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INFORMACE Z RADY MĚSTA  
 
   Na celorepublikovém finále mládeže 
v atletickém víceboji reprezentoval naše 
město člen sportovního klubu OK Jindřichův 
Hradec František Horázný. Finále se 
uskutečnilo v Olomouci jako součást  
sportovního festivalu Asociace sport pro 
všechny. Radní na tuto akci přispěli 
z rezervy položky příspěvky sportovním a 
tělovýchovným organizacím účelově 
určenou dotací ve výši 2 000,- Kč.   
 
   Grantový program pro oblast výstavby 
technické a dopravní infrastruktury nových 
rodinných domů pokračuje i v letošním 
roce. Jeho prostřednictvím se město snaží 
motivovat stavebníky k tomu, aby ke svým 
parcelám a domům budovali komunikace a 
inženýrské sítě v souladu se záměry města. 
V takových případech může výše příspěvku 
města dosáhnout výše až 150 tisíc na jeden 
rodinný dům. Na posledním zasedání 
schválili zastupitelé příslib těchto příspěvků 
stavebníkům v lokalitách Otín, v ulici 
Mládežnické a u Slavíkova lesíku. Výše 
příspěvku odpovídá rozsahu prací a 
stavebníkům bude proplacena po doložení 
kolaudačních rozhodnutí a zaměření díla. 
 
   Zastupitelé také rozhodli o rozdělení 
rezervy finančních prostředků poskyto-
vaných městem nad rámec Programu 
regenerace památek. Zbývajících 90 tisíc 
bylo rozděleno mezi památkově chráněné 
objekty 98/I (oprava střechy), 83/I (úprava 
fasády), 129/IV (zhotovení lucerny nad 
vstupem do kostela) a 180/I (výměna 
střešní krytiny). 
 
    Schváleno bylo také rozpočtové 
opatření, které umožní financování druhé 
etapy cyklostezky Jindřichův Hradec - 
Děbolín. Tímto krokem se do rozpočtu 
města zapojí dotace ve výši 1 362 000,- Kč, 
kterou město získalo ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Celková hodnota 

díla bude 2 290 000,- Kč a stavbu provede 
firma Colas CZ a.s. Jihlava.  
 
   Se souhlasem rady města dojde 
k rozšíření obřadní síně v objektu 
krematoria. Firma Mihos s.r.o., která 
spravuje městské pohřebiště a 
krematorium, vlastním nákladem ve výši 
320 tisíc korun provede odstranění vnitřní 
nenosné okrasné příčky a výměnu 
vstupních dveří. Současně bude 
provedena oprava části venkovní fasády. 
Veškeré práce budou provedeny tak, aby 
nijak nenarušily smuteční obřady a provoz 
krematoria.  
 
   V rámci celorepublikového seriálu 
vodáckých soutěží mládeže uspořádala 1. 
října 2005 tělovýchovná jednota Slovan 
vodácké závody na Hamerském potoce. 
Radní tuto akci posoudili jako mimořádnou 
a uvolnili na ni z rezervy kapitoly 714-
školství částku ve výši 5 000,- Kč.  
 
   Na zářijovém zasedání zastupitelstva 
byla schválena další etapa projednávání 
změny č. 16 územního plánu města. 
Řešené území tvoří samostatné enklávy 
v k.ú. Dolní Radouň, Jindřichův Hradec, 
Otín a Radouňka. Předmětná změna řeší 
možnosti rozšíření zastavitelného území a 
změnu regulativů. Zadání bylo řádně 
projednáno a dohodnuto s dotčenými 
orgány státní správy. Po zapracování 
všech připomínek a souhlasném 
stanovisku Krajského úřadu bude 
zastupitelům předložen návrh změny ke 
konečnému schválení.      
 

 Alfred Němec,  
místostarosta  města Jindřichův Hradec 

 
Zasedání Zastupitelstva  

města Jindřichův Hradec se koná 
30. listopadu  2005 – 16.00 hodin 

v sále Střelnice 
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Město Jindřichův Hradec  
Odbor správy majetku 
města 

Město Jindřichův Hradec na základě § 39 
odst.1 zákona 128/2000 Sb. v platném 
znění               o z n a m u j e  
občanům, že má v majetku byt č.9 o 
velikosti 1+1 - (46m2) ve Schwaigrově ul. 
č.p.571/II, který nabízí k prodeji obálkovou 
metodou. 
Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte 
v uzavřené obálce označené „ NEOTVÍRAT  
–  PRODEJ BYTU č. 9 v č.p.571/II“. 
Připomínky a nabídky zasílejte nejpozději 
do 28.11.2005 do 16.00 hod. na adresu:                                                                        
          Město Jindřichův Hradec,  
          Klášterská 135/II, 377 01 J.Hradec                                                                          
Podmínky žádosti: - nejnižší nabídková    
cena 520.000,- Kč 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky 
vůči městu  J.Hradec 
- při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující 
částku 2145,- Kč za znalecký posudek 
- při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující 
částku 3220,- Kč do fondu oprav 
Datum prohlídky uvedeného bytu: 
                                16.11.2005  
10.00 – 10.30 hod. na místě samém 
15.00 – 15.30 hod. na místě samém                                        
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo 
přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých 
nabídek.              
(po rozhodnutí Zastupitelstvem města 
Jindřichův Hradec dne 26. 10. 2005 bude 
uveřejněno na vývěsce města) 

 
 
 
Město Jindřichův Hradec na základě § 39 
odst.1 zákona 128/2000 Sb. v platném 
znění              o z n a m u j e   
občanům, že má v majetku byt č. 6 o 
velikosti 2+1 - (94m2) ve Sládkově ul. 
č.p.438/II, který nabízí k prodeji 
obálkovou metodou.   
Žádosti s nabídnutou cenou zasílejte 
v uzavřené obálce označené „ NEOTVÍRAT  
–  PRODEJ BYTU č. 6 v č.p.438/II“. 
Připomínky a nabídky zasílejte nejpozději 
do 28.11.2005 do 16.00 hod. na adresu:               
          Město Jindřichův Hradec,  
          Klášterská 135/II, 377 01 J.Hradec             
Podmínky žádosti: - nejnižší nabídková 
cena 800.000,- Kč 
- žadatel má vyrovnány veškeré závazky 
vůči městu  J.Hradec 
- při podpisu kupní smlouvy uhradí 
kupující částku 2145,- Kč za znalecký 
posudek 
- při podpisu kupní smlouvy uhradí 
kupující částku 6580,-  Kč do fondu oprav 
Datum prohlídky uvedeného bytu: 
                                21.11.2005  
10.00 – 10.30 hod. na místě samém 
15.00 – 15.30 hod. na místě samém                     
Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje 
právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv  
z došlých nabídek.       
                                

Ing. Petr Fanta, Ph.D.  
vedoucí odboru správy majetku  

Krajský úřad – Jihočeský kraj  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Zdravotnická dokumentace („zdravotní karty“) zaniklého nestátního zdravotnického 
zařízení jehož provozovatelem byla MUDr. Emilie Mazehová – obor 
dermatovenerologie - je uložena na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Krajského 
úřadu Jihočeského kraje. 
Zdravotnická dokumentace bude předána nově zvolenému lékaři (doporučujeme se se 
zvoleným lékařem nejprve domluvit) na základě písemné žádosti pacientů. 
V žádosti, prosím, uveďte jméno, příjmení, RČ, telefonní kontakt a jméno, příjmení   
a kontaktní adresu zvoleného lékaře).  

Žádosti adresujte, prosím, na: Krajský úřad – Jihočeský kraj OSVZ  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Tel.: 386 720 + klapka: 613;610;608;609 
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VÝBĚR  Z  UDÁLOSTÍ 

MĚSTSKÉ POLICIE    J.  HRADEC 
ZA OBDOBÍ  1. 9. - 30. 9. 2005 

 
 

majetkové přestupky: 
...v Hypernově: 
 

2.9.2005 dva balíčky žiletek v celkové ceně 
458,-Kč si v kapse kalhot „zapomněl“ 48-ti 
letý muž.  
9.9.2005 holící strojek a další zboží v ceně 
421,-Kč si chtěl bez placení odnést 20-ti 
letý muž. V jeho případě se však nejedná o 
přestupek, ale o trestný čin, neboť byl v 
posledních třech letech odsouzen za 
majetkový trestný čin. Strážníci jej předali 
Polici ČR. 
 

9.9.2005 ve 20.30 hodin vyjížděli strážníci 
ještě jednou  do Hypernovy. Kontrolou 
ostrahy tentokrát neprošel jeden ze 
zaměstnanců (26 let), protože se z 
obchodu pokusil vynést bez zaplacení láhev 
vína v ceně 69,60 Kč. 
 

