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Columbo na Střelnici
Slavný detektiv Columbo zavítá do Jindřicho-

va Hradce. Těšit se na něj můžete 15. listopadu 

v KD Střelnice. 
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Město Jindřichův Hradec, ČsOL – Jednota bratra 
Stanislava Berana Jindřichův Hradec, Klub his-
torie letectví Jindřichův Hradec a Muzeum Jin-
dřichohradecka Vás srdečně zvou na přednášku 
s názvem „Čtvrtý ze Tří králů“ - čet. František 
Peltán.
Nechte se fascinovat životním příběhem dnes 
téměř neznámého jindřichohradeckého rodáka, 
hrdiny protinacistického odboje a radiotelegra-
fi sty legendární odbojové skupiny Obrana náro-
da. Prezentovány budou nepříliš známé informace 
a běžně nepřístupné archivní dokumenty o rodině 
Františka Peltána a osudech jeho bratrů Antonína 
a Stanislava. 

Výročí Plaveckého bazénu
Plavecký bazén v Jindřichově Hradci slaví 20. 

narozeniny. Připomeňte si je v rámci připrave-

ného zábavného programu 5. listopadu.
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Výstava betlémů
Betlémy autora Jana Rody budou k vidění 

v kostele sv. Jana Křtitele. Vernisáž výstavy se 

koná 24. listopadu.
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„Čtvrtý ze Tří králů“
Cílem přednášky je nejen připomenout tohoto 
radiotelegrafi stu vysílaček domácího odboje SPAR-
TA I a SPARTA II, ale také iniciovat při této pří-
ležitosti jeho náležité ocenění. Vzhledem k tomu, 
že letos uplyne 70 let od jeho úmrtí, rádi bychom 
dosáhli povýšení in memoriam a případně udělení 
rezortního nebo i státního vyznamenání.
Součástí přednášky bude rovněž výzva k darování 
finančních příspěvků na pokrytí nákladů spoje-
ných s operací invalidního veterána nprap. Jiřího 
Schamse, těžce zraněného v roce 2008 při útoku 
sebevražedného atentátníka v Afghanistánu. 
Přednášejícím bude předseda Jednoty ČsOL bratra 
Stanislava Berana Jindřichův Hradec p. Karel Lud-
vík. Přednáška se koná v pátek 18. listopadu 2011 
od 18.00 hodin v Kulturním domě Střelnice.

Vladislav Burian
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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

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
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Užitečné kontakty a tísňová volání
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
e–mail: strelnice@jh.cz

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec

Jáchymova 865/III
377 04  Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. 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

Národní muzeum fotografi e
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459

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

Redakční rada schválila dne 21. října 2011 pravidla pro zveřejňování příspěvků od externích 
dodavatelů v JH Zpravodaji. V jednotlivých rubrikách budou uveřejňovány články o rozsahu 
maximálně 500 slov/cca 3400 znaků vč. mezer a fotografi e. 
Redakční rada neodpovídá za obsahovou stránku takových příspěvků a vyhrazuje si právo 
konečného rozhodnutí o jejich uveřejnění v JH Zpravodaji.
Na základě rozhodnutí Redakční rady ze dne 21. října 2011 nebudou v JH Zpravodaji zveřejňo-
vány příspěvky hanlivé, s rasistickým podtextem, tematicky a obsahově zavádějící.

Marcela Kozlová

Důležité upozornění
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ní radnice. „Jsem rád, že se to v průzkumu pro-
jevilo,“ uvedl při vyhlašování. 
Vyhlášení celorepublikového žebříčku 227 obcí 
výzkumu Město pro byznys se uskuteční 30. lis-
topadu v Praze. Loni se nejlepším městem pro 
podnikání stal Písek, na druhém místě skončila 
Nová Paka a třetí příčku obsadil Prostějov.
Obce se ve výzkumu Město pro byznys hodnotí 
na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti 
oblastí: podnikatelské prostředí, kvalita lokality, 
pracovní trh, kvalita veřejné správy, cenové pod-
mínky a telefonický průzkum mezi podnikateli.

Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
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Bezpečné branky
Dva páry fotbalových branek předali na Tyršo-
vě stadionu místostarostové Bohumil Komínek 
a Pavel Vejvar zástupcům FK Jindřichův Hradec 
1910 a TJ Sokol Jindřichův Hradec. 
Branky o rozměrech 5 x 2 metry, které jsou 
vyrobené z lehkých pevných materiálů a díky 
zesíleným patkám nedovolují snadné převrá-

cení, byly pořízeny v rámci projektu Bezpečné 
branky, za kterým stojí Jihočeský kraj a Jaderná 
elektrárna Temelín ze skupiny ČEZ. Hlavním 
cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost dětí 
a mládeže na fotbalových hřištích.
Jejich využitelnost a bezpečnost si ještě v tentýž 
den mohl vyzkoušet tým výběru okresu Jindři-
chův Hradec 2001 v zápase proti výběru České 
Budějovice.

Kalendář s motivy města 
na rok 2012 
Nástěnný kalendář na rok 2012 s tematikou 
města Jindřichův Hradec, ztvárněný z akvare-
lů Pavla Vavříka, byl na konci září pokřtěn před 
Informačním střediskem v Panské ulici.
Tento neobyčejný kalendář „Jindřichův Hradec 
2012“ si můžete zakoupit právě v Informačním 
středisku za cenu 220,-Kč. Vzhledem k velké-
mu zájmu je v současné době již omezený počet 
kusů. 

Pavel Vavřík – (*1962) Po studiu oboru ruský 
jazyk – výtvarná výchova na PedF UP v Olo-
mouci žil v Praze. V současnosti žije se svou 
rodinou v Jindřichově Hradci, kde učí výtvar-
nou výchovu a dějiny umění. Ve své tvorbě se 
zaměřuje na krajinomalbu, při které využívá 
techniky akvarelu nebo perokresby. 

Úvodník
Vážení spoluobčané,

v říjnu 1989 naplánovala organizace 
Nezávislé studentské sdružení na 17. lis-
topad pietní akci k 50. výročí uzavření 
českých vysokých škol nacisty. Ofi ciál-
ním účelem shromáždění mělo být uctění 
památky studenta Jana Opletala. Radi-
kálnější části studentů však mínily využít 
této akce k vyjádření nespokojenosti 
s tehdejší společenskou situací a k volá-
ní po změně. Tím byl vlastně odstarto-
ván proces změn, které si dnes připomí-
náme pod názvem sametová revoluce. 
Každý rok chodí lidé zapalovat svíčky na 
Národní třídu, aby si tyto události připo-
mněli. Od té doby se však mnohé změni-
lo. Došlo k rozdělení Československa na 
dva samostatné státy, osobní vlastnic-
tví a občanská svoboda se staly nosným 
prvkem právního řádu, svobodně cestu-
jeme po celém světě a podnikání se stalo 
základem rozvoje společnosti.
Tento den byl zařazen mezi státní svát-
ky a je v kalendáři označen jako Den boje 
studentů za svobodu a demokracii. Proto 
bychom se měli v dnešním uspěchaném 
světě alespoň o tomto státním svátku 
zastavit, zavzpomínat na tyto události 
a popřemýšlet nad tím, zda vůle a zámě-
ry studentů, kteří nepochybně byli těmi 
prvními, kteří se nebáli veřejně vyhlásit 
své názory, byly naplněny.
Milí spoluobčané, k tomuto nyní již histo-

rickému rozjímání Vám 
přeji horký šálek ča-
je, pohodlné usaze-
ní se v křesle a teplo 

sálající z nedalekých 
kamen.

Stanislav Mrvka
starosta města

Přijetí ředitelů krajských 
vojenských velitelství
V úterý 4. října v odpoledních hodinách při-
jal starosta města Stanislav Mrvka v Národním 
muzeu fotografi e ředitele Krajských vojenských 
velitelství z Jihlavy, Brna a Českých Budějo-
vic a zástupce velitelů z vojenských velitelství 
z Dolního a Horního Rakouska konkrétně St. 
Pöltnu a Hörschingu.  

Přijetí se uskutečnilo při příležitosti jednodenní 
návštěvy v Jindřichově Hradci, kterou byl zahá-
jen třídenní program této delegace.

Jindřichův Hradec je třetí 
nejlepší město pro byznys 
v Jihočeském kraji
Srovnávací výzkum Město pro byznys, který 
již čtvrtým rokem vyhodnocuje podnikatelské 
prostředí v 227 obcích České republiky, vyhlásil 
města s nejlepšími podmínkami pro podnika-
tele Jihočeského kraje. V konkurenci sedmnác-
ti hodnocených měst skončil Jindřichův Hradec 
třetí. Nejlépe se umístilo město Třeboň. Druhou 
příčku obsadil Písek.
Jindřichův Hradec v loňském ročníku skon-
čilo až jedenácté, v souvislosti s vyhlášením 
výsledků bylo nazýváno skokanem roku. Letos 
bodovalo hlavně v oblasti kvality veřejné sprá-
vy a lokality. Za tuto oblast také obdrželo spe-
ciální ocenění za dobrý přístup veřejné sprá-
vy, za vyrovnané hospodaření a podprůměrnou 
zadluženost. Starosta Stanislav Mrvka přiznává, 
že od loňska bylo kompletně změněno fungová-
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

Díl 2. Kolik nás vlastně odpady stojí

Odpady z kontejnerů na třídění a ze sběrných dvorů jsou odveze-
ny na speciální dotřiďovaní linky, kde jsou roztříděny na využitelné 
druhy a předány dalším zpracovatelům. Naopak odpad z popelnic už 
vytřídit nelze a je bez užitku odvezen na skládku.
Zajistit odpadové služby občanům není levná záležitost. Jen pro před-
stavu, pořízení popelnice na směsný odpad stojí okolo 600 Kč, kon-
tejner na třídění odpadů nestojí méně než 6 000 Kč. Svozové vozidlo, 
které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony korun.
Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se dá obchodo-
vat, příjmy z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sbě-
rem, svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve všech měs-
tech a obcích platí, že poplatek vybíraný od občanů, nejčastěji ve výši 

•

•

•

ODPADOVÝ SLOUPEK ...aneb Co o odpadech možná nevíte

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec nabízí:

K prodeji
byt č. 2, o velikosti 2 + 1,  67 m2 (1. podlaží), v domě čp. 723/II, v Nádražní ulici, Jindřichův 
Hradec, včetně spoluvlastnického podílu 67/1602 na společných částech budovy a na pozemku 
p. č. 2681, obec i k. ú. J. Hradec  

Podmínky:
minimální nabídková cena 780.000 Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým oso-
bám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160,--  Kč za znalecký posudek 
žadatel složí kauci ve výši 5.000,-- Kč, v termínu pro podání nabídek na účet č. 6015-
0603140379/0800, VS 39, která bude započtena na kupní cenu. Pokud zájemce, který o koupi 
v termínu požádal, kupní smlouvu neuzavře, kauce připadne ve prospěch města. Nevybrané-
mu žadateli bude kauce vrácena

Bližší informace o konkrétních podmínkách prodeje mohou zájemci získat na odboru správy majet-
ku města, kontaktní osoba – Andrea Musilová, tel. 384 351 166 a na www.jh.cz  

•

•
•

•
•

K pronájmu
garáž na části pozemku p. č. 1493/11 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Jindřichův Hradec, o výměře 18 m2, za těchto podmínek:
obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 312 Kč/m2/
rok včetně DPH
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
veškeré opravy a úpravy si žadatel provede vlastním nákladem 
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím 
zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně 
jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlou-
vy plní

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru správy majetku 
města, kontaktní osoba – Ladislava Ledvinková, tel. 384 351 164 a na 
www.jh.cz.

