simbu, že je zodpověd-

ný za otcovu smrt a měl by neodkladně uprch-
nout! A tak se Scar se svojí suitou konečně dostane 
k moci - zatímco Simba si najde nové zvířecí přá-
tele Pumbu a Timona, s nimiž v duchu bezstarost-
né fi lozofi e Hakuna Matata vyroste do majestátní 
lví podoby. Režie:  Roger Allers, Rob Minkoff . 
Hrajeme:  15. - 16. 10. 2011 pouze od 17.00 hod.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
drama /ČR / Bontonfi lm / 2D
Mnohovrstevnatý příběh 
vykresluje zprvu bezproblé-
mový rodinný život, kterým 
otřesou nepředvídané události. 
Hlavní postavou je Libor, býva-
lý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažer-
ského postu ve významném fi nančním ústavu. Řa-
du let si spokojeně žije společně se svou rodinou 
v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale 
netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat machi-
nace s penězi klientů, týkající se celého vedení banky.
Hrají:  Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger 
a další. Režie:  Robert Sedláček. Hrajeme:  15. - 16. 
10. 2011 pouze od 20.00 hod.

KAMARÁD TAKY RÁD   
komedie / USA / Falcon / 2D
Dylan a Jamie rozhodně nemají na used-
lý život ani pomyšlení. Když si Newyorčan-
ka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových 
příležitostí, vyzkouší své umění na umělec-
kém řediteli Dylanovi z Los Angeles, které-
ho přemluví, aby vzal svou vysněnou práci 
v New Yorku, uvědomí si oba, že jsou si veli-
ce podobní. Každý z nich má za sebou tolik 
zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni zkrátka 
pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu…
Hrají:  Mila Kunis, Justin Timberlake, Patricia 
Clarkson a další. Režie:  Will Gluck. Hrajeme:  
20. - 21. 10. 2011 od 17.30 a 20.00 hod.  

1.-2. 10. 17.00

ŠMOULOVÉ 3D
USA,Belgie / animovaný/3D
1.-2. 10. 20.00

NEBOJTE SE TMY
USA, Austrálie / horor
6.-7. 10. 17.30, 20.00

BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA
USA / romantická komedie
8.-9. 10. 17.00, 20.00

NOC ŽRALOKA 3D 
USA / Horor
11. 10. 17.30

NICKYHO RODINA
ČR, SR / dokument
12. 10. 19.00

ALOIS NEBEL (ART)
ČR / drama
13.-14. 10. 17.00, 20.00

NEZVRATNÝ OSUD 5
V. Británie, USA / drama 
15.-16. 10. 17.00

LVÍ KRÁL 3D (3D)
USA / animovaný
15.-16. 10 20.00

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ČR / drama
20.-21. 10. 17.30, 20.00

KAMARÁD TAKY RÁD
USA / komedie
22.-23. 10. 17.30, 20.00

JOHNY ENGLISH SE VRACÍ
V. Británie / komedie
27.-28. 10. 17.30, 20.00

BASTARDI 2
ČR / drama
29.-30. 10. 17.30, 20.00

ELITNÍ ZABIJÁCI
USA, Austrálie / akční thriller

PŘ
ED

ST
AV

EN
Í P

RO
 D

ĚT
I   2. 10. 15.00

BROUČEK MÁ TAJNOSTI
ČR / pásmo pohádek
9. 10. 15.00

O MYŠÍCH VE STANIOLU
ČR / pásmo pohádek
16. 10. 15.00

KRTEK VE SNU
ČR / pásmo pohádek
23. 10. 15.00

POŽÁR V KOCOURKOVĚ
ČR / pásmo pohádek
30. 10. 15.00
FIK MIK
ČR / pásmo pohádek

„Vezměte rodinu na Nickyho rodinu“– úterý 11. října v 17.30 hodin - Jindřichův Hradec, kino 
Střelnice – VSTUP ZDARMA 

Miroslava Němcová připravila pro školy 
i veřejnost promítání fi lmu Nickyho rodina