10.9.2005 peněženku v ceně 190,-Kč se 
pokusil ukrást 37-ti letý muž. Když na něj 
zareagoval bezpečnostní rám u pokladny, 
přestupce zpanikařil, zaběhl do prodejny, 
kde peněženku odhodil.  
14.9.2005 další peněženku odcizil 70-ti letý 
muž. Přes pokladnu jí pronesl v kapse 
bundy. Bezpečnostnímu rámu však neunikl. 
18.9.2005 dětské boty za 249,-Kč v kabelce 
ukryla 17-ti letá dívka. Za pokladnou na ní 
upozornil detekční rám. 
20.9.2005 taktéž do kabelky ukryla dvě 
nerezové mašlovačky v ceně 230,-Kč 60-ti 
letá žena. 
29.9.2005 alkohol a toaletní potřeby  v 
celkové ceně 1132,-Kč se pokusili odcizit 
dva muži (21 a 25 let). Zboží měli ukryté 
pod mikinami a v kapsách kalhot.  
 
...v Penny marketu 
3.9.2005 3 páry ponožek v celkové ceně 
90,-Kč se zalíbily 42-ti letému muži natolik, 
že si je chtěl z prodejny odnést bez 
zaplacení. 

...v BILLE: 
19.9.2005 konzervy v ceně 120,-Kč ukryté 
v kapsách kalhot  se snažil bez zaplacení 
pronést 64-ti letý muž. 
26.9.2005 uzené koleno za 42,90 Kč si do 
igelitové tašky vložila a u pokladny 
nezaplatila  42-ti letá žena.   
Téhož dne se pokusil odcizit láhev 
„jelcina“ za 140,-Kč 57-ti letý muž. Láhev 
měl v náprsní kapse vesty. 
 2.9.2005 přestupku proti veřejnému 
pořádku se dopustil 22-ti letý muž, který 
po Jindřichově Hradci nechal vylepit 
plakáty, zvoucí na nejmenovanou reklamní 
akci. Za přestupek mu strážníci uložili 
blokovou pokutu  a samozřejmě musel vše 
uvést do původního stavu. 
2.9.2005  (22.40 hodin) zdevastovaný 
byt našla po příchodu z práce domů 34-ti 
letá žena. Uprostřed  místností kdysi 
útulného  3+1 měla naházené oblečení, 
matrace, Hi-Fi věž apod., to vše důkladně 
prosypané hlínou z květináčů. Na 
mobilním telefonu si přečetla zprávu od 
svého druha (47 let), se kterým se ráno 
nepohodla, že byt do tohoto stavu uvedl 
on. Strážníci stav zadokumentovali a 
oznamovatelku poučili, že se jedná o 
návrhový přestupek který řeší správní 
orgán MěÚ J. Hradec.  
2.9.2005 přestupku proti občanskému 
soužití se dopustil 54-ti letý muž tím, že 
podnapilý přišel do kavárny Art-kafé v 
Panské ulici a nevybíravými slovy častoval 
obsluhu i hosty. Strážníci jej z provozovny 
vyvedli a přestupek je v řešení městské 
policie. 
2.9.2005 tím, že objednával, konzumoval 
a posléze nezaplatil pochutiny v ceně 
250,-Kč v restauraci Střelnice na Masary-
kově náměstí, se dopustil přestupku proti 
majetku 44-ti letý muž. Přestupek  řeší 
strážníci MP. 
9.9.2005 ve 22.45 hodin spatřili strážníci 
ve Zborovské ulici kličkujícího „opla“.   
Sledovali jej až do Václavské ulice, kde 
zastavil u autobazaru. Za volantem vozidla 
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seděla podnapilá řidička (23 let), která u 
sebe neměla žádné doklady a navíc 
strážníky častovala nevybíravými výrazy. Po 
chvíli si jí převzala přivolaná hlídka Policie 
ČR. 
Dalšího podnapilého řidiče zajistili strážníci 
dne 10.9.2005. Ten projížděl v jednu 
hodinu po půlnoci Jáchymovou ulicí 
směrem do centra. Cestou rozšafně 
kličkoval a vesele si troubil. Posléze 
zaparkoval na náměstí Míru.  Po zjištění 
totožnosti si řidiče (24 let) převzali opět 
policisté ČR. 
19.9.2005 v 15.00 hodin strážníci přijali 
oznámení o černé skládce na Jiráskově 

předměstí. Šetřením se podařilo zjistit 
původce skládky, který byl vyzván, aby 
černou skládku odklidil. Přestupek byl 
vyřešen blokovou pokutou. 
25.9.2005 přestupků proti veřejnému 
pořádku a proti majetku se dopustili v 
jednom ze vchodů panelového domu na 
sídlišti Vajgar dva silně podnapilí muži (25 
a 21 let) tím, že v mezipatře rozbili 
skleněnou výplň výtahové šachty 
(drátosklo). Poté vyšli před vchod, kde na 
trávníku usnuli. Tam si je také vyzvedli 
strážníci městské policie.                              

str. Rudolf Gabriel 

 
ZACHYCENO KAMEROU… 
Běh Terryho Foxe 
V sobotu 17. září se v Jindřichově Hradci 
v místním parku sešla řada sportovců. Tito 
nadšenci si i přes nepříznivé počasí přišli 
nejenom zasportovat, ale především 
podpořit humanitární akci. Jako v jiných 
místech České republiky se ve městě nad 
Vajgarem konal Běh Terryho Foxe. 
 

V dopoledních hodinách tak byl odstartován 
Běh Terryho Foxe. Svůj název tato akce 
nese podle mladého Kanaďana, který 
onemocněl rakovinou. I přes své 
onemocnění se vydal na dálkový běh, aby 
upozornil na tuto nemoc. Svůj boj prohrál. 
Od té doby se lidé na celém světě do tohoto 
běhu zapojují a to i ve městě nad Vajgarem. 
 

„Počet účastníků se během těch let nemění, 
ale stále více narůstá částka, kterou jsou 
účastníci ochotni věnovat na boj proti 
rakovině. Za těch osm let to už dělá téměř 
80 tisíc korun, jenom co hradečtí přispěli na 
boj proti této nemoci.“ objasnila jedna 
z pořadatelek závodu Ing. Ivana Lorencová. 
 

Pro všechny nadšence byli připraveny tři 
trasy podle náročnosti. Každý si libovolně 
mohl zvolit jakou chtěl. Nezáleželo na tom, 
zda trasu proběhne, projede na kole nebo 

se jen projde. Jediné co se počítalo, byla 
samotná účast.  
„To startovné je opravdu dobrovolné. 
Dokonce se účastníci ani nemusí 
registrovat, je to jenom jejich dobrá vůle, 
že chtějí svými jmény podpořit tuto 
myšlenku. Také mohou běžet bez 
příspěvků. Výše není omezená a je to 
jejich individuální záležitost. My v podstatě 
nerozhodujeme, co dostanou. Snažíme se, 
každému dítěti dát alespoň symbolicky 
samolepku nebo diplom“. vysvětlila 
Lorencová.  
 

Letos se v Jindřichově Hradci zapojilo 
celkem sto osmdesát účastníků a na 
výzkum rakoviny poputuje celkem 8.555,5 
korun. 

Další ročník festivalu Szene bunte 
wähne 
 

S motem „Svět je blíž“ byl 1. října v J. 
Hradci zahájen již třetí ročník 
mezinárodního divadelního a tanečního 
festivalu pro mladé publikum Szene bunte 
wähne. Hlavním cílem celého projektu je 
především přiblížit kultury různých zemí, a 
to jak jinak než prostřednictvím divadla. 
Ze stejného důvodu se do tohoto festivalu 
v letošním ročníku zapojilo celkem 38. 
souborů z dvanácti zemí z celého světa. 
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V Jindřichově Hradci tak mohli diváci přivítat 
herce z Belgie, Německa, Holandska a 
Rakouska. Chybět nesměl ani český 
divadelní soubor. V úterý v kulturním domě 
Střelnice diváci shlédli představení 
pražského souboru Buchty a loutky. 
Absolventi loutkářské katedry DAMU 
nastudovali a připravili hru nazvanou Příběh 
opravdového člověka, se kterou se již 
představili na rakouské straně. Ve městě 
nad Vajgarem však došlo ke změně a diváci 
nakonec shlédli představení Rocky IX. 
„Je to o lásce a o potu. Je to legrace a 
parodie na známé americké filmy. Některé 
věci jsme se snažili ale brát smrtelně vážně 
– je to prostě o všem.“ vysvětlil člen 
souboru Buchty a Loutky Radek Beran.        
I když tento divadelní soubor měl 
v Jindřichově Hradci premiéru, účast na 
festivalu Szene bunte wähne se jistě nedá 
označit jako náhoda. Pražští herci se již řadu 
let podílí na nejrůznějších mezinárodních 
akcích. Po tomto vystoupení se hradeckému 
publiku představil ještě soubor z Holandska. 
Letošní ročník festivalu Szene bunte wähne 
určený především dětem a mladému publiku 
v Jindřichově Hradci ve čtvrtek zakončili 
herci ze sousedního Rakouska.  
 