Věra Sedláčková, vedoucí 

•

•

•
•
•

kolem 500 Kč na osobu za rok, 
pokryje jen 60 až 80 % nákladů 
obce na odpadové hospodářství. 
Zbytek musí obec či město dopla-
tit ze svého rozpočtu.
Velká část komunálního odpadu obsahuje použité obaly. Zákon 
o obalech, který přenáší odpovědnost za recyklaci obalů na fi rmy, 
které je uvádějí na trh. V praxi to znamená, že výrobci, dovozci nebo 
plniči obalů platí za každý obal, který uvedou na trh, do společné-
ho systému, ze kterého se následně hradí náklady spojené s tříděním 
a recyklací obalů. V Česku tento systém provozuje společnost EKO-
KOM, a. s.

•
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MĚSTSKÁ POLICIE

1. 9. 2011 Hlídky obou policií (MP, PČR) se 
sešly v parku U Trojice, kde dva pachatelé (31 
a 33 let) kradli tabule měděného plechu ze stře-
chy Landfrasovy hrobky. Pro podezření z trest-
ného činu si věc na místě převzala hlídka Poli-
cie ČR.

2. 9. 2011 Bujarý mejdan jel v jednom z panelá-
ků na sídlišti Vajgar. Po 22. hodině to již občané 
nevydrželi a rušení nočního klidu oznámili na 
linku tísňového volání Městské policie. Strážní-
ci hovořili s pořadateli mejdanu, kteří slíbili, že 
aparaturu vypnou a půjdou do nedaleké restau-
race. Strážníci odešli a před domem slyšeli, že 
hudba (pokud se zvuky vycházející z bytu daly 
takto nazvat) je ještě hlasitější. To už na místo 
dorazila i hlídka Policie ČR. Obě hlídky se opě-
tovně snažily dozvonit na nájemníky, ale marně. 
Protože byt byl pronajatý, tak netrvalo dlouho 
a byl na světě kontakt na majitelku bytu, kte-
rá přijela na místo a za její přítomnosti policis-
té vypnuli přívod el. proudu. To teprve donu-
tilo účastníky mejdanu vyjít z bytu. Strážníci 
všechny ztotožnili a přestupek poslali k vyříze-
ní komisi pro projednávání přestupků.

8. 9. 2011 Nakoupit za pět prstů přijela do 
Hradce obyvatelka Českých Budějovic (32 let). 
Proběhla Penny marketem a v tašce jí uvízlo 
5 šišek Poličanu, nějaké paštiky, penál, několi-
kery tempery, vodovky, dohromady bratru za 
722 Kč. Své jednání obhajovala tím, že má doma 
4 děti a nedostatek peněz. Strážníci jí vysvětli-
li, že v dnešní době je více lidí v tíživé fi nanční 
situaci a kdyby si všichni počínali jako ona, tak 
by lidem, co peníze mají, byly na nic, protože by 

Výpis z událostí
za ně neměli co koupit. Přestupek proti majetku 
strážníci vyřešili na místě v blokovém řízení.

9. 9. 2011 v dopoledních hodinách zaparkoval 
34letý řidič vypůjčené „kango“ na parkovišti 
před sportovní halou, na místě které v té době 
monitorovalo bdělé oko jednoho z bodů kame-
rového systému. No, a aniž by zaplatil poplatek 
za parkování, vydal se do města. Když se vrá-
til k vozidlu, bylo ozdobeno kanárkově žlutou 
botičkou. Strážníkům vylíčil, jak s vozidlem při-
jel a ani si nevšiml parkovacího automatu. Když 
byl požádán o předložení dokladů, tak u sebe 
měl pouze doklad nahrazující na dobu určitou 
občanský průkaz při jeho ztrátě. Pod palbou 
dotazů z něj vypadlo, že řidičák má v „čistírně“ 
a osvědčení registraci vozidla je také bůhví kde. 
Strážníci pojali podezření, že by v tomto přípa-
dě mohlo jít o trestný čin a „řidiče“ předali na 
místě hlídce Policie ČR.

18. 9. 2011 v 16.05 hodin v Kaufl andu aktivo-
val detekční rám 41letý muž, který si zde zakou-
pil jogurt a rohlíky. Že by alarm upozorňoval 
na každého, zdravě se stravujícího zákazníka 
není moc pravděpodobné a ejhle, v kanceláři 
ostrahy mu z kapsy bundy vypadlo balení 
Vysočiny a deodorant STR8. Aby 
si toho neodnesl málo, tak 
domů šel ještě s bloč-
kem a složenkou.

21. 9. 2011 v 21.50 
hod. při prochá-
zení mezi regály 
si 22letý muž zce-

la suverénně vzal, rozbalil a snědl jednu Horal-
ku za 3,90 Kč. Pravděpodobně hlasitým chrou-
páním na sebe upozornil zaměstnance ostrahy, 
který zbystřil a už měl bodík, neboť chroustal 
se nespokojil s pišingrem a do batohu si nacpal 
ještě dvě lahvinky tuzemáčku a pakoval se 
k pokladně, kde pochopitelně nic nezaplatil. 

1. 10. 2011 Dětského kočárku jako úkry-
tu využila v Kaufl andu 26letá žena, která si do 
kočárku ukryla potraviny za bezmála sedm sto-
vek. Ostatní zboží (za cca 100,-Kč) u pokladny 
zaplatila a s lupem se koukala z prodejny vypa-
řit. Netušila ovšem, že jí již delší dobu sleduje 
detektiv, který jí pozval do své kanceláře, odkud 
věc oznámil strážníkům MP. 

 Rudolf Gabriel, strážník

 

 

uzavírá plačící babička paní Tóthová svou řeč, 
když bolestně hledí na hrob svého vnuka. Ten 
před nedávnem tragicky zahynul a ona každo-
denně přichází k urnovému hrobu pro trochu 
vzpomínek. Čerstvé květiny, které pokrývají 
hrob, jsou důkazem bolesti, beznadě-
je i lítosti nad mladým životem. „Že 
se ten zloděj nebojí Boha, aby mu ru-
ka upadla!“, dodává zarmoucená žena 
a slzy jí stékají po tváři. Rukou ukazuje 
na místo, kde ještě včera stála bronzo-
vá lucerna, jejíž pořízení nebylo zrov-
na levnou záležitostí. Nevěřícně krou-
tí hlavou nad lidskou bezohledností, 
necitelností a především hyenismem, 
protože jak jinak správně pojmenovat 
schopnost člověka okrádat mrtvé? 
Podobně postižených návštěvní-
ků jsme za léta svého působení na 
Městském hřbitově vyslechli desítky 
a všichni mají jedno společné: krádeže 
předmětů, květinové výzdoby či růz-

„Nic jiného to není, než sprostý hyenismus …“
ných doplňků, které s láskou položili na hroby 
svých blízkých. Jen těžko těmto lidem vysvětlí-
te, že pořád jsou mezi námi tací, kterým neči-
ní velkou potíž přivlastnit si něco, co mi nepa-
tří a že těmto lidským hyenám není proti srsti 

krást právě na hřbitově. Němými svědky zůstá-
vají fotografi e na pomníčcích těch, kteří zde leží 
a kteří, bohužel, nemůžou žalovat. 
A to je, myslím, velká škoda, protože pak by 
možná skončilo to věčné zcizování květin, 

věnečků, dušičkové výzdoby apod. 
Možná by skončilo i porušování záka-
zu vjezdu do hřbitova, a konečně by 
cyklisté zaparkovali své bicykly už 
u brány, kde je pro tyto účely nain-
stalován kolostav, a neproháněli se na 
svých kolech po areálu. Možná…..

S nadcházejícím příchodem dušič-
kového období se počty návštěvníků 
hřbitova několikanásobně zvýší, a pro-
to doufáme, že branou do těchto piet-
ních míst vstoupí skutečně jenom ti, na 
které ti zemřelí nebudou moci žalovat. 

 Hana Palusková
Foto: Kamila Simandlová 
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Projevujeme úctu zemřelým
Od 10. 9. do 13. 10. 2011 nás opustili:

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

Hana Palusková              

Jméno Příjmení, bydliště Datum 
narození.

Datum 
úmrtí

Jiří NEUMANN, Jindř. Hradec 10.4.1989 10.9.2011
Vladimír SEDLÁČEK, Jindř. Hradec 27.3.1932 12.9.2011
Miloslav CHOCHOLA, Velký Ratmírov 19.10.1930 13.9.2011
JUDr. Alois ONDRÁČEK, Pleše 12.5.1954 14.9.2011
Josef REŠL, Roseč 8.1.1954 18.9.2011
Vlasta NOVOTNÁ, Jindř. Hradec 2.1.1928 20.9.2011
Roman ČIŽINSKÝ, Kunžak 13.8.1989 22.9.2011
František LIŠKA, Lodhéřov 18.12.1943 28.9.2011
Vladimír DRVOTA, Jindř. Hradec 28.3.1935 29.9.2011
Jaroslava DVOŘÁKOVÁ, Horní Meziříčko 24.3.1922 29.9.2011
Milada KALINOVÁ, Jindř. Hradec 20.5.1926 29.9.2011
Věroslava PITNEROVÁ, Jindř.  Hradec 17.9.1929 3.10.2011
Libuše BŘEZINOVÁ, Počátky 10.7.1934 3.10.2011
Ladislav ŠMEJKAL, Stajka 4.12.1930 6.10.2011
Ing. Jan POSPÍŠEK, Nová Bystřice 15.5.1944 9.10.2011

Vítání občánků patří ve městě již k tradičním slavnostním událostem. 
Vítání dětí starostou města Stanislavem Mrvkou se uskutečnilo v pátek 
30. září. Narozené děti s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci byly 
pozvány spolu se svými rodiči k tomuto slavnostnímu obřadu.
Přivítány byly tyto děti: Baštová Olga, Ferková Liliana, Hadrava Voj-
těch, Houšková Natálie, Chaloupek Max, Ivanov Kateřina, Kadlec Štěpán, 
Komínek Jakub, Marek František, Mrkvička Tomáš, Pávková Mia, Vitoňo-
vá Andrea, Zwicker Karel a Hovorka Filip.

Foto: Adam Hudec

Přivítali jsme nové občánky Jindřichova Hradce

František KORANDA, Malíkov nad Než. 9.12.1940 10.10.2011
Dagmar KLIEROVÁ, Jindř. Hradec 27.8.1943 11.10.2011
Milada  ERNEKROVÁ, Lásenice 22.6.1925 12.10.2011
Alenka ČÁPOVÁ, J. Hradec 15.9.1924 13.10.2011

Další vítání občánků místostarostou města Pavlem Vejvarem se uskuteč-
nilo v pátek 7. října. K tomuto slavnostnímu obřadu byly pozvány nově 
narozené děti s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci spolu se svými 
rodiči.
Do života byly přivítány tyto děti: Hubinger Vojtěch, Adamec Jakub, Bou-
dová Dominika, Bureš Patrik, Ille Jakub, Kalkusová Anežka, Musel Maty-
áš, Novák Štěpán, Sviták Jakub, Šamalová Tereza a Švecová Beáta. 