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miro-
slava Němcová aktivně podporuje v letoš-
ním školním roce 2011/2012 promítání fi lmu 
Nickyho rodina pro žáky a studenty českých 
základních a středních škol. Její snahou je při-
blížit příběh o „normálním činu v nenormální 
době“ co největšímu počtu mladých lidí. „Tento 
nesmírně emotivní snímek mě inspiroval k pře-
mýšlení o odvaze, důležitosti a síle činu jedince 
v podmínkách, které jsou extrémní. Myslím si, že 
po zhlédnutí tohoto fi lmu si mladí lidé velmi jas-
ně uvědomí, co to znamená rasismus, holocaust, 
nacismus,“ vysvětluje svůj vztah k fi lmu Miro-
slava Němcová a dodává: „Společně s režisérem 
Matějem Mináčem je naším cílem prezentovat 
Nickyho rodinu jako výchovně vzdělávací pro-
gram, a proto mne velmi těší jeho zařazení do 
učebních osnov.“
Nickyho rodinu předsedkyně Němcová při-
vezla již do Pelhřimova a Žďáru nad Sázavou 
a fi lm, který je základem vzdělávací projektu 
tak již v obou městech zhlédlo více než 1600 li-
dí. „Mám radost, že vstříc nám vychází i míst-
ní sponzoři, díky jejichž podpoře může být akce 
uskutečněna.“ Cílem veřejných promítání je 
nejen představení vzdělávacího projektu, ale 
také důraz na podporu charitativních organi-

zací. Spoluorganizátorem jindřichohradecké 
projekce je občanské sdružení Proutek, které 
pomáhá lidem s postižením žít plnohodnot-
ný život uprostřed běžné společnosti. V kině 
bude umístěna sbírková kasička Proutku, do 
které budou moci návštěvníci fi lmu přispět - 
dle svých možností - a podpořit provoz chrá-
něných dílen a bydlení pro mentálně postižené 
v Jindřichově Hradci. Souvislost s charitativní-
mi projekty přibližuje předsedkyně Němcová 
slovy režiséra Mináče. „Film NICKYHO RODI-
NA jsme natočili, abychom vyprovokovali hnutí 
dobrých skutků. To hnutí se nám zdá být velmi 
potřebné pro dnešní dobu, protože nebudeme-li 
laskaví k druhým a také k naší planetě, může být 
náš osud zpečetěný,“ vysvětluje své pohnutky 
režisér Matěj Mináč.

 „Inspirace opravdovým dobrým činem je mož-
ná něco, co českému školství trochu chybí. Zájem 
o druhého člověka a nezištná pomoc v nouzi – to 
vše by se děti měly učit jak v rodině, tak ve škole. 
V tom cítím hlavní poslání fi lmu a celého vzdělá-
vacího projektu Nickyho rodina do škol.“, uzavírá 
představení akce předsedkyně Sněmovny Miro-
slava Němcová.

Radim Staněk
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HRADEC KRÁLOVÉ
10. - 15. 10. 2011 - XVII. ročník mezinárodního 
jazzového festivalu „Jazz Goes to Town“. 
Informace na: www.jazzgoestotown.cz; 
www.calendariumregina.cz; www.hradeckralove.org

CHEB
1. 10. 2011 - FESTIVAL Divadlo jednoho herce
19.00 hod. /studio d /Dokonale křehká cesta 
k růžovým poutům (ZDCH) / Jedná se o autor-
ské monodrama o herci, jehož osud navždy změ-
ní angažmá v nekonečném seriálu. V 21.00 hod. 
/jazzrockcafé /Na ležáka/ Večer stand-up kome-
dií. Více informací na: www.tic.cheb.cz

KUTNÁ HORA
2. 10. 2011 – Zámecké jezdecké slavnosti – 
Hubertova jízda (NZM Kačina). Na zámku 
Kačina u Kutné hory se od 10 do 17 hod. usku-
teční tradiční Zámecké jezdecké slavnosti. Při-
praveny jsou ukázky jezdeckého umění, tržiště, 
ale také prohlídky aktuálních výstav a expozic. 

Inspirace z České inspirace
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistic-
kou nabídkou. Přijměte pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve 
svých periodikách.