Otevření nového hřiště 
S koncem měsíce září zažila IV. Základní 
škola na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci 
velký svátek. Slavnostně zde bylo otevřeno 
nové víceúčelové hřiště. Pásku nad plochou 

přišel přestřihnout starosta města 
Jindřichova Hradce Karel Matoušek. 
Město J. Hradec vyhlásilo soutěž na prodej 
pozemku sousedícího s plaveckým bazé-
nem. Firma, která ho získala, musela navíc 
na své náklady dobudovat kruhový objezd 
a parkovací místa. Dalším požadavkem 
byla výstavba sportovních hřišť. „Kdo už 
se tam byl podívat, tak viděl, že jsou tam 
dva krásné tenisové kurty, je tam 55 
parkovacích míst pro bazén a hřiště pro 
petang, to je takový doplněk. Toto nové 
hřiště se tam již nevešlo, takže po 
konzultaci jsme si řekli, že by bylo hezké, 
kdyby každá základní škola měla nějaké 
hřiště, které by bylo možné využívat celý 
rok. Tak jsme to situovali na tuto základní 
školu.“ doplnil starosta města J. Hradce 
Karel Matoušek. 
Náklady na toto víceúčelové hřiště dosáhly 
částky zhruba dvou milionu korun. 
Z nového moderního sportoviště měli 
radost nejenom samotní žáci, kteří je hned 
při slavnostním otevření vyzkoušeli, ale 
také pedagogové. „Takováto plocha taky 
nikde v širokém okolí není, i když na 
sousední základní škole se buduje něco 
podobného, ale v jiném duchu.“ Řekl 
ředitel IV. základní školy Mgr. Karel 
Matlas. Hřiště bude škola využívat 
samozřejmě při hodinách tělocviku. 
Veřejnost, která si bude chtít zahrát ať už 
volejbal, basketbal a nebo fotbal, dostane 
možnost  o večerech nebo víkendech. 
 

BBllaannkkaa  VVaaňňkkoovváá  JJiinnddřřiicchhoohhrraaddeecckkáá  tteelleevviizzee  

Městská knihovna                    
 Městská knihovna zprostředkuje služby… 
 

     I nevidomí a slabozrací občané  v Jihočeském kraji mají možnost využívat knihovnických 
služeb. Jejich přání jsou připraveny plnit nejbližší pobočky Macanovy knihovny v Praze -  
Šmidingerova knihovna ve Strakonicích a Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.  
V obou uvedených institucích fungují oddělení pro nevidomé. Možnost půjčování zvukových 
knih na MC a CD nosičích z těchto knihoven ráda zprostředkuje zájemcům z Jindřichova 
Hradce a okolí pracovnice hudebního oddělení naší knihovny. Jedná se o zcela bezplatnou 
službu. Zájemce ji může využívat po předložení lékařského potvrzení o svém hendikepu. Obdrží 
katalog v tištěné podobě a poté mu budou vybrané tituly zdarma zasílány poštou. 
     Zvukové knihy je také možno vyhledávat prostřednictvím internetu z ON-LINE katalogů 
uvedených knihoven: 
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 http://www.kkvysociny.cz      (Krajská knihovna Vysočina Havlíčkův Brod)  
http://www.knih-st.cz/             (Šmidingerova knihovna Strakonice) 
          Případní zájemci mohou využívat i fond hudebního oddělení naší knihovny, jenž zahrnuje 
také nosiče s mluveným slovem a je stále nově doplňován (http://online.knih-jh.cz).  
     Mezi nejžádanější tituly roku 2005 patří:  

Ladislav Smoljak – Afrika, Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka  
Miroslav Šimek – Povídky, Zdeněk Izer – Policejní akademie 
Miloš Kirschner – Hurvínkovy Staré pověsti 

 

Městská knihovna se také rozhodla podpořit projekt Panenky pro UNICEF. Přijala nabídku ke 
spolupráci od Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci a v listopadu se stane jedním 
z prodejních míst. V infocentru knihovny si budou moci zájemci koupit ručně vyrobené panenky. 
Přispějí tím na podporu ohrožených dětí. Více podrobností o celé akci můžete získat buď na 
webové stránce fakulty nebo přímo v našem infocentru.              
                   Přijďte se podívat        

Milena Kodýmová, ředitelka MěK J. Hradec 
  

  
SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  KKRROONNIIKKAA  
  
MMěěssttoo  JJiinnddřřiicchhůůvv  HHrraaddeecc  ssii  ttoouuttoo  cceessttoouu  ddoovvoolluujjee  ccoo  nneejjssrrddeeččnněějjii  ppoobbllaahhooppřřáátt  

ppaanníí    OOlliinnccee  KKaassaalloovvéé    
kk  jjeejjíímm  kkrráássnnýýmm  nnaarroozzeenniinnáámm,,  kktteerréé  vv  ttoommttoo  mměěssííccii  oossllaavvíí..  
DDoo  ddaallššíícchh  lleett  ppřřeejjeemmee  hhooddnněě  zzddrraavvíí,,  ššttěěssttíí,,  ppoohhooddyy,,                        žžiivvoottnnííhhoo  ooppttiimmiissmmuu  aa  úúžžaassnnéé  
nneevvyyččeerrppaatteellnnéé  vviittaalliittyy,,  kktteerráá  zz  nníí  vvyyzzaařřuujjee  ppřřii  kkaažžddéémm  sseettkkáánníí..  
ZZáárroovveeňň    MMěěssttoo  JJiinnddřřiicchhůůvv  HHrraaddeecc  dděěkkuujjee    
ppaanníí  OOllzzee  zzaa  vveešškkeerroouu  ppooddppoorruu,,  kktteerroouu  ppoosskkyyttuujjee  ppřřii  rrůůzznnýýcchh  ssppoolleeččeennsskkýýcchh,,  kkuullttuurrnníícchh  aa  
cchhaarriittaattiivvnníícchh  aakkccíícchh..    
  
                                                KK  bbllaahhooppřřáánníí  ssee  ppřřiippoojjuujjee  ii  kkoolleekkttiivv  rreeddaakkččnníí  rraaddyy..        
Město Jindřichův Hradec blahopřeje rodičům k narození dětí, které byly 
slavnostně přivítány na starobylé radnici dne 7. a 21. října 2005  
 

Bártů Jan Molzer Oliver Šimánek Jan  
Čiháková Monika 
Činková Zuzana 
Dušková Klára 
Hochmuth Adam 
Kalvasová Tereza 
Hořejší Iva                  
Urban Matyáš 
Pišná Marcela 
Holub Václav 

 
 
 

Mouca Adam 
Moucová Veronika 
Paleček Tomáš 
Pešková Nicol 
Řípa Jonáš 
Koutná Eliška 
Vitoň Petr 
Želásková Kateřina 
Masařová Barbora 
 

Šípová Alžběta 
Štercl Jakub 
Votavová Anežka 
Charousek Denis 
Brom Kryštof 
Šikýřová Eliška 
Popov Oliver 
 
 

 

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

 

    2. 9. Matouš Pfauser, Rodvínov 20. 9. Libuše Dvořáková, J. Hradec 
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    2. 9. Josef Jiřík, J. Hradec  
    6. 9. Karel Šindelář, J. Hradec 
  10. 9. Jaroslav Havelka, Otín 
  14. 9. Marie Bendová, Staňkov 
  16. 9. Božena Maršáková, Deštná u J. Hradce 
  16. 9. Josef Dušek, Horní Radíkov  
  17. 9. Růžena Buštová, Chlum u Třeboně 

20. 9. Zdeňka Slámová, J. Hradec  
21. 9. Josef Lukš, J. Hradec  
21. 9. Oldřich Matějů, Nová Včelnice 
23. 9. Libuše Malá, J. Hradec 
24. 9. Jaroslav Krejčí, J. Hradec 
27. 9. František Drbal, Horní Pěna 

 
 

Město Jindřichův Hradec Odbor rozvoje - oddělení investic 
Obnova vodovodního přívodního řadu Děbolín – J.Hradec 
 

V měsíci říjnu byla dokončena další z velkých investičních akcí města v roce 2005 – 
obnova vodovodního přívodního řadu Děbolín – Jindřichův Hradec. Jedná se o hlavní 
přívod vody pro město a další obce v délce více než 5 km. Stávající řad byl vybudován 
před cca 30 lety a byl na hranici technické životnosti. Zejména při povodních 2002, kdy 
zásoboval i velkou část Třeboňska, již technicky ani kapacitně nevyhovoval a v běžném 
provozu docházelo k častým poruchám a ztrátám vody. Obnovená trasa začíná ve 
vodojemu Děbolín a je vedena ve volném terénu kolem místní části Děbolín do lokality 
Zbuzany, kde odbočuje větev do původní úpravny vody u nádraží a hlavní vedení dále 
pokračuje přes Sládkův Kopec a Jakub, kde je napojeno na trasu původní, která dále 
pokračuje na sídliště Hvězdárna. Práce byly zahájeny v závěru roku 2004. Nový řad 
profilu 500 mm je proveden z kvalitní tvárné litiny s vnitřní cementací a vnější 
protikorozní povrchovou úpravou. Na trase byly obnoveny odbočné šachty, které byly 
nově osazeny elektroventily a měřidly s přenosem dat na dispečink provozovatele, čímž 
bude zajištěno operativní řízení dodávky vody. V měsíci říjnu probíhalo přepojování 
jednotlivých odbočujících řadů a z tohoto důvodu mohlo dojít i k zakalení dodávané 
vody. V současnosti již je voda dodávána novým řadem a její kvalita je stabilní. Obnovu 
prováděla firma Kašparů – Koller s.r.o. České Budějovice, autorem projektu je VaK JČ 
a.s. České Budějovice. Celkové náklady stavby činily téměř 46 mil. Kč, na financování 
byla získána státní dotace ve výši 60 % nákladů a příspěvek Družstva Vodospol ve výši 
10 mil. Kč. Realizací této stavby je do budoucna zajištěno bezpečné zásobování města a 
dalších okolních obcí pitnou vodou.            Vladimír Krampera, oddělení investic MěÚ 