 Karolína Průšová
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Den v duchu tradičních řemesel, s vůní ručně zpracovaného dřeva, 
adventních věnců a malovaných perníčků. To všem návštěvníkům nabí-
zí v předvánočním čase „Otevřený dvůr“ v Plasné u Kardašovy Řečice. 
Otevře se již po desáté v sobotu 26. 11. 2011 v době od 10 do 16 hodin. 
Nabídne doprovodný program pro potěšení dětí i dospělých a možnost 
nakoupit si krásné dárky vyrobené zaměstnanci chráněných dílen a šikov-
nými řemeslníky. 
Všem, kdo přijdou strávit tento den do Plasné, se v doprovodném pro-
gramu postupně představí žesťový kvartet pana Macha, děti z PŘED-PO 
školičky paní Mgr. Sassmannové, pěvecký soubor NOVA DOMUS ze ZŠ 
Štítného, zabubnuje Hakuna Matata – dětský bubínkový orchestr. Pohád-
ku pro děti i dospělé přiveze Víťa Marčík se svými dřevěnými loutkami. 

NA VÁNOCE OTEVÍRÁ PROUTEK OPĚT DVŮR V PLASNÉ

A na závěr Vám na kytaru zahraje Pepa Nejedlý a jeho parta. Celý pro-
gram zpestří vtipný klaun, který jistě potěší úplně všechny.
Aby návštěvníci nestrádali, bude pro zahřátí připravena gulášová polév-
ka, párky, domácí housky přímo z pece, voňavé vafl e, nejrůznější vyhláše-
né buchtičky, uzené ryby z Udírny, svařák, grog, káva, punč a voňavé čaje 
z čajovny.
V dětském koutku si mohou děti vyrobit vánoční překvapení pro rodiče. 
Návštěvníci si zahrají soutěž o výrobek z chráněné dílny Proutku a mohou 
si odnést některý z připravených dárků za příspěvek do sbírkové kasičky.
Celý výtěžek bude použit na provoz chráněných bydlení v Plasné a v Jin-
dřichově Hradci a také chráněné dílny v Plasné u Kardašovy Řečice.

 Helena Krahulíková

Advent v zahradě – adventní trh v zahradách Florianus v Jindřichově Hradci

Již podruhé mohou obyvatelé Jindřichova Hradce a okolí nakupovat vánoč-
ní dárky od originálních českých řemeslníků. Své výrobky jim nabídnou 
o první adventní neděli 27. 11. v zahradách Florianus (v Pražské ulici, pod 
soudem). „V minulém roce všechny řemeslníky mile překvapil velký zájem 
veřejnosti o zhlédnutí neobvyklých řemesel, a proto chceme v letošním roce 
nabídku ještě rozšířit.“ říká pořadatelka Jaroslava Paštiková. 
Návštěvníci budou moci zhlédnout 14 rukodělných stánků. Mezi nimi nalez-
nete textilní hračky, keramiku, ručně předenou ovčí vlnu, košíky z pedigu, 
domácí textil, bylinkové mastičky, originální šperky, japonské květinové 
brože, osvědčené látkové pleny od maminky pěti dětí a mnoho dalšího.
„Na začátku této akce byla touha přivést do Jindřichova Hradce zručné 
řemeslníky, kteří stále vyrábí neopakovatelné kvalitní výrobky. Doufáme, 
že se nám to daří“ dodává J. Paštiková.

První adventní neděle 27. 11. 2011 10-15hodin, pořádá Jaroslava Paštiková a Florianus

Vedle zručných řemeslníků zde budou i velmi lahodné pochutiny, jako 
jehněčí gulášek, svatební koláčky, vánočky, perníčky. „Všechny tyto lasko-
miny budete moci zapít pravým sypaným čajem, který Vám zde nabídne 
čajovník nebo něčím ostřejším s trochou alkoholu pro zahřátí.“ s úsmě-
vem upozorňují zahradníci z Florianu.
Přichystán zde bude i tvořivý dětský koutek pro děti i dospělé, kde si 
budou moci ozdobit adventní věnce. „Těším se na společné setkání a na to, 
jak se společně zasmějeme u loutkového divadla, které jsme si pro letošní 
trhy přichystali.“ říká J. Paštiková
 
Kontakt: J. Paštiková, tel: 723 903 754
e-mail: pastikajarka@centrum.cz

 Jaroslava Paštiková 
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Na začátku článku si zkusíme zahrát dětskou 
hru „Co by se stalo, kdyby…“. A tématem hry 
bude jedna velmi zajímavá paní. Jmenuje se 
Miluška. Těch „kdyby“ je v jejím životě velké 
množství – dotkneme se jenom některých. Tře-
ba – „Co by se stalo, kdyby Milušku nebolela 
záda?“   Asi by se stala zdravotní sestrou. „Co 
by se stalo, kdyby Milušku netrápily různé dys-
poruchy?“ Asi by šla studovat na střední školu 
– nejlépe pedagogickou, možná ani gymnázium 
by nebylo od věci a potom samozřejmě vysoká 
škola. „Co by se stalo, kdyby se o Milušku nepo-
koušela epilepsie?“ Nejspíš by si udělala řidičák 
a jako většina jejích kamarádek by vozila své 
děti do školy, na výlety, do tanečních, na kon-
certy…. „Co by se stalo, kdyby Milušku netrápi-
lo těžké astma?“ Nejspíš by úspěšně podnikala, 
byla velmi výkonná, zhodnotila by svou cílevě-
domost a pracovitost. 
Co se stalo ve skutečnosti? Všechny výše jme-
nované trable Milušku navštívily. Nemoc páte-
ře, astma, epilepsie, dys – poruchy. To vše ved-
lo až k invalidnímu důchodu. Očekáváte trpící 
osobu, plnou sebelítosti, svůj čas trávící na lůž-
ku, naštvanou na svět „zdravých“, rezignova-
nou, na sociálních dávkách, manipulující, zne-
užívající každého, kdo se dá? Mýlíte se. Potkáte 
činorodou bojovnici, matku dvou dětí, vyuče-
nou knihařku, dálkově studující, plnou fantazie, 
tvořivosti, s velikou vůlí k životu. Přemýšlivou, 
cílevědomou a velmi citlivou. 
Setkala jsem se s ní zhruba před třemi lety. 
Rozhovor byl zajímavý, plný nápadů a ideá-
lů, využitelných pro tehdy vznikající chráněné 
dílny v Okénku. Zaujala mne, ale i zarazila. Je-
jí sny mi připadaly nadnesené a neuskutečnitel-
né právě vzhledem k jejímu zdravotnímu sta-
vu. Nicméně – zkusily jsme to spolu. První šok 
mi připravila, když naučila dívku, trpící obr-

Co by se stalo, kdyby…
nou, šít knížku. Nemohla jsem uvěřit tomu, že 
ty málo pohyblivé ruce by mohly takový úkol 
zvládnout. Miluška nachystala práci tak šikov-
ně, že úkol se zvládnout podařilo. Radost dív-
ky byla převeliká! Další překvapení přišlo o pár 
týdnů později. Sobotní letní večer – zazní  zvo-
nek u mne doma a za dveřmi – Miluška. „Mám 
možnost sehnat starší knihařský papšer za 
rozumnou cenu!“ Vůbec netuším, o čem mlu-
ví. Společná káva a rozhovor osvětlí záměr – jak 
by se dala na Okénku postupně vybudovat kni-
hařská dílna. Opět jsem plná pochybností. A co 
bude, až onemocníš? To tam budou stroje stát? 
A co bude, když výrobky nebudou kvalitní? Ze 
soucitu je nikdo kupovat nebude… Bombar-
duji Milušku celou řadou otázek, které nejsou 
zrovna povzbudivé. Ona však odolává. Za krát-
ký čas stěhujeme na Okénko papšer (velké kni-
hařské nůžky). A rozbíhá se šití zajímavých, ori-
ginálních bločků. Za krátký čas připutuje ještě 
knihařský lis, paspartovací pravítko, zajímavé 
materiály. Rodí se nefalšovaná knihařská dílna. 
Vyrábí přáníčka, novoročenky, pasparty, bloč-
ky, opravuje knížky. Co se stane, když Miluš-
ka onemocní? Je pravda, že dílna zvolní tem-
po, ale pracuje dál, protože Miluška část svého 
umění předala dalším lidem. Její trpělivost 
a veliká empatie umožnila vstup do světa práce 

i lidem s mentálním a pohybovým handicapem. 
Je pravda, že dílna nepodává obrovské výkony – 
bavíme se o chráněné dílně. Ale poskytuje pro-
stor pro práci lidem, kteří by za jiných okolností 
možná seděli doma v depresích. 
V letošním roce dílně velmi prospěla Nadace 
OKD. Díky grantu, který poskytla O.S. Okna, 
byla dílna obohacena o řadu strojů, které napo-
mohou zefektivnění její práce. Nadace pro-
spěla i dřevařské dílně, která rovněž působí 
v Oknech.
Co by se stalo, kdyby Miluška byla úplně zdra-
vá? Z výše uvedeného posuďte SAMI.

Drahomíra Blažková

Zveme vás…..
18. listopadu od 20.00 hodin jste zváni na promítání fi lmu „Zemřít ukamenováním“. 
Snímek prezentovaný v rámci Festivalu dokumentárních fi lmů - Jeden svět pojednává 
o ženách, kterým v Íránu zcela nespravedlivě hrozí trest smrti. Film je ke zhlédnutí na Evange-
lické faře, Bratrská 129/IV. Vstup je volný.

David Balcar

Pátý ročník Dne pro dětskou knihu

Nemůžu tomu uvěřit, ale v letošním roce vyhla-
šuje Svaz knihovníků a informačních pracovní-
ků již pátý ročník celostátní akce Den pro dět-
skou knihu. V předvánoční náladě, kdy si lidé 
najdou volný čas na sebe a své děti, je vhodné 
pozvat do Městské knihovny rodiče a prarodi-
če s dětmi a připravit jim příjemně strávený den 
v knihovně a nabídnout jim s pomocí knihov-
níků a knihkupců knihu jako vhodný dárek pod 
stromeček. 
Akce Den pro dětskou knihu je zaměřena na 
propagaci dětské knihy, četby i knihovny, a to 

Městská knihovna Jindřichův Hradec zve …

Centrum sociálních služeb Česká Vás zve na besedu Klubu aktivního stáří.
Téma: Prevence není nikdy dost
Besedovat se bude s krajským koordinátorem BESIPU pro Jihočeský kraj Václavem Kovářem.
Kdy: 10. listopadu od 16.30 hodin
Kde: Společenský sál Centra sociálních služeb Česká

Beseda Klubu aktivního stáří

V rámci podzimní Akademie  ADRA 2011 Vás 
srdečně zveme na tyto přednášky:

10. 11. v 17 hodin
Radek Špinka – „Tři  roky v Afgánistánu“ – 
ředitel Nadace ADRA bude promítat a vyprávět 
o své misi v Afgánistánu.

24. 11. v 17 hodin
Martin Daněk – „Letem světem, s lopatkami 
za zády“ - profesionální pilot vládní letky ČR 
povypráví o své práci, zážitcích a zkušenostech. 
Beseda doplněna barevnými fotografi emi.

2. 12. v 17 hodin 
Jiří Koun - „Jak to bylo s Ježíšovým narozením“ 
– vánoční téma a historie křesťanství, zajíma-
vosti k danému tématu.

Kde: Fakulta managementu VŠE v J.Hradci, Jaro-
šovská ulice, 1. patro, učebna č. 225. Vstup volný! 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Jana Vojáčková

Akademie 
ADRA 2011formou předvánočního prodeje knih v knihov-

ně a zároveň všem, kteří k nám zavítají, nabíd-
neme různé doprovodné akce, např. výtvarná 
dílna na téma „Přáníčka“, den otevřených dve-
ří knihovny (např. přihlašování nových dět-
ských čtenářů v přímém doprovodu jejich rodi-
čů) a další aktivity, které přilákají netradičním 
způsobem děti, a co je důležité, i jejich rodiče 
do knihovny. 
Pokud nemáte plán na sobotu 26. listopadu 
2011, určitě se zúčastněte v čase od 8:00 do 
12:00 hodin, nebudete litovat Vy ani Vaše děti.