Více informací:
www.nzm.cz/kacina/, www.kutnahora.cz

LITOMYŠL
do neděle 30. října 2011 - 85 let a 85 dní s Olbra-
mem Zoubkem a jeho sochami. Oslavte s námi 
85. narozeniny Olbrama Zoubka s jeho socha-
mi. Výstava je přístupná v zámeckém sklepení, 
otevřeno o víkendech 10 - 16 hod. Při prohlídce 
doporučujeme ochutnávku vín z řady Chateau 
Litomyšl. Více informací na: www.litomysl.cz

POLIČKA
8. 10. – 6. 11. 2011 - Marek Rejent – Zoozoom
Srdečně vás zveme na výstavu v Centru Bohusla-
va Martinů v Poličce. Sochařský projekt Zoozo-
om se tematicky obrací ke kraji Českomoravské 
vysočiny, především se věnuje místní fauně. Ver-
nisáž se uskuteční v sobotu 8. října ve 14 hod. 
v Centru Bohuslava Martinů. Více informací na: 
www.policka.org

TELČ
8. 10. 2011 - Výlov Štěpnického rybníka. 
V 8.00 hod. proběhne Na Baště za doprovodu 
živé hudby tradiční výlov Štěpnického rybní-
ka, spojený s prodejem živých a smažených ryb 
(pstruzi, kapři). Více informací na: www.telc.eu

TŘEBOŇ
8. 10. 2011 - Třeboňské jabkobraní. Od 9.00 hod. 
Masarykovo náměstí v Třeboni zaplaví jablková 
vůně. Informační a kulturní středisko pořádá 
první ročník Jabkobraní neboli Slavnosti jabl-
ka. Bude k vidění lisování moštu, připravena je 
nejen ochutnávka čerstvého moštu, ale i rekord-
ně dlouhý štrúdl. Bohatý program je zajištěn po 
celý den. Více informací na: www.itrebon.cz

Mnohem více tipů na výlet naleznete na našich 
webových stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Od konce srpna jsou v Národním muzeu foto-
grafi e v Jindřichově Hradci ke zhlédnutí tři 
aktuální výstavy – „Liptovská rapsódie II / 
pocta K. O. Hrubému“, „Retroperspektiva“ 
a „Na perutích snů“. 

První sestává z fotografi í profesora Karla Otty 
Hrubého a jeho bývalých studentů – Bohuslavy 
Maříkové, Miroslava Myšky, Petra Sikuly, Miro-
slava Sychry a Dany Vitáskové, jež umožňu-
jí nahlédnout do života malé slovenské vesnice 
Liptovská Teplička na počátku 70. let 20. století. 
K vidění jsou i snímky ze současnosti, pořízené 
zkušeným fotografi ckým týmem v témže místě 
po 40 letech.  

Výstava brněnského fotografa Rostislava Košťá-
la, též žáka K. O. Hrubého, „Retroperspektiva“ 
ukazuje především aranžované akty, většinou 

v přírodním prostředí. Doplňují ji plastiky, žen-
ské fi gury a torza, zapůjčené z dílny architekta 
Zdeňka Makovského.

Třetí výstava s poetickým názvem „Na peru-
tích snů“ představuje snímky Roberta Rohá-
la a je umístěna v prostorách muzejní kavárny 
„Fotocafé“. 

Liptovská rapsódie II, Retroperspektiva 
a Na perutích snů v Národním muzeu fotografi e

Výstavy potrvají do 30. října 2011. 

V říjnu otevřeno pouze o sobotách a nedělích 
od 12 do 17 hodin. Mimo otevírací dobu lze 
domluvit návštěvu výstav pro skupinu alespoň 
tří osob na tel. 384 361 832 či 384 362 459. 
www.nmf.cz

Eva Florová
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OTEVÍRACÍ DOBA 
Muzea Jindřichohradecka
Muzeum Balbínovo náměstí
pondělí zavřeno
úterý - neděle 8:30 – 17:00 
polední přestávka 12:00 – 13:00
Věž zavřena, otevřená pouze na objednání
Muzeum Štítného ulice 
otevřeno denně 9:00 – 16:00
polední přestávka 12:00 – 13:00

OTEVÍRACÍ DOBA Státního hradu a zámku v Jindř. Hradci 
duben, říjen 
(mimo pondělí)

květen, září 
(mimo pondělí)

červen – srpen 
(mimo pondělí)

Trasa A – Adamovo stavení 10:00 – 15:15 10:00 – 16:15 9:00 – 16:30

Trasa B – Gotický palác
So a Ne 
10:00 – 16:15

9:00 – 16:30

Trasa C – Apartmány 18. a 19. století 10:00 – 16:15

Černá Věž
So a Ne          
10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