              K U L T U R N Í     K A L E N D Á Ř                   
 

Kruh přátel hudby při městě Jindřichův Hradec  
Vás zve na koncert Jindřichohradecký hudební podzim 
1. 11. 2005 – 19.30 hod. – EPOQUE STRING QUARTET                     
                                           Předprodej vstupenek KD Střelnice od 18. 10. 2005  
kaple sv. Maří Magdaleny                                  Vstupné: 60,-/pro členy KPH 40,- Kč  
 

Město Jindřichův Hradec Vás zve na koncert 
3. 11. 2005 – 19.30 hodin – Pěvecký sbor Smetana  
                     a komorní obsazení Jindřichohradeckého symfonického orchestru 
kaple sv. Maří Magdaleny                 vstupné dobrovolné 
 

Národní muzeum fotografie, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat  na zahájení výstavy 
v sobotu 5. 11. 2005 v 17 hodin - LIDÉ, KTEŘÍ ZVÍTĚZILI VE VÁLCE  
                                                    2. světová válka ve fotografii 
v Národním muzeu fotografie, Kostelní 20/I. - jezuitská kolej J. Hradec 
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Galerie INSPIRACE pořádá výstavu jindřichohradeckého výtvarníka 
Vernisáž 5. 11. 2005 v 17.00 hod. - VLADIMÍR TŮMA - OBRAZY Z MÉHO KRAJE  
Langrův dům, nám. Míru 138/I., malá výstavní síň do 30. 11. 2005 vstup volný 
 

KD Střelnice Vás zve  
5. 11. 2005 ve 20.00 hod. – PODZIMNÍ CHARLESTON taneční večer v rytmu jazzu 
sál Střelnice 
 

KD Střelnice pořádá divadelní drama  
9. 11. 2005 v 19.00 hod. – BARONKY  
sál Střelnice                          Hrají: E. Holubová a Z. Bydžovská  předplatné sk. B 
 

Muzeum Jindřichohradecka pořádá 
čtvrtek 10. 11. 2005 od 16 hodin - Slavnostní otevření zimní části  
                                                         výstavy „Tužme se!“ a představení publikace  
„Z historie a současnosti jindřichohradeckého sportu“ 
výstavní sál „Ve Svatojánské“ 
na výstavě budou představeny zimní sporty a nová publikace muzea 
výstava otevřena denně (mimo pondělí vždy od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin) 
 

Občanské sdružení ROSKA Jindřichův Hradec a Město Jindřichův Hradec Vás zvou  
10. 11. 2005 – 19.00 hod. – BENEFIČNÍ KONCERT 
Účinkují:  Petr Přibyl ND Praha – viola a YMCA J. Hradec – Pěvecký sbor Jakoubek  
kaple sv. Maří Magdaleny  Vstupné dobrovolné 
 

DADA KLUB KASPER pořádá  
10. 11. 2005 – 19.30 hod. – Paleček & Janík  
Dada Klub Kasper, Kostelní 73/I, Atrium 
 

Muzeum Jindřichohradecka 
Slavnostní předání cen soutěže „Jindřichův Hradec - květen 1945“ 
pátek 11. 11. 2005  v 16 hodin v konferenčním sále muzea 
u příležitosti Dne veteránů slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro děti a mládež 
„Jindřichův Hradec - květen 1945“ 
KD Střelnice pořádá koncert k novému CD 
12. 11. 2005 – 19.00 hod. – Lenka Dusilová and Band  
sál Střelnice 
 

13. 11. 2005 – 9,30 hod.  Přednáška Tomáše Pfeiffera  GVN J. Hradec  
 

KD Střelnice pořádá zábavný pořad s tancem       
13. 11. 2005 – 17.00 hod. – Senior klub - sál Střelnice 
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka pořádají  
14. 11. 2005 od 19 hodin – přednášku Mgr. Stanislavy Novákové  
konferenční sál muzea            nazvanou „ O rodinném archivu Slavatů“ 
 

Město Jindřichův Hradec Vás zve na koncert z cyklu Zpívání na schodech  
14. 11. 2005 – 20.00 hod. – DIALOG VIOLY S HARFOU OD BAROKA PO BLUES 
                                                Ivana Pokorná a Petr Přibyl  
                           dále vystoupí Blanka Špuláková, Martina Drábiková - kytara, zpěv 
 

17. 11. 2005 – od 19.00 do 21.30 hod. – TAROTOVÉ VEČERY S BERI 
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Rozhovory o věcech minulých, přítomných a příštích nad tarotovými i jinými kartami 
Poradenské centrum Na Svatojakubské cestě, Jakubská 90/IV, J. Hradec 
 

KD Střelnice uvádí divadelní komedii 
19. 11. 2005 – 19.00 hod. – Záměna Hrají: S. Nálepková, H. Čížková, P. Nový  
sál Střelnice        předplatné sk. A 
 

KD Střelnice uvádí divadelní pohádku v cyklu „Děti s rodiči do divadla“ 
20. 11. 2005 – 16.00 hod. – Malované písničky      
sál Střelnice         
 

21. 11. 2005 – 19.00 hod. – autorské čtení Miroslava Černého Faltyse 
                                               „S poezií za svým srdcem“ 
Poradenské centrum Na Svatojakubské cestě, Jakubská 90/IV, J. Hradec 
 

Město Jindřichův Hradec Vás srdečně zve na koncert 
22. 11. 2005 – 19.30 hod. – Český chlapecký sbor BONI PUERI 
                                             Předprodej vstupenek KD Střelnice od 8. 11. 2005  
Rytířský sál - Státní hrad a zámek v J. Hradci      Vstupné: 100,- 80,- Kč 
 
 

Potápěčský klub Tethys Vás zve na přednášku Tomáše Kotouče  
23. 11. 2005 – 19.00 hod. – Ekvádor - potápění a putování 
                                               (Galapágy, Andy, Amazonie) + diapozitivy + film 
Potápěčský klub Tethys, Školní 78  Vstupné dobrovolné 
 
 

DADA KLUB KASPER Vás zve na besedu s ukázkou   
24. 11. 2005 – 17.00 hod. – Advent  tradiční zvyky a výzdoba bytu 
Dada Klub Kasper, Kostelní 73/I, Atrium 
 
 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s OS ČČK v J. Hradci Vás zvou  
24. 11. 2005 – 18.00 hodin – na besedu  „Slavná operní pěvkyně  
                         Jarmila   Novotná ve filmových dokumentech a fotografiích“  
                        s doprovodným slovem Dr. F. Fürbacha 
Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka, Štítného 
Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu „PF Antonína Málka“ 
vernisáž se koná ve čtvrtek 24. 11. 2005 od 16 hodin  
v kapli sv. Víta v Muzeu Jindřichohradecka - výstava potrvá do 6. ledna 2006 
 

Klub historie letectví a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku 
Mgr. Vladislava Buriana nazvanou „Expedice Tain 2005“ 
25. 11. 2005 od 18 hodin - přednáška bude doplněna promítáním videodokumentu a 
fotografií z 14-ti denní cesty dokumentující osudy a hroby čs. válečných letců na území 
Skotska, Orknejských ostrovů a severu Anglie 
konferenční sál muzea 
 

Kulturní dům Střelnice Vás zve  
27. 11. 2005 v 18.00 hod. - Vánoční vyzvánění – tradiční adventní koncert 
sál Střelnice                            Účinkují: Žalman a spol. a Jen tak tak   
 

Kulturní dům Střelnice Vás zve  
29. 11. 2005 v 19.00 hod. - Adventní koncert  
sál Střelnice       Virtuosi Pragenses, Václav Hudeček, Petr Přibyl a Markéta Janoušková 
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STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC 

Dobrovského 1/I, 377 01 J. Hradec, tel.: 0420 384 321 279  
E-mail: zamek@j-hradec.cz Fax: 0420 384 321391  www.zamekjhradec.cz    
Od 1. 11. 2005 probíhají prohlídky pouze pro předem objednané skupiny (po - pá)            
s  110 % mimosezónním rezervačním příplatkem.  
 