Jana Hladíková 
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CHCETE NÁS?
Mike (Majk)
německý ovčák, pes, starý
Majk je již starší pán, který 8 
let strážil fi remní objekt, ny-
ní se stal nepotřebným a měl 
být utracen. Procházky kolem 
5-ti kilometrů zvládá v poho-
dě a velmi ho baví. Hodil by se 
spíše ven, ale s kvalitně vytep-
lenou boudou nebo se spaním ve vytápěných 
prostorách. Rychle přilne k člověku, který se 
k němu chová dobře. Je velmi vděčný za každou 
pozornost, které se mu jako strážnímu psovi 
nedostávalo a hlavně - není vůbec nepřátelský 
nebo ostražitý. Pokud můžete, pomozte prosím 
tomuto krásnému pejskovi důstojně dožít.
Kontakt pro zájemce – 775 258 349 (Strmilov)

Honzík
kříženec chesapeake bay 
retrívra, pes, 1-2 roky
Honzík je pohodový, 
kotaktní a poslušný pes. 
S ostatními pejsky bez-
problémový. Vhodný do domku se zahrádkou, 
k dětem i na psí sporty. Je velmi učenlivý. 
Kontakt  – 720 428 993 (záchytné kotce JH)

Port
labradorský retrívr, pes, 2-3 roky
Port je milý, hodný pejsek, 
s ostatními pejsky vychází dob-
ře, na vodítku i na volno chodí 
bez problémů. Vhodný k dom-
ku se zahrádkou.
Kontakt pro zájemce – 
720 428 993 (záchytné kotce JH)

Punťa
kříženec, pes, 2-3 měsíce
Punťa je klasické, hravé a poho-
dové štěně. Bude pravděpodob-
ně menší až střední velikosti. 
Odčervený, očkovaný.
Kontakt – 728 720 022 (Dolní 
Žďár)

Garf
kocour, 1 rok, kastrovaný
Garf je celorezavý, přítulný 
a vypadá udržovaně. Je moc hod-
ný, mazlivý a čistotný. Vychází 
v pohodě i s pejsky.
Kontakt pro zájemce – 
775 258 349 (Strmilov)

Koťátka
6 týdnů až 6 měsíců, kočičky i kocourci, různé 
barvy (rezavá, mouratá, tří-
barevná), mazlivá, čistotná
Kontakt – 603 219 149 (Jin-
dřichův Hradec)

Záchytné kotce Jindřichův 
Hradec – www.psi-jh.estranky.cz, Cibela, o. s. 
– www.cibela.cz

MESADA, občanské sdružení připravilo pravi-
delný program rekondičního cvičení pro seni-
ory. Tento program je nabízen všem lidem 
seniorského věku z Jindřichova Hradce. Cílem 
cvičení je nejen zlepšit kondici, ale i příjemně 
strávit volný čas. Cvičební program bude uzpů-
soben zdravotnímu stavu každého zájemce. 
Díky Městu Jindřichův Hradec máme v prosto-
rách MESADY různé cvičební pomůcky včetně 

Žijte naplno a zůstaňte aktivní!

Úkazy na obloze v listopadu 2011
Hvězdárna F. Nušla a astroklub při DDM v J. Hradci

Planety Merkur a Venuše jsou nepozorova-
telné, Mars budeme vídat ve druhé polovině 
noci. Jupiter  bude v listopadu nad obzorem 
po celou noc a Saturn se začne objevovat nízko 
nad východem na ranní obloze. Uran a Neptun  
spatříme už jen v první polovině noci. 
Měsíc, zejména ve fázi kolem první čtvrti je 
hezký a prohlídka jeho krajiny rozhodně stojí 
za to. V době kolem první čtvrti je totiž Slun-
cem osvětlen z pravé strany, proto výškově roz-
dílné útvary a členitosti v jeho krajině vrhají stí-
ny. Obraz je tak lépe prostorově představitelný a 
je velmi působivý. V době kolem úplňku Slun-
ce osvětluje Měsíc ze směru našeho pohledu, a 
tedy stíny v měsíční krajině chybí a obraz je plo-
chý a přesvětlený. Také další zajímavosti oblo-
hy, jindy dobře viditelné, v měsíčním svitu zcela 
zaniknou.  Měsíc projde 2. listopadu první čtvr-
tí, 10. listopadu úplňkem,  18. listopadu posled-
ní čtvrtí a 25. listopadu nastane nov. 
Na Slunci, je-li bezmračná obloha, můžeme 
pozorovat místa s rozdílnou teplotou,  tmavší a 
chladnější sluneční skvrny a  teplejší a světlejší 
fakulová pole.
Podzimní noční obloha je stejně pěkná, stejně 
jako v kteroukoli jinou roční dobu. Uvidíme 
mnoho různých objektů, neviditelných okem 
neozbrojeným dalekohledem, jako jsou napří-
klad hvězdokupy, planetární mlhoviny, galaxie, 
plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhvězdy 
a četné další objekty.
Slunce vstoupí do znamení Střelce dne 
22. 11. 2011 v 17 h 07 min SEČ.

Pro veřejnost je v listopadu  2011 Hvězdárna 
otevřena:
Odpoledne: 
úterý, čtvrtek a pátek od 13.00 do 15.00h, 
Večer: úterý a pátek od 19.00 do 21.00h.
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uve-
deny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.
V případě nepřízně počasí v projekčním sále 
proběhne náhradní program –  přednáška 
s projekcí na různá astronomická témata.   
Začátek vždy v 19h, konec v 20.30h.

Vstupné (není-li uvedeno jinak): 10 Kč; děti 5 Kč
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za 
bezoblačného počasí.
V případě nepříznivého počasí ve večerních 
hodinách nabízíme projekci fi lmů a pořadů s ast-
ronomickou tématikou s ústním komentářem.
Členové zájmových kroužků DDM J. Hradec, 
Dačice a Třeboň mají po předložení platného 
členského průkazu DDM vstup volný
Členové ČAS mají po předložení platného člen-
ského průkazu ČAS vstup volný
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže 
uvedených kontaktech, s minimálně třídenním 
předstihem.
Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvez-
darnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207;
Na stránkách www.ddmjh.cz najdete ke stažení 
vždy aktuální východy a západy Slunce a Měsíce, 
úkazy, plánované akce, leták a další…

Jana Jirků

speciálního rotopedu, který odpovídá možnos-
tem lidí s omezenou hybností. 
Cvičení bude probíhat každé úterý a středu 
v dopoledních hodinách. Přihlásit se můžete 
na telefonním čísle 384 321 513 nebo přímo 
na pobočce v Domě s pečovatelskou službou 
v Růžové ulici 30/II, Jindřichův Hradec.  

 Lenka Radkovičová
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KULTURNÍ SERVIS

Zvolený název výstavy, která bude slavnostně zahájena v Nové výstav-
ní síni muzea 10. listopadu od 16:00 hodin a potrvá do 6. ledna příštího 
roku, snad nejpřesněji refl ektuje životní dráhu fotografa Otakara Gawlika, 
který se narodil roku 1936 v Praze. Po studiích na technickém gymnáziu 
v období let 1951 až 1954 a Vyšší průmyslové školy strojní, kterou navště-
voval v letech 1954-59, byl zaměstnán jako strojař – technický kontrolor 

u jindřichohradecké pobočky továrny 
Lada. Během pražských studentských let 
a hlavně později při zaměstnání si začal 
své vzdělání rozšiřovat o další, tento-
krát umělecký obor, kterým bylo studi-
um Školy výtvarné fotografi e v Českých 
Budějovicích. To již natrvalo přesídlil do 
jižních Čech, kdy se zabydlel v Lásenici na 
Jindřichohradecku. Tuto školu navštěvo-
val v rozmezí let 1962-66, přičemž oněch 
50 let s fotoaparátem se začalo počítat 
o rok dříve. 
Během své umělecké kariéry používal 
několik fotografi ckých aparátů, pomo-

cí kterých zachycoval své myšlenky a nápady. Mezi ně patřila kinofi lmo-
vá Exakta Varex, dále Practica či Pentacon 6 pro formát 6 x 6 cm. S nimi 
vytvořil tři hlavní tématické cykly uměleckých fotografi í, z nichž nejstarší je 
jakousi poklonou jihočeským rybářům, které zachycoval při práci v tradič-
ní rybniční oblasti Třeboňska, Jindřichohradecka a domovského Lásenicka. 
Celý tento cyklus nese název „Vám rybářům“ a vznikl mezi léty 1975-85. 
O něco mladší, také již uzavřený, je cyklus nazvaný „Setkání s řekou“ vznik-
lý v letech 1983-85. Na posledním cyklu pracuje Otakar Gawlik od roku 
2007 a ještě jej neukončil. Jedná se o fotografi e odrazů na vodních hladi-
nách a autor je nazval „Hledání tichých chvil“.
Na všech fotografi ích můžeme vysledovat nezanedbatelnou stopu ryb-
nikářské tradice a odraz množství vodních ploch, tolik typických pro 
tento kout jižních Čech. Poslední částí výstavy bude výběr ze soubo-
ru tetraptychů, které vznikají mimo tři hlavní proudy v Gawlikově tvor-
bě a jejichž hlavními náměty jsou spontánní reakce na aktuální dění 
a obrazová zvýraznění autorových momentálních nápadů.
Roku 1963, společně se stejně smýšlejícími kamarády, založil fotoskupi-
nu Fokus, jíž je členem a v poslední době i vedoucím. Mimo jiné se pří-
ležitostně věnuje také účinkování v porotách různých fotosoutěží.
Zveme tedy srdečně všechny na seznámení s uměleckou tvorbou tohoto 
významného představitele jindřichohradecké fotografi e.

Jakub Valášek

Přehled akcí Muzea Jindřichohradecka – listopad 2011
OTAKAR GAWLIK – 50 LET S FOTOAPARÁTEM

Předvánoční a vánoční čas přivítá Muzeum Jindřichohradecka opět výsta-
vou betlémů. V letošním roce to bude druhá autorská výstava v rámci cyk-
lu „Vánoce u svatého Jána“, kde nám své práce představí Jan Roda, který se 
narodil 16. června 1938 v Praze. Své mládí však prožil v Českých Budějo-
vicích a proto má k jižním Čechám silné pouto.
Jan Roda, přestože absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze a pracoval 
jako projektant vodohospodářských staveb, se již od mládí zajímal o náro-
dopis a řezbářství. Netrvalo dlouho a našel si svou cestu i k betlémům. Pod 
rukama mu začaly ožívat 
fi gurky nejrůznějších tvarů 
a velikostí a postupně vzni-
kaly i rozměrné betlémské 
celky. Zpočátku s drobněj-
šími fi gurkami, postupně 
s většími. Autor se snaží, 
aby každý betlém měl svou 
specifi ckou podobu. Vedle 
betlémů vyřezává J. Roda 
nejen sochy a sousoší nej-
různější světců, ale také reliéfy. Na řezbářských setkáních dokáže kolegy 
řezbáře i návštěvníky často překvapit, s jakou odvahou se pouští do roz-
měrných plastik, někdy i s využitím motorové pily. Autor neustále experi-
mentuje s povrchovou úpravou svých řezeb a hledá nejpůsobivější varian-
ty. Na jeho fi gurách převládá úprava mořením a zlacením.
Vedle tvůrčí práce se zabývá také restaurováním historických betlémů 
především v Praze a jejím okolí. Mezi desítkami zrestaurovaných prací, 
ale nechybí ani jesličky z mnoha dalších regionů Čech. Je také nadšeným 
sběratelem historických betlémů a betlémských fi gurek.
Během let jej jeho zájem o betlémy přivedl také k badatelské práci. Tehdy 
využil svých kontaktů v církevních kruzích a začal dokumentovat betlé-
my uložené v kostelech, často z mnoha důvodů zapomenuté a nestavěné. 
Popsal většinu pražských kostelních betlémů a zhodnotil současný stav 
betlémů v mnoha regionech naší republiky. 
Na výstavě, která se představí od 25. listopadu do 30. prosince v kostele 
sv. Jana Křtitele, bude vystaveno téměř padesát prací Jana Rody. Těšit se 
můžeme nejenom na jeho současná díla, ale i na historické restaurované 
betlémy a zajímavá díla z jeho bohaté sbírky.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, která se uskuteční ve čtvrtek 
24. listopadu v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele s hudebním progra-
mem žáků a učitelů ZUŠ v J. Hradci. Součástí programu bude též křest 
katalogu výstavy.