10:00 – 16:00

28. srpna - 30. října 2011
VÝSTAVY V NÁRODNÍM MUZEU FOTOGRAFIE
Liptovská rapsódie II/ pocta K. O. Hrubému - Karel 
Otta Hrubý, Bohuslava Maříková, Miroslav Myška, 
Petr Sikula, Miroslav Sychra, Dana Vitásková. Retro-
perspektiva - Rostislav Košťál, Na perutích snů - 
Robert Rohál. NMF

2. října, 17.00 hod.
KONCERT
Účinkuje: Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec - 
Gmünd. Rytířský sál Španělského křídla SHZ J. Hradec

3. října, 17.30 hod.
BESEDA SE SPISOVATELEM MICHALEM 
VIEWEGHEM
Městská knihovna

4. října, 17.00 hod.
MOJE KOŇSKÁ ABECEDA
Přednáška MVDr. Olgy Chytkové. Městská knihovna

5. října, 9.00 - 15.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - KNIHOVNA 
MUZEA JINDŘICHOHRADECKA
15. ročník celostátního Týdne knihoven. Muzeum 
Jindřichohradecka, areál minoritského kláštera

6. října, 19.00 hod.
KYTAROVÝ RECITÁL
Účinkuje: Libor Janeček. Zazní skladby od baroka až 
po současnost. Kaple sv. Maří Magdaleny

6. října, 17.00 hod.
MŮJ PARTNER
Přednáška Mirka Vojáčka ze série „Život, zdraví …
Městská knihovna

7. října, 18.00 hod.
POEZIE V OBRAZECH
Vernisáž výstavy - Trojanová Hedvika (poezie), 
Kubát Petr (poezie), Duchoňová Veronika (malba 
tužkou), Trefný Jiří (malba tuží a inkoustem), Magaly 
Adam (poezie), Havlík Milan (fotografi e), Bočková 
Anežka (koláže), Bočková Dominika (malba tónova-
ná). Městská knihovna

8. října, 14.45 hod.
PODZIMNÍ VÝŠLAP SE ŽABÁKEM JINDROU
Odpolední pěší výlet po Jindrově naučné stezce 
podle starých map. Jindrova pěší stezka

8. října, 13.00 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘI-
CHOHRADECKÝ PEDÁL
Ukončení turistické sezóny, více na www.jh.cz 

8. října, 21.00 hod.

KONCERT - TŘI SESTRY
Koncert populární skupiny. KC Jitka

8. října, 29. října 
FOTOŠKOLA NMF
První a druhá lekce čtyřdílného fotografi ckého 
workshopu pro začátečníky. NMF

9. října, 15.00 hod.
MICHALOVI MAZLÍČCI
Účinkuje: Michal Nesvadba, který představuje svoje 
miláčky „plyšáky“ ze zvířecí říše. KD Střelnice

9. října, 30. října
FOTOŠKOLA NMF
První a druhá lekce čtyřdílného fotografi ckého 
workshopu pro pokročilé. NMF

10. října, 19.00 hod.
90. LET KLUBU FILATELISTŮ V JINDŘICHO-
VĚ HRADCI
Přednáška Spolku Přátelé starého Jindřichova Hrad-
ce. Přednáší PhDr. Štěpánka Béhalová, Ph.D.
Muzeum Jindřichohradecka, areál minoritského 
kláštera

11. října, 16.30 hod.
THAJSKO, AUSTRÁLIE a NOVÝ ZELAND
Přednáška - Jan Snokhaus. Městská knihovna

12. října, 19.00 hod.
ANTONÍN PROCHÁZKA „FATÁLNÍ BRATŘI“
Agentura Harlekýn s.r.o. Divadelní hra - předplatné 
skupiny A. KD Střelnice

13. října, 19.00 hod.
GALAKONCERT STRUN
Účinkuji: Jaroslav Svěcený - housle, Miloslav Klaus - 
kytara. KD Střelnice

14. října, 20.00 hod.
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ - 
JEDEN SVĚT
Promítání fi lmu „Anna v přední linii“ (78 minut). Film 
o ruské novinářce Anně Politkovské.
Evangelická fara, Bratrská 129/IV, J. Hradec

15. října, 18.15 hod.
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Účinkují: Chrámový sbor města Zwettl, Chrámový 
sbor Adama Michny Jindřichův Hradec.
Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie