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA  
Balbínovo náměstí 19/I. 377 01 J. Hradec tel. 384 363 661, 384 363 660   
Fax 384 361576           E-mail: muzeum@esnet.cz  www.muzeum.esnet.cz Otevřeno denně (mimo 
pondělí) od 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00  
Ve státní svátek ve čtvrtek 17. listopadu 2005 bude muzeum otevřeno! 
Městská vyhlídková věž je uzavřena. Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen.    
  
 
 
 

                  P ř i p r a v u j e m e    n a    p r o s i n e c                                                                            
 

 
 
 
 

  4. 12., v 17,00 a 19.30 – Jindřichohradecký symfonický orchestr    kaple sv. Maří Magdaleny 
  8. 12., Premiéra DS JABLONSKÝ                                                                    sál Střelnice  
10. – 11. 12., ADVENT na zámku – provoz Černé kuchyně, Živý betlém, trhy, ukázka řemesel 
11. 12., Sněhová královna – divadelní pohádka – Divadlo Příbram                       sál Střelnice 
11. 12., v 19.30 hod. – pěvecký recitál Martiny Kučerové s dětským pěveckým sborem  
                                 Vivala Bela a hosté                                    kaple sv. Maří Magdaleny 
13. 12., divadelní JEDNOAKTOVKY – GVN J. Hradec                                         sál Střelnice               
14. 12., KOSA – divadelní představení – Divadlo B. Polívky a PS Frída                   
Hrají: B. Turzonovová, M. Trnavský, R. Novák,  a Jazzová skupina předpl. sk A  sál Střelnice 
16. 12., od 13.00 –  Vánoční kamion                                                             náměstí Míru  
18. 12., Senior klub                                                                                       sál Střelnice 
18. 12., ve 13.00 hod. – Vánoční koncert  Účinkují: JHSO, PS Smetana,  
                                    Chrámový sbor Adama Michny    v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
26. 12.,  v 17.00 hod. –  Vánoční koncert Účinkuje: YMCA J.Hradec –  Pěvecký sbor Jakoubek         
                                                                                                kaple sv. Maří Magdaleny  
Národní muzeum fotografie, o.p.s. 
si Vás dovoluje pozvat  na zahájení výstavy 
 

LIDÉ, KTEŘÍ ZVÍTĚZILI VE VÁLCE  
2. světová válka ve fotografii 
v sobotu 5. listopadu  2005 v 17 hodin  
              v Národním muzeu fotografie 
              Kostelní 20/I. - jezuitská kolej J. Hradec 
             Výstava potrvá do 27. listopadu 2005 
Otevřeno denně mimo pondělí od 12 do 17 hodin 
po telefonické dohodě lze výstavu zpřístupnit i mimo tyto hodiny.   
Vstupné:  plné 40 Kč, snížené 20 Kč pro studenty, důchodce, děti nad 6 let rodinné 80 Kč    
pro max. 2 dospělé a 2 děti vstup zdarma pro děti do 6 let, novináře, invalidy 
Rozsah výstavy:  digitální tisky cca 70 fotografií rozměrů 30x40 cm a 40x60cm  
Kontaktní osoba  PhDr. Miloslav Paulík, ředitel NMF, tel. 384 361 761,  
pro novináře: e-mail: nmf@nmf.cz  

strana   11                         Jindřichohradecký zpravodaj                             11/2005 
Doprovodný program: Diskuse s válečnými zpravodaji o soudobých  konfliktech 
(určeno pro studenty) s válečnými zpravodaji J.Šibíkem a J.Štětinou (8.11. a 14.11. 
dopoledne)  
Války současnosti – beseda s válečným zpravodajem a senátorem Jaromírem 
Štětinou, pondělí 14.11.05, 18 hodin, výst. prostor Národního muzea fotografie.           
Vstupné 25,- Kč, předprodej vstupenek v pokladně Národního muzea fotografie od 5. 11. 
denně mimo pondělí od 12 do 17 hodin 
    

Výstava je pořádána ve spolupráci s Velvyslanectvím Ruské federace v České 
republice a  za finančního přispění  Města Jindřichův Hradec 
 

LIDÉ, KTEŘÍ ZVÍTĚZILI VE VÁLCE   2. světová válka ve fotografii  
„Válka – to je především hoře“(Dmitrij Baltermanc) 

 

„Lidé, kteří zvítězili ve válce“ je výstava, věnovaná 60.výročí ukončení druhé světové 
války a 60.výročí pražského povstání. Výstavu tvoří unikátní soubor fotografií z archivu 
ruské tiskové agentury RIA Novosti, která vznikla za války pod názvem Sovětská 
informační kancelář.  
 

Výstava je svědectvím sovětských válečných fotoreportérů (Dmitrij Baltermanc, Max 
Alpert, Anatolij Garanin, Georgij Zelma, Ivan Šagin a další) od přepadení země v červnu 
1941 přes ústup, utrpení civilního obyvatelstva, těžké boje, postup fronty na západ až po 
dobytí Berlína a osvobození Prahy, kde druhá světová válka prakticky skončila. Zvláštní 
pozornost je věnována i 1.československému armádnímu sboru, který bojoval po boku 
Rudé armády proti hitlerovskému Německu. 
 

Cílem výstavy není výčet ani popis historických událostí, ale esteticky platná a hluboce 
citová zpráva o tom, co pro člověka znamená válka. A jaké utrpení celému lidstvu 
přinesla právě tato válka, která tragicky na půl století rozdělila náš svět, i co znamenala 
pro individuální osud každého člověka, jenž v onom rozděleném světě následně vyrůstal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINO STŘELNICE 
 
 
 
 
 
 

1. úterý    17.30 20.00 
2. středa  17.30 20.00 
3. čtvrtek 17.30 20.00 
 
Vstupné: 63 Kč 

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

4. pátek   17.30 20.00 
 
 
Titulky  
Vstupné: 63 Kč              

DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN USA-Austrálie-Warner Bros. 
Horor. Víkend, který začíná jako jeden velký úlet, se pro partu šesti 
přátel stává hrůzným bojem o přežití. 
Hrají: Elisha Cuthbertová, Chad Michael Murray, Paris Hiltonová  
Režie: Jaume Collet-Sera                        
Mládeži do 12 let nevhodný                     
Délka filmu: 113 min. 

5. sobota 17.30 20.00 
6. neděle  17.30 20.00 
 
 

STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII USA-Falcon 
Sci-fi komedie. Nepropadejte panice! Ani když stopujete v županu... 
Pozemšťan Artur prožívá špatné dny: jeho dům má být zbourán pro 
stavbu dálnice, z nejlepšího přítele Forda se vyklube mimozemšťan a 
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Titulky                     
Vstupné: 63 Kč 
 

jeho planeta Země bude brzy zničena kvůli stavbě hyperprostorového 
dopravního obchvatu. 
Hrají: Martin  Freeman, Sam Rockwell, John Malkovich  
Režie: Garth  Jennings                           
Délka filmu: 110 min. 

ART  KINO  
FILMOSTRADA 2005 
7. pondělí. 17.30 20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč 

EROS  Itálie-USA-Hongkong-SPI 
Povídkový film o lásce a sexualitě, od tří režisérů, z prostředí různých 
kultur. Snímek byl úspěšně uveden na MFF v Benátkách a v Torontu 
2004. Druhý snímek z cyklu nekomerčních filmů Filmostrada 2005. 
Hrají: Christopher Buchholz, Regina Nemniová, Luisa Ranierová,  
         Robert Downey,Jr. aj. 
Režie: Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar-wai 
Mládeži do 15 let nepřístupný              Délka filmu: 100 min. 

8. úterý    17.30 20.00 
9. středa  17.30 20.00 
 
 
Titulky   
Vstupné: 63 Kč 

WALLACE A GROMIT: Prokletí králíkodlaka  
 V.Británie Bontonfilm 
Animovaná  komedie od tvůrců filmu Slepičí úlet. Ne vždy úspěšný 
vynálezce Wallace a jeho věrný pes Gromit zachraňují významnou akci 
- soutěž v pěstování obří zeleniny, ohroženou záhadným záškodníkem.
Režie: Steve Box, Nick Park                  Délka filmu: 100 min. 

10. čtvrtek  17.00 20.00 
11. pátek    17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
 
Titulky   
Vstupné: 73 Kč 

LEGENDA O ZORROVI USA-Falcon 
Muž s černou maskou se vrací. Uplynulo 10 let a Alejandro (Antonio 
Banderas) se svoji ženou Elenou (Catherine Zeta-Jonesová) se 
pokoušejí se svým synkem žít normální život. Objevuje se však nový 
nepřítel... Pokračování dobrodružného filmu“ Zorro: Tajemná tvář.“ 
Dále hrají: Rufus Sewell, Nick Chinlund  
Režie: Martin Campbell                       
Délka filmu: 130 min.                             

12. sobota 15.00 a 17.30 
13. neděle 17.30 
 
 
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč                   

BIBI BLOCKSBERG: TAJEMSTVÍ MODRÝCH SOV   
Německo-Atypfilm 
Rodinný film o dobrodružstvích, která dívka Bibi prožije během 
prázdninového doučování na hradě Altenberg. 
Hrají: Sidonie von Krosigk, M.L.Stahl, Corinna Harfouch  
Režie: Franciska Buchová                      
Délka filmu: 120 min.  