Alexandra Zvonařová

JAN RODA – BETLÉMY – SOCHY - SOUSOŠÍ

Národní muzeum fotografi e v Jindřichově Hrad-
ci se ve spektru svých činností věnuje v nepo-
slední řadě vzdělávání. Odborné a ostatní veřej-
nosti, dospělým i dětem předkládá každoročně 
aktualizovanou nabídku početných vzděláva-
cích akcí v oblasti fotografi e. 
Nabízí fotografi cké semináře pro základ-
ní a střední školy z celé ČR, kterých se ročně 
účastní na 400 žáků přijíždějících do Jindřicho-
va Hradce i ze vzdálenějších regionů, a speciální 
kurzy pro fotografi cky nadanou mládež.
Oblibu si udržují též víkendové workshopy zamě-
řené na historické fotografi cké techniky, jako je 
argentotypie, kyanotypie, platinotypie, gumotisk, 
uhlotisk a další. Potkávají se na nich jak amatér-
ští, tak profesionální fotografové, studenti foto-

Vzdělávání v Národním muzeu fotografi e – kurzy pro veřejnost
grafi ckých škol, včetně vysokých, i ostatní zájem-
ci z řad veřejnosti. Do budoucna počítá nadto 
muzeum s obdobnými kurzy pro archiváře. 
Minulý měsíc odstartovala čtyřdílná „Fotoško-
la Národního muzea fotografi e“ pro začátečníky 

a paralelní pro pokročilé. Naučí kurzisty správně 
fotografovat, pokročilí si v závěru vytvoří i vlast-
ní portfolio. Ze snímků vzniklých v rámci obou 
kurzů, které jsou vždy víkendové jednodenní, 
uspořádá muzeum absolventům výstavky. 
Všechny vzdělávací akce probíhají v Národním 
muzeu fotografi e pod vedením zkušených lekto-
rů. Za všechny jmenujme vyučující v kurzech pro 
školy Bohuslavu Maříkovou a Stanislava Maxu či 
Petra Nagye, jenž vede Fotoškolu NMF. 

Více informací k tématu se dozvíte na webových 
stránkách Národního muzea fotografi e www.nmf.cz 
v sekci „Vzdělávací aktivity“. V nejbližší době v ní 
naleznete i nabídku kurzů na rok 2012. 

 Eva Florová
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Vybrané listopadové premiéry v kině Střelnice
PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
komedie /ČR / Bontonfi lm / 2D
Příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami 
Eriky, která sice nedostane největší kytici, jakou 
si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko 
od své bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhla-
sovém pořadu od bývalého manžela, krém na 
vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda 
a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné mat-
ky. Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač 
sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkové-
ho striptéra jí okamžitě přebere Richard. Tak-
hle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové, hvěz-
dy televizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika 
má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený 
kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, 

ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží 
po tom jediném, co nemá – a to je dítě. 
Hrají: I. Chýlková, V. Kotek, O. Sokol, B. Klepl, 
Z. Bydžovská a další. Režie: Alice Nellis
Hrajeme: 4. - 6. 11. 2011

NIC PROTI NIČEMU   
komedie / ČR / Artcam / 2D
Film vypráví příběh manželů Radka a Johany, 
kteří přijíždějí inkognito na sraz adoptovaných 
snažících se založit občanské sdružení. Rozho-
dují se totiž, jestli budou adoptovat dítě a chtě-
jí poznat „co z těch lidí vyroste“. Radek se však 
ukvapeně představí pod cizí chatovou přezdív-
kou Skippi, což je někdo, kdo založení sdružení 
od začátku podkopává nechutnými pedofi lní-
mi poznámkami a tak se okamžitě, aniž by tušil 
proč, stává hlavním vyvrhelem setkání. Když se 
k tomu přidá ještě fakt, že mezi účastníky se skrý-

vá dávný a stále zamilovaný milenec manželky 
hlavního organizátora a několik dalších výlup-
ků, je jasné, že založení sdružení je v ohrožení…
Komedie si bere na paškál všechny ty marné 
pokusy o lepší svět prostřednictvím různých 
sdružení, jejichž motivace jsou často ušlechti-
lejší, než schopnost organizátorů uvést je v reál-
nou praxi. 
Hrají: J. Švarcová, M. Pilařová, M. Moštík, Z. 
Hudeček, J. Najvert, R. Rubáš, K. Davidová, 
P. Hronek, Petr Marek, Jiří Nezhyba, Prokop 
Holoubek
Režie: Petr Marek
Hrajeme: 9. 11. 2011 pouze od 19.00 (předsta-
vení ART kina)

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA 
komedie / USA / Bioscop / 2D
Chlapík střed-
ního věku díky 
ekonomické kri-
zi ztratí práci. Do 
té doby pracuje 
jako úspěšný šéf 
v hypermarketu. 
Zjišťuje, že bez 
vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se roz-
hodne pro návrat do školních lavic. Ve škole 
se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se 
zamiluje do své učitelky Mercedes. Hrají: Tom 
Hanks, Julia Roberts, Sarah Mahoneya další. 
Režie: Tom Hanks
Hrajeme: 10. - 11. 11. 2011 

PARANORMAL ACTIVITY 3 
horor / USA / Bontonfi lm / 2D
I kvůli maximál-
nímu požitku z fi l-
mu zůstává jeho 
příběh úzkostlivě 
střežen. Prozra-
dit lze snad jen 
to, že v něm zno-
vu vystupují hrdinky předchozích dvou dílů, 
paranormálními aktivitami pronásledované 
sestry Katie a Kristi, s nimiž se vrátíme ke koře-
nům zla, do časů jejich dětství, kdy se rády vzá-
jemně strašily a hrály si na vyvolávání duchů, 
až se jim to jako bumerang začalo vracet. 
Hrají: K. Featherston, B. Boland, M. Ephraim, 
a další. Režie: Henry Joost, Ariel Schulman
Hrajeme: 12. - 13. 11. 2011 pouze ve 20.00 

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ  
Animovaný / USA, N. Zéland, Belgie/ Falcon / 3D
Film sleduje osu-
dy výjimečně zví-
davého mladého 
reportéra Tinti-
na a jeho věrného 
psího společníka 
Filuty. Ti společ-
ně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá 
nebezpečné tajemství. Tintin, který je nevě-
domky vtažen do samého středu několik set 
let staré záhady, se ocitá na mušce Ivana Iva-
noviče Sacharina, ďábelského padoucha, který 
je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, 
spojovaný se zákeřným pirátem zvaným Rudý 
Rackham.
V doprovodu svého psa Filuty, starého mořské-
ho vlka kapitána Haddocka a dvojice nešikov-
ných detektivů Kadlece a Tkadlece procestuje 
Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat 
se jako první na místo posledního odpočinku 
lodi Jednorožec, vraku, který by ve svém nit-
ru mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství...
a také prastarou kletbu.
Režie: Steven Spielberg 
Hrajeme: 19. - 20. 11. 2011 pouze od 17.00

Zdroj: www.bontonfi lm.cz; www.falcon.cz; 
www.bioscop.cz; www.artcam.cz PŘ
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3.11. 17.30, 20.00

DLUH
USA / drama

4.-6.11. 17.30, 20.00

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ 
SVÉ DNY
ČR / komedie

9.11.  19.00

NIC PROTI NIČEMU
(ART) ČR / komedie

10.-11.11. 17.30, 20.00

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
USA / komedie 

12.-13.11. 17.00

ARTHUR A SOUBOJ DVOU 
SVĚTŮ
Francie / animovaný

12.-13.11. 20.00

PARANORMAL ACTIVITY 3
USA / horor

17.-18.11 17.30, 20.00

MUŽI V NADĚJI
ČR / komedie 

19.-20.11. 17.00

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
(3D) USA / animovaný

19.-20.11. 20.00

DREAM HOUSE
USA / drama

24.-25.11. 17.00

ŠMOULOVÉ 3D
(3D) USA, Belgie / animovaný

24.-25.11. 20.00

NÁKAZA
USA, SAE / akční

26.-27.11. 17.00, 20.00

TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK – 1. ČÁST
USA / drama

6.11. 15.00

BROUČKOVA RODINA I
ČR / pásmo pohádek

13.11. 15.00

A ZASE TA ŽOFKA
ČR / pásmo pohádek

20.11. 15.00

KYTICE POHÁDEK I
ČR / pásmo pohádek

27.11. 15.00

PŮLNOČNÍ PŘÍHODA 
ČR / pásmo pohádek
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HRADEC KRÁLOVÉ
3. - 13. 11. 2011 – Hudební fórum Hradec Králové
Festival světové soudobé hudby, jehož spolu-
pořadatelem je Český Rozhlas 3 – Vltava, který 
jednotlivé koncerty živě přenáší. Koncerty jsou 
doplněny světelným designem. 

CHEB
16. 11. 2011 - Vernisáž fotografi cké výstavy 
chebské Galerie 4 „Listopad 1989“
Vernisáž začíná ve vestibulu městského úřadu 
v 16.00 hod. Scénář výstavy: akce předcházejí-
cí 17.11. - exodus Němců z NDR do SRN přes 
Cheb; listopad 1989 v Praze foto + videopro-
jekce; listopad 1989 v Chebu, K. Varech, akce 
následující - otevření hranic, stříhání drátů

KUTNÁ HORA
12. 11. 2011 – Svatomartinské hody
Slavnost Svatomartinského vína z kutnohor-
ských vinic spojená s degustací Svatomartin-
ské husy. Hlavní program se uskuteční v are-
álu Jezuitské koleje v sobotu 12. 11. 2011 od 
11.00 hod.

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.

LITOMYŠL
6. - 8. 11. 2011 - Mezinárodní festival outdoo-
rových fi lmů
Music Club Kotelna, projekce vždy od 16, 18 a 
20 hodin. Festival odstartuje besedou s nejlep-
ším českým himálajským horolezcem Radkem 
Jarošem v neděli 6. 11. od 16 hodin.

POLIČKA
17. 10. - 31. 12. 2011 – „Kdyby dřevo pro-
mlouvalo...“
Výstava v Centru Bohuslava Martinů v Poličce 
- drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava 
Martinů o krásných stromech a užitečném dře-

Hra z roku 1987 byla napsána pro slavnou fran-
couzskou herečku Annie Girardotovou, která 
se po řadě let fi lmování vrátila rolí Simony na 
jeviště. Role Renáty se zhostila Odette Joyeuxo-
vá a v malém pařížském divadélku La Bruyère 
vzniklo nezapomenutelné představení. 
Tragikomedie vypráví osudy dvou stárnou-
cích žen, různě vzdělaných, odlišného tempe-
ramentu i životního stylu, které se náhodou 
setkají. Namísto vzájemného střetu dvou cha-
rakterů a jejich hledání cesty k sobě, nabírá 
drama jiný směr. V hrdinkách se probudí vlna 
energie a touha vymknout se každodenní rea-
litě tyto ženy spojí. 

vu. První výstava z tematického cyklu Zapo-
menutá řemesla našich předků, který pravi-
delně v podzimním čase představí zajímavou 
a dnes už mnohdy zapomenutou rukodělnou 
práci a zručnost řemeslníků. 