16. října, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. KD Střel-
nice

18. října, 17.00 hod.
IZRAEL OČIMA PŘEKLADATELE BIBLE
Přednáška - Michal Krchňák. Městská knihovna

18. října, 18.00 hod.
KONCERT
Účinkují: Amatérský komorní orchestr z Kodaně a 
smyčcový orchestr ZUŠ. 
Rytířský sál Španělského křídla SHZ J. Hradec

19. října, 19.00 hod.
ŠÍP + NÁHLOVSKÝ
Populární bavičská dvojice v super show. KC Jitka

20. října, 19.30 hod.
KONCERT
Účinkuje: Pěvecký sbor SMETANA. Kaple sv. Maří 
Magdaleny

20. října, 19.00 hod.
TRAVESTI SHOW
„Techtle mechtle“ - zábavný pořad travesti skupiny 
HANKY PANKY. KD Střelnice

20. října, 16.30 hod.
BESEDA KLUBU AKTIVNÍHO STÁŘÍ
Zdena Skořepová: Vzpomínky na Tibet
Společenský sál Centra sociálních služeb Česká

21. října, 21.00 hod.
KONCERT - PLASTIC PEOPLE OF THE UNI-
VERSE, BEZ ZÁRUKY
Koncert populární skupiny. KC Jitka

22. října, 17.00 hod.
JOSEF KREMLÁČEK: Z POHÁDKY DO 
POHÁDKY
Vernisáž výstavy ilustrací. Langrův dům, náměstí 
Míru, J. Hradec

22. - 23. října
HISTORICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY
Workshop zaměřený na gumotisk a uhlotisk. NMF

23. října, 16.00 hod.
„O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU“
Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. 
Divadelní pohádka. KD Střelnice

28. října, 10.00 hod.
OSLAVY 93. VÝROČÍ ZRODU ČESKOSLO-
VENSKÉ REPUBLIKY
.
28. října, 21.00 hod.
KONCERT - STO ZVÍŘAT + POLEMIC
Koncert populárních skupin. KC Jitka

15. září - 20. října 2011
POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVY „PATŘIČNÝ DŘEVO“
Umělecké dřevořezby Martina Patřičného
Langrův dům, Knihovnické a informační centrum 
Fakulty managementu
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říjen

II. liga skupina Střed

1. 10. 2011–18.00 (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – HC Trutnov

8.10. 2011–18. 00 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

15.10. 2011–18.00 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ Sršni Kutná Hora 

22.10. 2011–18.00 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

Juniorská liga

2.10. 2011 –14.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Rebel Havlíčkův Brod

9.10. 2011–14.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec- TJ SC Kolín

16.10. 2011–14.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

28.10. 2011–17.30 (Zimní stadion)

 KLH Vajgar J. Hradec – IHC Písek

I. národní hokejová liga – starší dorost - Střed

7. 10. 2011–17.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Hockey Club Tábor

12.10. 2011–17.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

21. 10. 2011–17.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Znojemští orli

30. 10. 2011–14.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ Spartak Pelhřimov

výhled na listopad

SPORT

výhled na listopad

říjen
hokej házená

výhled na listopad

říjen
hokejbal

výhled na listopad

říjen
basketbal

výhled na listopad

Muži „A“ – krajský přebor

 8.10.2011–15:30 (Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – Sezimovo Ústí „B“

23.10.2011–15:00 (Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – Jankov

Muži „B“ – okresní přebor

2 . 10. 2011–10:00 ( Vajgar) 

FK J. Hradec B – Horní Žďár

16 10. 2011–16:00 (Vajgar) 

FK J. Hradec B – Jarošov nad  Nežárkou

30. 10. 2011–10.00 (Vajgar) 

FK J. Hradec B – Staré Hobzí  

Česká liga žáků U15 sk. A

1.10. 2011–10.00 (Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – Sparta Praha

16.10. 2011–10.00 (Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – FC Písek

29. 10. 2011–10.00 (Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – FK Příbram    

Česká liga žáků U 14 sk. A

1.10. 2011–11.45 (Vajgar)

 FK J. Hradec 1910 – Sparta Praha

16.10. 2011–11.45 (Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – FC Písek

29. 10. 2011–11.45 (Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – FK Příbram

Česká liga žáků U 13 sk. A

9. 10. 2011–10.00 (Tyršův stadion) 