12. sobota  jen 20.00 
13. neděle  jen 20.00 
 
 
Titulky             
Vstupné: 73 Kč                    

TĚŽKÁ VÁHA USA-Falcon 
Bývalý šampion se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na život a na 
smrt. Russell Crowe v životopisném dramatu o slavném americkém 
boxerovi J.J.Braddockovi. 
Dále hrají: Renée Zellwegerová, Paul Giamatti  
Režie: Ron Howard                              Délka filmu: 144 min 

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  PRO  
SENIORY 
14. pondělí 17.30 20.00 
 
 
 
Vstupné: 35 Kč 

FAUNOVO VELMI POZDNÍ ODPOLEDNE  ČR-Bontonfilm 
Stárnoucí elegán Faun - je ješitný, zbabělý a trochu infantilní snob, 
který se snaží užívat života s mladými dívkami. Komedie Věry 
Chytilové podle povídky Jiřího Brdečky. 
Hrají: Leoš Suchařípa, Libuše Pospíšilová, Jiří Hálek,  
         František Kovářík  
Režie: Věra Chytilová     
Do 12 let nevhodný   
Délka filmu: 95 min. 

FILMOSTRADA  2005 
15. úterý  17.30 20.00 
 
 

MŮJ MILÁČEK RÁŽE 6.65 Dánsko-SPI 
Příběh mladého outsidera Dicka, který ve chvíli, kdy najde malou 
pistoli zjistí, jak nebezpečně ho zbraň přitahuje i navzdory horlivým 
představám o míru. Další snímek z cyklu Filmostrada 2005. 
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Titulky 
Vstupné: 68 Kč                    

Hrají: Jamie Bell, Bill Pullman, Michael Angarano  
Režie: Thomas Vinterberg   Mládeži do 12 let nevhodný   
Délka filmu: 100 min. 

16. středa  17.30 20.00 
17. čtvrtek 17.30 20.00 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 68 Kč                    

GÓÓÓL!  USA-Falcon 
Každý sen má svůj začátek. Mladému fotbalistovi Santiago Munezovi  
z chudinské čtvrti Los Angeles se život změní v okamžiku, kdy si jej 
povšimne Glen Foy, „lovec talentů“ pro anglický tým Newcastle 
United. 
Hrají: Kuno Becker, Alessandro Nivola, Anna Frielová  
Režie: Danny Canon                 
Délka filmu: 114 min. 

18. pátek   17.30 20.00 
19. sobota 17.30 20.00 
20. neděle 17.30 20.00 
 
 
 
Český dabing                       
Vstupné: 73 Kč                    

PANENSTVÍ NA OBTÍŽ Norsko-Švédsko-Bioscop 
Je jí šestnáct, právě ji oslovil nejhezčí kluk ve škole a všechno by 
vlastně bylo fajn, kdyby ještě nebyla panna... Poslední ve třídě! 
Neamerická svižná komedie plná nadsázky, dívčích půvabů a 
přiměřené erotiky. 
Hrají: Kaia Fossová, Maria Brinchová, Kim s.Falck-Jorgensen  
Režie: Petter Naess     
Mládeži do 15 let nepřístupný                     
Délka filmu: 83 min. 

ART KINO 
FILMOSTRADA 2005 
21. pondělí 17.30 20.00 
 
 
Titulky      
Vstupné: 68 Kč                          

ZABIJI NIXONA  USA-SPI 
Drama muže, krachujícího obchodníka Sama Bickea (Sean Penn), 
zklamaného „průměrného občana“, který byl v roce 1974 dohnán k 
naplánování atentátu na amerického prezidenta. 
Dále hrají: Naomi Wattsová, Don Cheadle, Jack Thompson  
Režie: Niels Mueller  Mládeži do 15 let nepřístupný               
Délka filmu: 95 min.                                                                      

22. úterý  17.30 20.00 
23. středa 17.30 20.00 
 
 
Český dabing 
Vstupné: 63 Kč                    

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ Francie-Intersonic 
Dokumentární film. Úchvatná sága o putovávání tisíců tučňáku 
císařských, kteří se každoročně v březnu vydávají na více než 
stokilometrový pochod Arktidou na místa, kde se mohou rozmnožovat. 
Režie: Luc Jacquet                                  
Délka filmu: 80 min.  

24. čtvrtek 17.30 20.00 
25. pátek    17.30 20.00 
26. sobota  17.30 20.00 
27. neděle  17.30 20.00 
 
 
 
 
 
 
Vstupné: 80 Kč  

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

PŘEDSTAVENÍ  NEJEN  PRO  
SENIORY 
28. pondělí 17.30 20.00 
 
 
 
 
Vstupné: 35 Kč  

ROZMARNÉ LÉTO ČR-Bontonfilm 
Úsměvná adaptace novely V.Vančury. Plovárna na řece Orši je místem 
setkání tří přátel: lázeňského mistra Antonína, majora a abbého, kteří 
tráví chladné a deštivé dny nevydařeného léta v duchaplných 
debatách. 
Hrají: Rudolf Hrušínský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodský,              
        František Řehák, Jiří Menzel 
Režie: Jiří Menzel  Mládeži do 12 let nevhodný    Délka filmu: 80 min. 

29. úterý  17.00 20.00 ŘÍŠE VLKŮ  Francie-Bioscop 
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30. středa 17.00 20.00 
 
Pozor na začátek! 
 
Titulky 
Vstupné: 78 Kč                          

Krimi-thriller. V pařížské turecké čtvrti jsou brutálně zavražděny tři 
ženy. Mladý komisař Nerteaux požádá o pomoc bývalého kolegu 
Schiffera (Jean Reno), znalce místního podsvětí. 
Dále hrají: Arly Joverová, Jocelyn Quivrin, Laura Moranteová aj. 
Režie: Chris Nahon   Mládeži do 15 let nepřístupný 
Délka filmu: 130 min. 

1.12. čtvrtek 17.30 20.00 
2.12. pátek   17.30 20.00 
 
 
 
 
Titulky 
Vstupné: 63 Kč          

NOČNÍ HLÍDKA Rusko-Bontonfilm 
Temná fantasy Noční hlídka je první částí trilogie natočené podle 
předlohy Sergeje Lukjaněnka.  Špičkové vizuální efekty, úžasné akční 
sekvence a hororové napětí snímku bylo důvodem k oscarové 
nominaci na nejlepší cizojazyčný film. 
Hrají: Konstantin Chabenskij, Vladimir Meňšov, Marija Porošinová  
Režie: Timur Bekmambetov    Mládeži do 15 let nepřístupný                 
Délka filmu: 114 min. 

  
 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   

   

6. neděle     15.30 
Vstupné: 10  Kč 

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ IV                 ČR-Krátký film  
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 60 min. 

13. neděle   15.30 
Vstupné: 10  Kč 

PŘÍBĚH CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA                   ČR-Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 75 min.  

20. neděle   15.30 
Vstupné: 10  Kč 

ZASADIL DĚDEK ŘEPU                                ČR-Krátký film                     
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 60 min. 

27. neděle   15.30 
Vstupné: 10  Kč 

VŠE PRO VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ              ČR-Krátký film 
Pásmo pohádek.                                        Délka pásma: 65 min. 

                 

 Panenky hledají domovFakulta Managementu spolupracuje s Českým výborem 
pro UNICEF na projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“. Tento projekt probíhá 
již několik let a Fakulta Managementu je v něm aktivně zapojena od letošního roku.  
 
 

V čem projekt spočívá? 
Organizace (např. domovy důchodců, školy, dobrovolné spolky) i jednotlivci mohli ručně 
vyrábět textilní panenky. Každá vyrobená panenka má své jméno včetně svého rodného 
listu a představuje tak vlastně jedno dítě, které dostane díky přeočkování šanci na 
přežití. Hlavním cílem celého projektu je získat finanční prostředky na očkování dětí proti 
6 smrtelným chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza a dětská 
obrna). 
 

Kde panenky uvidíte? 
Koncem října byly některé z panenek vystaveny v Domě dětí a mládeže v Jindřichově 
Hradci. Všechny vyrobené panenky můžete shlédnout na slavnostní prodejnvernisáži 1. 
listopadu v aule fakulty.  
 

Kam přijít nejdříve? 
Kdo by měl zájem pomoci a panenku si zakoupit nebo alespoň prohlédnout, může se 
zúčastnit prodejní vernisáže, která se uskuteční 1. listopadu 2005 od 15. hodin 
v aule Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Slavnostní prodej zahájí ředitelka 
Českého výboru pro UNICEF Ing. Pavla Gomba. Po celou dobu vernisáže bude možné si 
panenky prohlédnout i zakoupit. 
 