TELČ
5. 11. – 6. 11. 2011 - Turistické pochody Klu-
bu českých turistů v Telči 
5. 11. - Vysočinou k Telči aneb Za královnou 
Eliškou (trasy 53, 36, 21 a 15 km), 6. 11. - Ces-
tou Jana Hvězdy z Vícemilic aneb Po stopách 
husitských bojovníků (trasy 50, 37, 29, 20 a 10 
km), Start ze sokolovny od 6.30 do 10.30 hod.

TŘEBOŇ
30. 11. 2011 19.30 hod – Adventní koncert 
Třeboňských pištců a legendy folkové scény 
skupiny Nezmaři. Uskuteční se ve společen-
ském sále lázní Aurora. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz 

 Zuzana Bedrnová

Divadelní společnost ONSTAGE! uvede původ-
ní divadelní hru Williama Linka a Richarda 
Levinsona COLUMBO-VRAŽDA NA RECEPT 
(v překladu Martina Novotného). Pro příznivce 
stejnojmenného seriálu, to bude jedinečná mož-
nost spatřit svého poručíka konečně na evrop-
ském kontinentu a samozřejmě v Čechách. 
Režie se ujali Roman Štolpa a Martin Novotný. 
Diváci se mohou těšit na spoustu známých tváří 
naší herecké elity. V hlavních rolích se předsta-
ví Petr Štěpánek/ Jan Čenský, Kateřina Macháč-
ková/ Dana Morávková, Petra Doležalová, Dali-
bor Gondík/ Josef Laufer/ Saša Rašilov, Mojmír 
Maděrič/ Tomáš Turek a Jitka Sedláčková/ Mar-
cela Nohýnková.

Pozvánka do divadla
„Columbo? – To je pro mne jedinečný fenomén! 
Řadím ho hned vedle rady Vacátka, Karla Cha-
plina, Laurela a Hardyho a jim podobných. Tako-
vá zásoba člověčenství, jemného humoru, lidských 
nectností i citů v jediné osobě se málo kdy najde. A 
vzhledem k tomu, že nemám moc rád superpoldy bez 
bázně a hany, byl mi vždy tenhle človíček nadmíru 
sympatický, protože byl jako já – normální člověk.
Pamatuji si ho ještě z doby před 30-ti lety, kdy byl 
poprvé omezeně vysílán na ČST, a tyto vzpomín-
ky mi vydržely až do doby, než jsem měl možnost 
vidět po revoluci celých 68 dílů. V mysli mi utkvě-
ly střípky z dílů „Obrácený negativ“, „To je vražda, 
řeklo portské“ a pak z jednoho dílu, kde Colum-
bo stojí za prosklenou stěnou domu a před ním na 

dvoře, kde je venkovní bazén, nesou policisté mrt-
volu utopené ženy…a Columbo na to přes sklo zí-
rá a kouří svůj věčný doutník. Ale tomuto dílu se 
zřejmě vysílání vždy vyhnulo, protože jsem se ho 
nemohl dopátrat. Až jednou… byl to onen posled-
ní – 69. díl. Respektive ten úplně, úplně první. A to 
byla právě Vražda na recept… A protože tenhle 
první díl byl natočen podle divadelní hry, vypá-
trali jsme ji pro vás a s veškerou úctou ke Colum-
bovi a Peteru Falkovi vám ji předkládáme s pokor-
ným přáním zhmotnit naši milovanou postavu 
poprvé na českém, respektive evropském jevišti…“ 

Představení se koná v KD Střelnice 15. 11. 
2011 od 19.00 hodin (předplatné skupiny A).

Christian Giudicelli – Premiéra mládí
Divadlo v Řeznické Praha
překlad: Cimický Jan 
režie: Pařízek Dušan D. 
výprava: Rašková Lenka 
hudba: Hladík Radim 
pohybová spolupráce: Klár Jan 
hrají: Divíšková Nina, Bakerová 
Daniela 

Představení se koná v KD Střelnice 
29. 11. 2011 od 19.00 hodin (před-
platné skupiny B).

Ivana Bačáková
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Kulturní kalendář – LISTOPAD 2011
28. srpna – 30. listopadu
VÝSTAVY V NMF (trvání výstav bylo prodlouženo)
Karel Otta Hrubý, Bohuslava Maříková, Miroslav 
Myška, Petr Sikula, Miroslav Sychra, Dana Vitásková 
– Liptovská rapsódie II / pocta K. O. Hrubému, Ros-
tislav Košťál – Retroperspektiva, Robert Rohál – Na 
perutích snů  

1. listopadu - leden 2012
Z pohádky do pohádky
Předvánoční výstava ilustrací Josefa Kremláčka 
v Galerii Inspirace, Langrův dům

1. listopadu - leden 2012
Ivana Johana Kašáková: NAMIBIE 2009
Fotografi cká výstava lékařky Johany Kašákové, která 
zachycuje faunu, fl óru a obyvatelstvo jihoafrického 
kontinentu. Městská knihovna 

3. listopadu, 17.00 hod.
KDYŽ NÁS PRÁCE NEBAVÍ
Přednáška Mirka Vojáčka ze série „Život, zdraví …
Městská knihovna 

4. listopadu, 18.00 hod.
KONCERT - EVA A VAŠEK
Populární dvojice zahraje k poslechu i tanci. KC Jitka

5. listopadu 2011, 10:00 -  12:00
20. výročí otevření Plaveckého bazénu 
v Jindřichově Hradci s názvem 
Výroční šplouchání aneb Ostrov pokladů
(akce, hry pro děti ve spolupráci s DDM)

5. listopadu, 21.00 hod.
KONCERT - TLUSTÁ BERTA
Hosté: RYBIČKY 48, NO SURRENDER. KC Jitka

8. listopadu, 19.00 hod.
KONCERT - BOHEMIA TRIO
Účinkují: Jiří Šesták - hoboj, Libor Soukal - fagot, Mag-
daléna Šestáková - klavír. Kaple sv. Maří Magdaleny

10.listopadu, 16.00 hod.
VÝSTAVA
OTAKAR GAWLIK - 50. let s fotoaparátem
Výstava potrvá do 6. 1. 2012, Muzeum Jindřichohra-
decka, Balbínovo náměstí

10. listopadu, 19.37 hod.
KONCERT
Účinkuje: skupina Piosenki, Dada Club Kasper

11. listopadu, 16.00 hod. 
BITVA NAD JINDŘICHOHRADECKEM
Slavnostní otevření nové expozice - jedno z největ-
ších leteckých střetnutí nad Protektorátem Čechy 
a Morava. Muzeum Jindřichohradecka

12. listopadu, 20.00 hod.
PODZIMNÍ PLES 
pořádá skautské stř. Zlatá Růže J. Hradec, KD Střelnice

14. listopadu, 19.00 hod.
PETR VOK A JINDŘICHŮV HRADEC
Přednáška PhDr. Jiřiny Psíkové, která je pořádána v rám-
ci Rožmberského roku. Muzeum Jindřichohradecka

15. listopadu, 19.00 hod.
William Link a Richard Levinson 
„COLUMBO - VRAŽDA NA RECEPT“
Divadelní společnost ON STAGE! Praha. Divadelní 
představení - skupina A. KD Střelnice

18. listopadu, 18.00 hod.
„ČTVRTÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ“ 
čet. FRANTIŠEK PELTÁN
Přednáší: Karel Ludvík, moderátor: Mgr. Vladislav 
Burian. KD Střelnice

18. listopadu, 20.00 hod.
DJ - SHAUN BAKER
Evropský diskžokej. KC Jitka

20. listopadu, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. KD Střelnice

22. listopadu, 17.00 hod.
„KOUZELNÝ? STARO-NOVÝ HRADEC“
Vernisáž výstavy dobových a současných fotografi í J. 
Hradce, Knihovnické a inf. centrum FM VŠE J. Hradec

22. listopadu, 19.00 hod.
12. ROČNÍK MISS JINDŘICHOHRADECKA
Moderátor večera: Karel Voříšek, hosté: kouzelník 
Jiří Hadač, herec Tomáš Matonoha, módní návrháři 
Petr Kaloud a Luděk Hanák. KD Střelnice

24. listopadu, 16.00 hod.
VÝSTAVA
JAN RODA - BETLÉMY - SOCHY - SOUSOŠÍ
Vánoční výstava betlémů a soch do 30. 12. 2011. 
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí

25. listopadu, 21.00 hod.
KONCERT - U D G
Koncert populární skupiny. KC Jitka

26. listopadu, 10.00 - 16.00 hod.
OTEVŘENÝ DVŮR V PLASNÉ
Program: žesťový kvartet, pěvecký soubor NOVA 
DOMUS, HAKUNA MATATA, Víťa Marčík, Pepa Nejed-
lý a jeho parta. Chráněné bydlení Plasná u K. Řečice

27. listopadu, 16.00 hod.
„JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ“
Umělecká agentura HP Praha. Divadelní pohádka
KD Střelnice

27. listopadu, 18.00 hod.
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU – náměstí Míru

29. listopadu, 19.00 hod.
Christian Giudicelli „PREMIÉRA MLÁDÍ“
Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. 
Divadelní pohádka. KD Střelnice

29. listopadu, 17.00 hod.
KONEC SVĚTA: Podle Bible
Přednáška p. Jiřího Kouna. V průběhu dějin lidstva 
se objevilo nečetně prorockých zpráv o konci světa.
Městská knihovna 

30. listopadu, 19.00 hod.
KONCERT - SVĚTOVÉ ŠANSONY
Účinkují: posluchači muzikálového oddělení Kon-
zervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka 
v Praze. Kaple sv. Maří Magdaleny

30. listopadu, 19.00 hod.
Jean Dell, Gérald Sibleryas
 „AŤ ŽIJE BOUCHON !“
Divadelní soubor Jablonský uvádí poslední domácí 
reprízu francouzské komedie. KD Střelnice

SPORT
listopad

výhled na prosinec

hokej

II. liga skupina Střed

3. 12. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Břeclav

10. 12. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Chotěboř

17. 12. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Trutnov

28. 12. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ Sršni Kutná Hora

Juniorská liga

2. 12. 2011 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

II. liga skupina Střed

2. 11. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – NED Hockey Nymburk

9. 11. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Spartak Pelhřimov

16. 11. 2011 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SHK Hodonín

Juniorská liga

4. 11. 2011 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Krkonoše

18. 11. 2011 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Velké Popovice

25. 11. 2011 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Kobra Praha

I. národní hokejová liga – starší dorost - Střed

6. 11. 2011 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Slavoj Český Krumlov

20. 11. 2011 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SK HS Třebíč

27. 11. 2011 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

KLH Vajgar J. Hradec – HC Junior Mělník

11. 12. 2011 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – VCSE Hradec Králové

I. národní hokejová liga – starší dorost

9. 12. 2011 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Kometa Úvoz)

(začátky zápasů jsou uvedeny pouze orientačně, časy 

budou upřesněny na plakátec

listopad
hokejbal

Tipgames extraliga

5.11.2011   14.00 hodin – (Hvězdárna )