Muži „A“ Krajský přebor

6. 11. 2011–13.30 (Hřiště na sídl. Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – SK Čkyně

20. 11. 2011–13. 00 (Hřiště na sídl. Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – Veselí nad Lužnicí

Česká liga žáků U15 sk. A

12.11. 2011–10. 00 (Hřiště na sídl. Vajgar) 

FK J. Hradec 1910 – Benešov

Česká liga žáků U 14 sk. A

12. 11. 2011–11. 45 (Hřiště na sídl. Vajgar)

 FK J. Hradec 1910 – Benešov

Česká liga žáků U 13 sk. A

6. 11. 2011–10. 00 (Tyršův stadion) 

FK J. Hradec 1910 – Benešov

Česká liga žáků U 12 sk. A

6. 11. 2011–11. 45 (Tyršův stadion) 

FK J. Hradec 1910 – Benešov

I. Basketbalová liga muži

7. 10. 2011–19. 00 (Sportovní hala J. Hradec) 

BK Lions J. Hradec – BK Opava „B“

21. 10. 2011–19. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – BA Sparta Praha

4. 11. 2011–19. 00 (Sportovní hala J. Hradec) 

BK Lions J. Hradec – Kondoři Liberec

18. 11. 2011–19. 00 (Sportovní hala J. Hradec) 

BK Lions J. Hradec – Proton Zlín

II. liga skupina Střed

2. 11. 2011–18.00 (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – NED Hockey Nymburk

9. 11. 2011 –18.00 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Spartak Pelhřimov

16. 11. 2011 –18.00 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SHK Hodonín

Juniorská liga

4. 11. 2011–17.30 (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – HC Krkonoše

18. 11. 2011–17.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Velké Popovice

25. 11. 2011–17.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Kobra Praha

I. národní hokejová liga – starší dorost

6. 11. 2011–17.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Slavoj Český Krumlov

20. 11. 2011–14.30 (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – SK HS Třebíč

27. 11. 2011–14.30 (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

(začátky zápasů jsou uvedeny pouze orientačně, časy 
budou upřesněny na plakátec

Česko - slovenská Interliga házené žen

1.10. 2011–18. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Most

29. 10. 2011–18. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Nitra – Sereď

II.liga – ženy

1.10. 2011–17. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Tachov

15.10. 2011–17. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Astra

II.liga – starší dorostenky

1.10.2011–15. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Cheb

8.10.2011–15. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Kobylisy

I.liga mladší dorostenky - Morava

15.10.2011– 13. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – HK Veselí

Krajský přebor Jč. kraje – mladší dorostenky

15.10.2011–9. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Loko České Budějovice

Krajský přebor Jč. kraje – starší žákyně

15.10.2011–11. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Loko České Budějovice

Krajský přebor Jč. kraje – mladší žákyně

15.10.2011–13. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Loko České Budějovice

Krajský přebor Jč. kraje – mini a přípravky

15.10.2011– 10. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec „A“ – Loko České Budějovice

15.10.2011–12.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec „B“ – Loko České Budějovice

Česko - slovenská Interliga házené žen

12.11. 2011–18. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – ŠKP Senec

26.11.2011–18. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Michalovce

II.liga – ženy

5.11.2011–17. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Kobylisy „B“

19.11.2011– 17. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Pardubice

II.liga – starší dorostenky

5.11.2011– 15. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Astra

I.liga mladší dorostenky

5.11.2011–13. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – V. Meziříčí

19.11.2011–13. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Hodonín

Krajský přebor Jč. kraje – mladší žákyně

5.11.2011–9. 00 (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Slavoj Protivín

Tipgames extraliga

22.10. 2011–14.00 (Hvězdárna)

 TJ HBC Olymp J. Hradec – HbK INTEVO

23.10. 2011–11.00 (Hvězdárna)  

TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Třinec

29. 10. 2011–14. 00 

TJ HBC Olymp J. Hradec – HbT Vlašim

5.11.2011–14.00 (Hvězdárna)  

TJ HBC Olymp J. Hradec – Elba DDM Ústí nad Labem

12.11.2011–14.00 (Hvězdárna)  

TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Pento Most

říjen

FK J. Hradec 1910 – FC Písek

23. 10. 2011–10.00 (Tyršův stadion) 

FK J. Hradec 1910 –  Motorlet Praha

Česká liga žáků U 12 sk. A

9.10. 2011–11.45 (Tyršův stadion) 

FK J. Hradec 1910 – FC Písek

23.10. 2011–11.45 (Tyršův stadion) 

FK J. Hradec 1910 – Motorlet Praha

fotbal

Mistrovský klub národní ligy Taekwondo WTF 2011 Vás zve na 
první trénink s ukázkou v pondělí 3. 10. 2011 od 15:30 do 17:00 
hodin na 5. základní škole v Jindřichově Hradci. 