 

Co na Vás čeká? 
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Díky velkému zájmu dobrovolníků se na fakultě shromáždilo na 130 panenek, které 
čekají na svoji novou rodinu. Každá panenka je originální, vyrobená z přírodních 
materiálů a reprezentuje obyvatele ze všech koutů naší planety. Najdete mezi nimi svou 
favoritku, ať je z Havaje, Vietnamu, Indie nebo České republiky. Cena panenky 
reprezentuje náklady na přeočkování jednoho dítěte a činí 600,- Kč. 
 

Co když vernisáž nestihnete? 
Vernisáž není jediná prodejní akce, kde můžete adoptovat panenku. Pravidelný prodej 
začíná 8. listopadu v Langrově domě na náměstí Míru, bude probíhat také ve foyer 
Fakulty managementu a v Městské knihovně v Jindřichově Hradci. Další velkou 
příležitostí k zakoupení panenky bude adventní trh na zámku, který se koná 10. a 11. 
prosince. Všechna prodejní místa a časy najdete na internetových stránkách projektu a 
v regionálních médiích. 
 

Kdo to pořádá? 
Na samotné realizaci celého projektu se kromě koordinátorů na Fakultě managementu 
podílejí i studenti předmětu „Masmédia a publicita“, kteří se snaží o maximální úspěch 
projektu a o zapojení a informování široké veřejnosti. 
 

Tip nejen na vánoční dárek? 
Panenka nemusí být vhodným dárkem jen pro děti, ale zajímavou finanční investicí i pro 
podnikatele, kteří si mohou celou částku odečíst ze základu daně jako dar na dobročinné 
účely. Daňový doklad obdrží každý zájemce na požádání. 
 
Kde získáte další informace? 
Více se dozvíte na webových stránkách www.fm.vse.cz/unicef/index.html a nebo 
přímo u koordinátorů projektu Jitky Nesnídalové (384 417 105, nesnidaj@fm.vse.cz)          
a Martina Musila (384 417 109, musil@fm.vse.cz) na Fakultě Managementu. 

Tento článek připravili studenti předmětu „Masmédia a publicita“. 
                 

Dobrovolníci křešou dobro pro ostatní 
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.,  katedra managementu veřejného sektoru FM VŠE 
     V nadcházejícím roce se Jindřichův Hradec poprvé stane dějištěm události, která může 
mnoho lidí pohladit po duši. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické bude 
pořadatelem předávání ceny Křesadlo  za rok 2005. Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci. V každém kraji je odbornou komisí vybráno několik dobrovolníků, kteří svou 
dobrovolnou (tedy neplacenou) prací pomohli někomu druhému.  Cílem udělování ceny 
Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech 
zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. 

 Co je vlastně dobrovolnictví? „V době globalizace a nepřetržitých změn se svět stále 
zmenšuje, je složitější a vzájemná závislost vzrůstá. Dobrovolnictví, individuální nebo 
skupinová činnost, umožňuje: 

 udržovat a posilovat lidské hodnoty jako je družnost, zájem o druhé a služba jiným lidem; 

 jednotlivcům uplatňovat svá práva a odpovědnost jako příslušníci komunity a možnost se 
po celý život učit, růst a realizovat svůj lidský potenciál; 

 propojení navzdory překážkám, které nás neustále rozdělují, abychom mohli žít ve 
zdravých, udržitelných komunitách a abychom mohli společně usilovat o nalezení nových 
řešení pro společné úkoly a mohli utvářet náš osud;“ 

(Z deklarace o dobrovolnictví přijaté IAVE - Mezinárodní asociací pro dobrovolnické úsilí na 16. 
světové konferenci dobrovolníků, konané v Amsterodamu v lednu 2001) 



strana   16                         Jindřichohradecký zpravodaj                          11/2005 
Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků 
v roce 2001, podobné ceny již tehdy existovali v některých okolních zemích, například v 
Maďarsku, kde ji dokonce předává každoročně prezident. A kdo může cenu získat? Je to 
občan - fyzická osoba, která vykonává dobrovolnou činnost v neziskové organizaci v 
Jihočeském kraji, regionu, městě, kde bude cena udělována.       

     Slavnostní ceremoniál předávání ceny pro dobrovolníka roku Křesadlo 2005 proběhne dne 
1.2.2006 v prostorách Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci a zahájí tak  kampaň 
„30 dní pro neziskový sektor“. Realizační tým katedry managementu veřejného sektoru 
postupuje v souladu se statutem ceny Křesadlo, jež je duševním vlastnictvím o.s.Hestia - 
Národního dobrovolnického centra. Podle statutu navrhuje dobrovolníka k ocenění právnická 
osoba, obvykle nezisková organizace, nebo fyzická osoba – občan. Formulář návrhu je 
dostupný na webu fakulty na adrese www.fm.vse.cz nebo přímo na fakultě v kanceláři č. 418. 
Pokud tedy víte o někom, kdo v průběhu  roku 2005 nezištně věnoval svůj čas a energii 
ostatním a zaslouží si ocenění, navrhněte jej, na poděkování  touto formu jistě nezapomene. 
Podmínkou udělení ceny je souhlas navrženého kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho 
jména a důvodu, proč mu byla cena udělena.  
Kontaktní spojení pro případné dotazy: J.Sedláková, sedlakov@fm.vse.cz, 384 417 233 
Křesadlo je originální ručně vyrobený předmět, křeše se jím oheň pomocí pazourku. Podstatné 
je však spíše jeho poslání a symbolika. Dobrovolníci vlastně pomáhají vykřesat jiskry lidství ve 
svém okolí. Je někdo takový také ve Vaší neziskové organizaci?  

 
 

S P O R T 
 

 ZIMNÍ STADION J. HRADEC 
I. Liga muži               SO     5. 11. 18.00 KLH Vajgar – Ústí nad Labem 
  ST     9. 11. 18.00 KLH Vajgar – Beroun 
 ST   16. 11. 18.00 KLH Vajgar – Havířov 
 ST   23. 11. 18.00 KLH Vajgar – H. Králové 
   
I. Liga junioři PÁ     4. 11. 18.30 KLH Vajgar – Tábor 
 PÁ   18. 11. 18.30 KLH Vajgar – Rokycany 
 PÁ   25. 11. 18.30 KLH Vajgar – Letňany 
 NE   27. 11. 16.00 KLH Vajgar – Klatovy 
   
I. Liga dorost NE     6. 11. 16.00 KLH Vajgar – Kolín 
 NE   20. 11. 16.00 KLH Vajgar – Kobra Praha 
   
Liga žáci SO     5. 11. 13.00 KLH 6 + 7 tř. – K. Vary 
 SO   12. 11. 11.30 KLH 8 + 9 tř. – Č. Budějovice 
 NE   13. 11. 12.00 KLH 8 + 9 tř. – K. Vary 
 ČT   17. 11. 11.00 KLH 6 + 7 tř. – Slávie Praha 
 NE   20. 11. 11.00 KLH 6 + 7 tř. – Tábor 
 NE   27. 11. 11.00 KLH 8 + 9 tř. – Plzeň 
   
Krajský přebor žáků SO   19. 11. 12.00 KLH 4 + 5 tř. – Soběslav 
   
Krajská liga mužů NE     6. 11.  19.00 HC Radouň – Lipolec 
 NE   13. 11.  17.00 HC Radouň – Hluboká 
 NE   27. 11.  19.00 HC Radouň – Vimperk 
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Veřejné bruslení  

 ČT    3. 11.   17.00 – 18.30  
 NE    6. 11.   13.15 – 14.45  
 ČT  10. 11.   17.00 – 18.30  
 SO  12. 11.   16.00 – 17.30  
 ČT  17. 11.   17.00 – 18.30  
 ČT  24. 11.   17.00 – 18.30  
 SO  26. 11.   13.00 – 14.30  
 

                                   Sportovní hala – J. Hradec  HÁZENÁ 
I. Liga ženy NE    6. 11. 13.00 Slovan - Jitka – Ostrava 
 NE  20. 11. 13.00 Slovan - Jitka – Poruba Ostrava 
I. Liga st. dorostenky NE    6. 11. 15.00 Slovan - Jitka – Ostrava 
 NE  20. 11. 15.00 Slovan - Jitka – H. Brod 
I. Liga ml. dorostenky NE    6. 11. 17.00 Slovan - Jitka – Liberec 
 SO  20. 11. 17.00 Slovan - Jitka – H. Brod 
           

   BASKET 
 

II. Liga muži SO  12. 11.  19.30 BK J. Hradec – Domažlice 
 NE  13. 11.  10.30 BK J. Hradec – Plzeň 
Krajský přebor ženy SO   5. 11.  14.00 Slovan J. Hradec – Pelhřimov 
 NE   6. 11.   10.00 Slovan J. Hradec – Pelhřimov 
 SO 19. 11.   19.00 Slovan J. Hradec – Tábor 
 NE 20. 11.   10.00 Slovan J. Hradec – Č. Budějovice 
Krajský přebor muži SO  26. 11.   18.30 Slovan J. Hradec – Vimperk 
 NE  27. 11.   15.30 Slovan J. Hradec – Strakonice 
Krajský přebor dorost SO 12. 11.    17.00 Slovan J. Hradec – Pelhřimov 
 SO 26. 11.    18.30 Slovan J. Hradec – Tábor 
                                  