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

12.11.2011  14.00 hodin – (Hvězdárna) 

TJ HBC Olymp J. Hradec – HBC Pento Most

listopad

Muži „A“ – krajský přebor

6. 11. 2011 od 13.30 hodin (Vajgar)

FK J. Hradec 1910 – SK Čkyně

20. 11. 2011 od 13. 00 hodin (Vajgar)

FK J. Hradec 1910 – Veselí nad Lužnicí

Česká liga žáků U15 sk. A

12.11. 2011 od 10. 00 hodin (Vajgar)

FK J. Hradec 1910 – Benešov

Česká liga žáků U 14 sk. A

12. 11. 2011 od 11.45 hodin (Vajgar)

FK J. Hradec 1910 – Benešov

Česká liga žáků U 13 sk. A

6. 11. 2011 od 10. 00 hodin (Tyršův stadion)

FK J. Hradec 1910 – Benešov

Česká liga žáků U 12 sk. A

6. 11. 2011 od 11. 45 hodin (Tyršův stadion)

FK J. Hradec 1910 – Benešov

fotbal
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házená

výhled na prosinec

listopad
basketbal

výhled na prosinec

listopad

4. kolo 4.12.2011 QCC Č. Budějovice - Slovan J.Hradec A

I.Basketbalová liga muži

BK Lions J. Hradec – Kondoři Liberec

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

BK Lions J. Hradec – Proton Zlín 

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

BK Lions J. Hradec – Sokol pražský

2. 12. 2011 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – BK Kladno 

16. 12. 2011 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

Česko - slovenská Interliga házené žen

12.11. 2011 Od 18. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – ŠKP Senec

26.11.2011 Od 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Michalovce

II.liga – ženy

5.11.2011 Od 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Kobylisy „B“

19.11.2011 Od 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Pardubice

II.liga – starší dorostenky

5.11.2011 Od 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Astra

I.liga mladší dorostenky - Morava

5.11.2011 Od 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – V. Meziříčí

19.11.2011 Od 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Hodonín

Krajský přebor Jihočeského kraje – mladší žákyně

5.11.2011 Od 9.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Slavoj Protivín

II.liga – ženy

3.12.2011 Od 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Milevsko

II.liga – starší dorostenky

3.12.2011 Od 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – České Budějovice

I.liga mladší dorostenky

listopad
šachy

2. ligy – skupina A – družstva 2011/2012 

2. kolo 6.11.2011 Sokol Plzeň 1 - Slovan J.Hradec A

3. kolo 20.11.2011 Slovan J.Hradec A - Sokol Domažlice

(hracími dny jsou neděle, pravidelný začátek utkání v 10 hod.)

výhled na prosinec

3.12.2011 Od 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Bohunice

Krajský přebor Jihočeského kraje – mini a přípravky

10.12.2011 Od 8.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

Turnaj mini a přípravek

Velký rozmach stolního tenisu nastal po 1. světové válce, kdy se 
stolní tenis rozšířil na téměř všechny kontinenty světa. Meziná-
rodní federace stolního tenisu byla založena v roce 1926 v Ber-
líně u příležitosti mezinárodního turnaje a zakládajícími státy 
byly Německo, Anglie, Rakousko, Maďarsko, Švédsko a Česko-
slovensko.
Turnaj z roku 1926 je dnes uváděn jako první mistrovství svě-
ta. Všechny zlaté medaile zde získal tým Maďarska, který pak 
suverénně vládl mezinárodním turnajům dalších deset let. 
Za počátek zlaté éry československého stolního tenisu je 
považován rok 1932, kdy mužské družstvo v čele se Stanisla-
vem Kolářem přivezlo zlatou medaili z mistrovství světa a jako 
první tak narušilo maďarskou hegemonii.
Již v tomto roce byla uspořádána první exhibice stolního teni-
su v Jindřichově Hradci, kde vystoupil Bedřich Nikodém, 
v letech 1929-1933 člen reprezentačního mužstva ČSR. 
Největším úspěchem stolního tenisu Jindřichova Hradce bylo 
2. místo na Přeboru ČR v r. 1958, kdy za družstvo hrály Věra 
Nováková a Jana Bednářová. 
K oslavě 80 let stolního tenisu v Jindřichově Hradci je uspořá-
dán památného dne 17. listopadu veřejný turnaj ve Sportovní 
hale. Na závěr sportovní části dne obdrží všichni, kteří prošli 
Jindřichohradeckými zelenými stoly pamětní medaili a tečkou 
celé slavnosti a výjimečného dne bude: 

1931 – S.K. Jindø. Hradec rozhodl se založiti pro zimní sai-
sonu odbor „Ping-Pongu“, aby umožnil svým èlenùm seznati 
tento, u nás dosud málo známý druh sportu. 
Sportovní klub nelitoval znaèného nákladu na prvotøídní, 
dokonalý ping-pongový stùl, který bude v klubovní místnosti 
hotelu „Central“ hráèùm k dispozici. Do tohoto odboru mùže 
se pøihlásiti každý èlen S.K. a pøíslušníci jich rodin. 
Pøíspìvky jsou stanoveny skuteènì minimální a sice: pro èle-
na klubu 5 Kè mìsíènì, èlenové rodiny 10 Kè jako zápisné 
jednou pro vždy a mìsíèní pøíspìvek rovnìž 5 Kè. 
Mìsíèní pøíspìvky platí se poèátkem každého mìsíce, v nìmž 
èlenové hru refl ektují. Pøistupujte za èleny klubu, staòte se 
èleny odboru „Ping-Pongu“ a ušlechtilou zábavou vyplníte 
dlouhé dny nepøíjemné zimy.  

(zdroj: Ohlas od Nežárky dne 27.11.1931)

Turnaj pro veřejnost (15 stolů)
Prezence: od 8:00 hod.  Zahájení: 9:00 hod 

exhibice mistrů Evropy a vícemistrů světa

Milan Orlowski 
 Jindra Panský

Závěr slavnostního dne stráví aktéři historie zelených sto-
lů Jindř. Hradce v kavárně Národního muzea fotografi e, kde 
po přípitku shlédnou krátkou videoprojekci míst, kudy byly 

ve městě stoly vláčeny a u kávy, v diskusi a s radostí setrvají 
krátkou chvíli.      

Ladislav Mátl, předseda klubu

Dále ve spolupráci s Domem dětí a mládeže připravujeme připomenutí  
20. výročí otevření Plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci s názvem
VÝROČNÍ ŠPLOUCHÁNÍ aneb OSTROV POKLADŮ
Kdy: 5. listopadu 2011
Čas: od 10:00 do 12:00 hod. (akce, hry pro děti ve spolupráci s DDM)
Zvýhodněné vstupné: celý den děti do 18 let vstupné za 1 Kč

Ivana Stephan

slavnostní část a Exhibice 
Zahájení: 15:30 hod.

Plavecký bazén v Jindřichově 

Hradci informuje
S rodinou v listopadu do bazénu
všechny víkendy a svátky SLEVA na rodinném vstupném o 100 Kč nižší 
platí pro rodiny s dětmi bez ohledu na výšku do 18 let
děti nad 140 cm výšky do 18 let na požádání prokáží svůj věk
sleva platí pro 1 návštěvu v 1 dni
např. rodinné vstupné na 3 hodiny: 300 Kč – 100 = 200 Kč
2 dospělí + 2 děti nad 140 cm do 18 let na 2 hodiny: 440 Kč – 100 = 340 Kč 

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ!

V sobotu 19. 11. a v neděli 20. 11. se 
v jindřichohradeckém bazénu kona-
jí plavecké závody. Z tohoto důvodu 
bude Plavecký bazén v sobotu 19. 11. 
pro veřejnost uzavřen, v neděli bude 
zpřístupněn od 14.00 hodin.
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Je smíšenému pěveckému sboru „Smetana J. Hradec“ 150 let?

Na internetu, na webových stránkách tohoto sboru s adresou www.smetanajh.com je uve-
deno, že ano. Jestli je to pravda, to, prosím, posuďte sami. V nedávném rozhovoru, uveřejně-
ném v Týdeníku Jindřichohradecka (č. 147), současný pan starosta Ing. Stanislav Mrvka velmi 
správně řekl: „...dějiny si spíše vykládáme tak, jak se nám to hodí“.
V 19. století v Rakousko-Uherském mocnářství, po pádu Bachova absolutismu v roce 1859, 
došlo k celkovému uvolnění společenských poměrů, což se projevilo i bouřlivým rozvojem spol-
kového života. Z písemných materiálů, uložených ve Státním okresním archivu v Jindř. Hrad-
ci zcela jasně vyplývá, že naše krásné jihočeské město v tom nebylo výjimkou. I zde postupně 
vznikaly různé spolky a mezi prvními také mužský pěvecký sbor, jehož stanovy byly schváleny 
15. 12. 1861 a zápis z ustavující „valné hromady“ nese datum 12. 1. 1862. Tento mužský pěvec-
ký spolek, jehož účelem, jak je napsáno ve schválených stanovách, bylo „pěstovati a povznésti 
zpěv, případně i nástrojovou hudbu“ si dal název „Černín“, podle jména svého patrona a mece-
náše hraběte Evžena Karla Černína z Chudenic (naroz. 1796, + 1868), významného muže čes-
kého národního obrození a majitele jindřichohradeckého panství. Mužský pěvecký spolek 
„Černín“ se úspěšně zapojil do kulturního života Jindřichova Hradce.  Určitým projevem počí-
nající emancipace žen bylo, že oslavy deseti letech existence mužského sboru, kterých se účast-
nil i sám Bedřich Smetana, daly podnět ke vzniku ženského pěveckého spolku, jehož schválené 
stanovy mají datum 12. září 1872 a vlastenecký název si dal podle sbírky básní Jana Kollá-
ra „Slávy dcera“. Tento ženský pěvecký sbor, který považoval za svoji povinnost nejen zpívat, 
ale také vyvíjet vlasteneckou a charitativní činnost, se stal přirozeným protějškem pěveckého 
sboru mužského. V průběhu dalších let, včetně první světové války, oba pěvecké sbory pořá-
daly samostatné koncerty, avšak, když při nějaké významné události měly zaznít slavnostní 
skladby zkomponované pro smíšený sbor, vystupovaly oba sbory společně (případně ještě za 
doprovodu zdejšího symfonického orchestru s názvem „Hudební jednota“, třeba posíleného 
i vojenskou posádkovou hudbou), ale vždy bylo na plakátech i programech uváděno, že zpí-
vá sbor Černín a spolu s ním sbor Slávy dcera. Po vzniku samostatné Československé republiky 
v roce 1918, její nová ústava v podstatě zlikvidovala nějaké výsadnější postavení zde žijících 
příslušníků šlechty. Stalo se proto politicky neúnosné, aby mužský pěvecký sbor dále nesl název 
Černín a proto v roce 1923 si dal nové jméno „Smetana“. Vlastenecký název ženského pěvecké-
ho sboru Slávy dcera nebylo tehdy třeba nijak měnit. Na webových stránkách současného sbo-
ru Smetana a také na tištěných programech různých koncertů, kde je uváděna historie sboru, 
se také píše, že prý v roce 1924 došlo ke sloučení mužského sboru se sborem ženským a tento 
smíšený sbor si dal jméno Smetana. Tato informace je zcela nepravdivá. Důkazem toho je, že 
za nelehkých dob Protektorátu mužský sbor Smetana zařazoval do svého repertoáru, kromě 
tradičních skladeb, i různé úpravy českých a moravských lidových písní pro čtyřhlasý mužský 
sbor, dokonce s velkým úspěchem koncertoval i v Praze a vše vysílal Český protektorátní roz-
hlas a tak bylo posilováno vlastenectví i národní vědomí českých lidí. Členové mužského sbo-
ru Smetana, kterých bylo tehdy okolo osmdesáti, tím v té hrozné době bezesporu ukázali i kus 
svého hrdinství. Pak přišel únor 1948 a s ním „diktatura proletariátu“. Změna politických pomě-
rů se projevila ve vydání nových zákonů shromažďovacích a spolkových. V důsledku toho, jak 
pamětníci vyprávěli, než by byly úředně oba pěvecké sbory rozpuštěny, neboť sdružovaly něk-
teré domnělé, a nebo i skutečné odpůrce a odpůrkyně nového totalitního režimu, se jejich čle-
nové přestali scházet na pěveckých zkouškách a tak mužský sbor Smetana i ženský sbor Slávy 
dcera, po desetiletích úspěšného působení, zcela neofi cielně zanikly.
Stav bez sborového zpěvu však netrval dlouho. V roce 1949 se do Jindř. Hradce vrátil zdejší rodák 
a velmi schopný a nadaný mladý (bylo mu tehdy 28 let) hudebník Miloš Paul, před tím dirigent 
opery v Liberci. Stal se ředitelem kůru a varhaníkem v proboštském chrámu a tak měl dost času 
i na další hudební činnost. Spolu s dalšími nadšenci pro hudbu a shodou šťastných náhod vzni-
kl ojedinělý fenomén v Československu s názvem „Jindřichohradecká opera“. V té době ani čes-
kobudějovické divadlo operu nemělo. Jindřichohradecká opera se postupně stávala součástí 
závodních výborů Revolučního odborového hnutí (ROH) velkých jindřichohradeckých podni-
ků, např. Okresního stavebního podniku, Dřevařských závodů, Jiholenu, které ji částečně fi nan-
covaly a proslavila město Jindřichův Hradec doma i v zahraničí.  Do operního sboru rádi vstou-
pili všichni, kterým scházel sborový zpěv. Není však pravda, co se někdy udává, že operní sbor 
vznikl nějakým úředním sloučením sboru Smetana a sboru Slávy dcera. Oba tyto pěvecké sbo-
ry totiž v té době již ofi cielně ani neexistovaly, do operního sboru vstupovali lidé jako jednotliv-
ci, byť především členové dřívějších pěveckých sborů, ale i někteří noví zájemci o sborový zpěv. 
Podobně se do orchestru opery dostali i členové bývalé „Hudební jednoty“. První představení 
Jindřichohradecké opery se konalo v roce 1950, poslední v roce 1965, když z několika příčin, na 
jejichž vypsání zde není místo, bylo nutno po patnácti letech činnost opery ukončit. 
Pak nastalo delší několikaleté období, kdy kromě dětských (pionýrských) pěveckých sborů na 
zdejších školách neexistoval žádný pěvecký sbor dospělých.
Až přišel počátek 70. let 20. století, kdy při Lidové školy umění (hudební škola, dnes Základní 
umělecká škola) došlo k pokusu o založení zcela nového pěveckého smíšeného sboru. Zprá-
va, že se připravuje založení smíšeného sboru, se rychle roznesla po městě a skutečně na prv-