Další tréninky se budou konat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 
15:30 do 17:00 hodin.

Taekwondo
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Vážení, 

to co se 7. září 2011 přihodilo, se nikdy nemělo stát. Odešli kamarádi, táto-
vé, vynikající skromní kluci, kteří nám téměř vždy, když byli na ledě i mimo 
něj, rozdávali radost. Nezapomenutelné zážitky nám zůstanou v srdcích 
a v pamětích. Oni milovali svoje rodiny, kamarády, svoje města, svou zemi, 
jejich rodiny milovaly je a věnovaly jim všechen svůj volný čas k tomu, aby 
dosáhli toho, co dosáhli. Nikdy nezapomněli na to, odkud pochází, neza-
pomínali na svoje trenéry, kteří jim věnovali svůj čas, svoje zkušenosti. Hoši, 
moc Vám děkujeme. Pořád se všichni za něčím ženeme, a pak vidíme, že 
o životě a radosti rozhodují momenty, vteřiny..., které nikdo z nás nedokáže 
ovlivnit. Moc Vám děkujeme, že jste nám přinášeli radost a nikdy nezapo-
meneme. Díky..

 Jiří Novák

Vážený pane Nováku, vážení Jindřichohradečáci,

dopisů, jako je ten, který jsme se se souhlasem autora rozhodli uveřejnit, při-
cházelo a přichází na adresu Města Jindřichův Hradec velké množství. Jsou 
důkazem toho, že událost ze 7. září 2011 hluboce otřásla nejen hokejovým 
světem, ale také obyvateli města nad Vajgarem, a především jsou důkazem 
toho, že v těchto přetěžkých chvílích tlučou srdce Jindřichohradečáků ve 
stejném, bolestném rytmu. 
Žádná slova ani gesta nedokážou zmírnit zármutek těch, kterým znenadání 
a navždy odešel syn, bratr, otec, manžel, přítel…. . 
Jan Marek byl hrdý na své rodné město a právem si zaslouží, aby Jindřichův 
Hradec byl pyšný na něj.

Redakční rada JH Zpravodaje vyjadřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým.

  Marcela Kozlová, šéfredaktorka

Mìsto Jindøichùv Hradec
44. lehký motorizovaný prapor v Jindøichovì Hradci

Èeskoslovenská obec legionáøská - Jednota bratra Stanislava Berana Jindøichùv Hradec
a Klub historie letectví v Jindøichovì Hradci

Vás zvou na

OSLAVY 93. výroèí zrodu 
Èeskoslovenské republiky

DNE 28. ØÍJNA 2011
9.15 hodin - položení kytic u Památníkù letcù

9.45 hodin - sraz úèastníkù u Gymnázia V. Nováka

10.00 hodin - VZPOMÍNKOVÝ AKT 
                       v Jakubských sadech
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POZVÁNKY NA LISTOPAD

Třetí zámecké nádvoří

Městské akce:
• 8.11.2011
 BOHEMIA TRIO - KONCERT
• 15.11.2011
 „COLOMBO“ - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
• 20. 11. 2011 
 SENIOR KLUB
• 27. 11. 2011 
 „JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ“– 
 DIVADELNÍ POHÁDKA PRO DĚTI
• 29. 11. 2011
 „PREMIÉRA MLÁDÍ“ - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
 30.11.2011
 JEŽKOVA KONZERVATOŘ - KONCERT

Liliová ulice

Ostrov na rybníku Vajgar

• 4.11.2011
 EVA A VAŠEK - KONCERT
• 5.11.2011
 TLUSTÁ BERTA + DOGA + RYBIČKY 48 - KONCERT
• 18. 11. 2011  
 DJ – SHAUN BAKER
• 25.11.2011
 UDG - KONCERT
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