ní pěvecké zkoušce se sešlo hodně lidí, ti nejstarší zpívávali ještě před rokem 1948 ve sborech 
Smetana a Slávy dcera, ti poněkud mladší ve sboru Jindřichohradecké opery, ale přišli i úplně 
noví zpěváci a nové zpěvačky. Zřízení sboru se tedy podařilo. Všichni společně se s opravdovou 
chutí a nadšením pustili do zpívání v nově vzniklém smíšeném sboru, který pak později přešel 
pod správu Městského kulturního střediska a po roce 1989 získal právní subjektivitu. Prvním 
sbormistrem smíšeného sboru byl nadaný a schopný hudebník, učitel a pak i ředitel „hudeb-
ní školy“ Emil Snížek, který sboru položil opravdu pevné základy, v průběhu 90. let 20. století 
postupně po stárnoucím a nemocném sbormistrovi přebírala řízení sboru paní učitelka Věra 
Kadičová a současným sbormistrem je pan Štěpán Štrupl, učitel ZUŠ.
A protože u zrodu tohoto nového smíšeného sboru stáli především muži, pamětníci slavné tra-
dice mužského sboru Smetana, dostal tento smíšený pěvecký sbor znovu také název Smeta-
na, později při získání právní subjektivity bylo ještě nutno k tomu připojit Jindřichův Hradec. 
Jak se ukazuje, tento název byl a je dost nešťastný, z historického hlediska přímo zavádějící, 
a navíc pro všechny členky sboru určitě také diskriminující. Vždyť pouze připomíná existen-
ci mužského sboru Smetana (do roku 1923 Černín) a zcela opomíjí také připomínku nemé-
ně úspěšného ženského sboru Slávy dcera. A při tom hned od počátku smíšeného sboru bylo 
v něm vždy daleko více žen než mužů a tento nepoměr se v posledních letech dále prohlou-
bil, což má samozřejmě negativní vliv na celkovou kvalitu zvuku zpívajícího smíšeného sboru 
a sbormistr „s tím nic nenadělá“, snad pouze musí vybírat přijatelný repertoár pro současné 
hlasové složení sboru. Tolik stručná historie.
A z výše uvedeného snad také vyplývá, jak je to s tím výročím? I nehudebník ví, že pěvecký sbor 
dětí či mládeže není totéž, co sbor dospělých. Podobně také smíšený pěvecký sbor, kde společ-
ně zpívají muži i ženy, není totéž co výhradně mužský pěvecký sbor. Proto současný smíšený 
pěvecký sbor, i když se jmenuje „Smetana Jindřichův Hradec“ se nikdy nemůže považovat za 
nějakého přímého pokračovatele sboru mužského, který se, snad naneštěstí, také jmenoval 
„Smetana“ a v roce 1948 zanikl, stejně jako ženský protějšek, sbor „Slávy dcera“. Co však roz-
hodně nelze popřít a zaslouží si připomínku, je čtyřicetiletá úspěšná existence pěveckého smí-
šeného sboru Smetana J. Hradec. Všem jeho členům je možno popřát, aby i nadále svým zpě-
vem zvyšovali kulturnost života obyvatel města a okolí.
Kromě 40. narozenin současného smíšeného sboru Smetana je pádný důvod i k další osla-
vě a tím je 150. výročí počátků světského sborového zpěvu v Jindřichově Hradci. Schválně je 
uvedeno světského, neboť chrámový sborový zpěv v Jindř. Hradci je daleko starší, vezmeme-li 
např. za jeho počátek už rok 1489, kdy je písemně doloženo založení tak zvaného literátské-
ho bratrstva, jehož členem a vedoucím byl v 17. století také Adam Václav Michna z Otradovic. 
Toto bratrstvo bylo v rámci reforem císaře Josefa II. v roce 1791 zrušeno a přeměněno v chrá-
mový sbor, který zde působí dodnes.

Ing. Karel Bajer

Smíšenému pěveckému sboru Smetana Jindřichův Hradec je 150 let
Přiznám se, že nevím zcela jistě, jak reagovat na článek, jehož smysl v podstatě postrádám, 
neboť nemám rád slovíčkaření.
Nikdo z členů PS Smetana nepopírá historické události, týkající se bezprostředně sborové zpě-
vu v Jindřichově Hradci. Vzhledem k tomu, že náš sbor chystá vydání bulletinu k tomuto výročí, 
věřte, pane autore, že jsme prostudovali všechny dostupné prameny velmi pečlivě. 
Autor článku uvádí, že oba sbory, tedy Černín, později přejmenovaný na Smetanu, i Slávy dce-
ra, byly založené jako sbory světské, podporované nejprve vládnoucí šlechtou a později radní-
mi našeho města. Z historických pramenů je zcela evidentní, že i navzdory politickým změnám 
na sebe jednotlivá tělesa navazují (PS Smetana, Slávy dcera, Jindřichohradecká opera), neboť, 
jak sám autor uvádí, vždy v těchto spolcích účinkovali i členové předchozích seskupení.
Ne jinak tomu bylo i v 70. letech, kdy byl znovu obnoven pěvecký sbor v Jindřichově Hradci 
a věřím, že jméno Smetana bylo sboru vybráno s tím nejlepším úmyslem. Cituji úvodní slova 
kroniky sboru z roku 1973, která zapsal hradecký historik Dr. Jan Muk: „Tradice hradeckého 
pěveckého života přihlásila se sto let po návštěvě B. Smetany v Hradci na podzim 1972 novým 
projevem – utvořením PS Smetana, jehož jméno samo zavazuje.“ Z toho vyplývá, že i tehdy 
cítili členové sboru sounáležitost se sbory předchozími. A věřte mi, že žádná z členek sboru se 
necítí být diskriminována, neboť naším společným cílem je radost ze zpěvu, kdy na názvu příliš 
nezáleží. A nebývali členy literátských bratrstev původně také jen muži?...
Současný PS Smetana vystupuje pravidelně na akcích města, při pietních aktech a jeho čin-
nost je podporována městem. Je tedy tím jediným světským nebo spíše městským sborem, 
který se právem cítí být hrdým pokračovatelem této sborové tradice v Jindřichově Hradci. 
A proto budeme rádi, když si i vy, naši posluchači, současní i bývalí členové (pana autora nevy-
jímaje) společně s námi toto krásné 150. výročí sborového zpěvu v našem městě připomenete 
některým z blížících se koncertů, a nebo se sami stanete členy pěveckého sboru Smetana Jin-
dřichův Hradec.

Štěpán Štrupl, sbormistr PS Smetana JH

INFORMACE V PŘEDSTIHU!  Z technických důvodů žádáme o zasílání příspěvků pro lednové číslo JH Zpravodaje nejpozději 
do 10. 12. 2011. Děkujeme za pochopení.



POZVÁNKY NA PROSINEC

Podzimní řeka  Nežárka

Městské akce:
4. 12. 2011
JINDŘICHOHRADECKÝ SYMFONICKÝ 
ORCHESTR – ADVENTNÍ KONCERT
4. 12. 2011
 „PEKELNÁ POHÁDKA“ – DIVADELNÍ 
POHÁDKA
4. 12. 2011
 PEKELNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
6. 12. 2011 
VÁNOČNÍ KONCERT 
11. 12. 2011 
 SENIOR KLUB
11. 12. 2011
TRUMPET TUNE – ADVENTNÍ KONCERT
17. 12. 2011  
VÁNOČNÍ VYZVÁNĚNÍ
18. 12. 2011
PETR PŘIBYL – ADVENTNÍ KONCERT
26. 12. 2011
YMCA – PS JAKOUBEK – VÁNOČNÍ KONCERT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ostatní akce:
3. 12. 2011 
BENEFIČNÍ KONCERT PRO ROSKU
8. 12. 2011 
CHVÁLA ZPĚVU
8. 12. 2011  
FEŠÁCI - VÁNOČNÍ SALOON – KONCERT 
8. 12. 2011
KAROLÍNA KAMBERSKÁ – KONCERT
10. – 11. 12. 2011 
VÁNOČNÍ TRHY A ADVENT NA ZÁMKU
15. 12. 2011 
PĚVECKÝ SBOR SMETANA – VÁNOČNÍ KONCERT
17. 12. 2011 
KISS PÁRTY
17. 12. 2011 
X- TET – ADVENTNÍ KONCERT
19. 12. 2011 
EVA PILAROVÁ – VÁNOČNÍ KONCERT
25. 12. 2011 
TLUSTÁ BERTA – KONCERT
26. 12. 2011 
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