                                    FUTSAL   
III. Liga muži SO    5. 11.  10.30 K. Sport – K. Vary      
 SO  19. 11.  19.00 K. Sport – Selp Praha      
turnaj žáků SO  26. 11.    9.00 – 18.00  
 NE  27. 11.    9.00 – 15.00  
 

                                    VOLEJBAL 
Krajský přebor žáků  NE   6. 11.    7.30 – 12.00   
                                     KARATE 
Mistrovství republiky SO 19. 11.  8.00 – 19.00 mužů, žen 
 

                                   FOTBAL – hř. Vajgar 
I. A třída muži NE  6. 11.  13.30 Slovan J.H. – S. Ústí B 
Krajský přebor žáků SO  5. 11.  10.00 Slovan J.H. st + ml – Čtyři Dvory Č.B. 
Tyršův stadion - dorost SO  5. 11.  11.00 Slovan J.H. st + ml – Soběslav 
                                 KUŽELKY kuželna Slovan – Jarošovská ul.  
Krajský přebor I muži PÁ  4. 11.   17.30 Slovan J.H. B – Loko Č. Budějovice B 
 

                                    

Sport Pro Všechny – při TJ Slovan J.Hradec Rozvrh hodin 2005/2006       
 

tělocvična  Slovan – Jarošovská ul.    
pondělí 18,00-19,00 AE dívky (6-11) Čapková 
 -„- 19,00-20,00 AE dívky (12-15) Čapková, Hrubá Jana 
 -„- 20,00-21,00 aerobic ženy Bedáňová Karolína 
úterý 19,30-20,30 kondiční cvičení ženy Mráčková, Hodúlová (2) 
středa 16,00-17,00 předšk.děti (5-8 ) Filáčková,Tůmová 
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 -„- 17,00-18,00 rodiče a děti (2-4) Břízová,Štroblová,Letfusová 
 -„- 19,30-20,30 aerobic ženy Štroblová  
čtvrtek 19,30-20,30 body styling ženy Nedvědová 
 -„- 20,30-22,00 muži – hal.kopaná Král 
sobota 19,00-21,00 muži – hal.kopaná Letfus, Král 
neděle 19,00-20,30 muži – hal.kopaná Král  
tělocvična 4. ZŠ – u Merkuru   
pondělí 17,00-18,00 Př.děti (5-8))              VT Šilhavá 
 -„- 17,00-18,00 Rodiče a děti              MT Jedličková 
středa 19,00-20,00 ženy – zdravot.           VT Jannová, Nováková 
tělocvična 3. ZŠ – u Trojice „Speciální škola“   
pondělí 16,30-18,30 joga Vávrová 
tělocvična 6.ZŠ – Hvězdárna   
pondělí 18,00-19,00    ženy body styling         MT Nedvědová 
čtvrtek 17,00-18,00 rodiče a děti( 2-4)        MT Štroblová 
 -„- 18,30-19,30 ženy body styling         MT Bedáňová Ingrid 
bazén – Vajgar     

pondělí 17,00-18,00 plavání dětí Hradilová, Břízová 
  (od 12.9.) !! Naplněno!! Zvonařová, Korandová Zd. 

středa 20,00-21,00 ženy-cvič.ve vodě Nováková, Jannová 
  22-29/9  1 hod/ 40,- Kč  (placená akce Relaxu) 

 

podmínkou účasti ve cvičení je zaplacení členského příspěvku 
(pak se na cvičence vztahuje úraz. pojištění TJ)                       Naďa Hradilová, předsedkyně 
KLUB HISTORIE LETECTVÍ 
JINDŘICHŮV HRADEC  

                       

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

 

     Vážení čtenáři. Omlouvám se, že jsem od dubna letošního roku nepokračoval v publi-
kování tohoto seriálu o naší předloňské expedici věnované osudům a hrobům čs. 
válečných letců v oblasti jižní a jihozápadní Anglie. Důvodů bylo více. Hlavně však 
nutnost dokončit přípravy naší cesty do Skotska a na Orknejské ostrovy, ale především 
díky mým pracovním povinnostem. Děkuji za pochopení.   
 

     Během „Expedice Exeter“ jsme navštívili řadu míst týkajících se působení 
našich válečných letců ve Velké Británii. Lokality lze stručně popsat jako méně 
či více zachovalé, které nás v mnohém překvapily svým současným využitím. 
Hned v úvodu musím připomenout, že během války byla při jižním pobřeží 
Anglie za letiště využívána (obrazně řečeno) „kde jaká rovná louka“, která 
umožňovala bezpečný vzlet a přistání stíhacím strojům bránícím nebe nad 
Albionem.  
     U bombardovacích perutí to bylo mnohem složitější. Je známo, že již před válkou měli 
Britové podél pobřeží vybudovanou poměrně hustou síť logisticky vybavených základen. 
Až s postupem doby a snížením intenzity útoků ze strany Němců však docházelo k jejich 
vylepšování a využívání i v poválečném období.   
     O základně RAF (britské Královské letectvo) v Exeteru, kde byla od 7. května do    
26. června 1942 dislokována 310. čs. stíhací peruť, jsem se zmínil již ve svém posledním 
příspěvku. Existuje tu menší dopravní letiště zaměřené na vnitrostátní a turistické 
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zahraniční cesty. Bohužel, na válečné piloty a jejich aktivní odpor proti fašistům zde již 
dávno zapomněli. 
     V podvečer 8. června nám počasí mimořádně přálo, a tak jsme se vydali kousek      
za město, kde jsme si vyhlédli místo pro přespání. Druhý den jsme v časných hodinách 
vyrazili doplnit zásoby proviantu. Stále před námi bylo mnoho set kilometrů cesty a času 
proto nebylo nazbyt.  
     Jelikož město Exeter bylo naším cílovým místem, dovolte mi, abych vám ho alespoň 
trochu představil. Jedná se o správní středisko hrabství s 95 tisíci obyvateli, nacházející 
se v místě staršího římského osídlení. První kostel zde byl postaven roku 680, roku 1050 
pak založeno biskupství. Místo bylo odedávna centrem obchodu a řemesel. To dokládá      
i fakt, že se stalo v roce 1700 čtvrtým největším přístavem v Anglii. Navštívíte-li 
v současné době Exetetr, dozajista vás všechny ohromí monumentální katedrála Sv. Ma-
rie a sv. Petra stojící v místě bývalého klášterního kostela z roku 932. Určitě by se vám 
líbily i malé uličky v historickém jádru. Naštěstí jsme brzy našli obchod s potravinami  a 
následně se vydali na další cestu směrem k jihozápadnímu pobřeží Albionu. 
     Nejprve jsme projeli přímořským lázeňským městečkem Exmouth, kam také jezdili ve 
chvílích odpočinku naši váleční letci, následně pokračovali směrem na Brixham. Asi jen 
fandové námořní tématiky ví, že zde kotví zmenšená replika lodi „Golden Hind“ slavného 
britského piráta Francise Drakea. Na rozdíl od řady dalších však začal zavčasu loupit pro 
královskou pokladnici. Tím si vysloužil nejen odpouštění svých dřívějších prohřešků, ale 
také udělení šlechtického titulu.     
     Následující přejezd nás zavedl do dalšího významného přístavu Plymuth. Právě odtud 
totiž vedla jediná vhodná cesta do městečka Yelvertonu a následně do místa plánova-
ného setkání s panem plukovníkem Františkem Marešem a jeho chotí Gwen.  
     Asi nejlepší a nejhezčí využití bývalé letecké základny RAF jsme viděli právě při okraji 
Yelvertonu. Nutné je připomenout, že zde během II. světové války v rámci britských 
perutí sloužili také čs. letci. Jsou tu sice stále patrné zděné boxy na ochranu letadel, ale 
dnes se tu pasou ovce, volně cválají koně a lidé tu bez jakýchkoliv zábran venčí své 
čtyřnohé miláčky. Válku tak připomíná pouze pamětní deska zmiňující historii této loka-
lity.      
     Jen o pár mil dále se nachází oblast národního parku, součástí kterého je také bydliš-
tě pana Mareše - Sampford Spinay. Na ploše mnoha desítek hektarů je zde pár v krajině 
roztroušených domečků. Abych vám dokázal, že si nevymýšlím žádné přehnané 
báchorky, dovoluji si nyní ocitovat několik vět z expedičního deníku kolegy Ludvíka: 
„Cesta připomínala hororový film. Museli jsme na úzkých komunikacích dávat přednost i 
liškám. Náš tlumočník Petr Pokovba na první větší křižovatce kontaktoval mladého 
domorodce a měl úspěch. Pan plk. Mareš je zde asi velmi populární     a vážený občan. 
Uvolil se přijmout malou delegaci z našich řad, setká-ní je domluveno na zítřek. Poněkud 
tristní byl poznatek, že starý váleč-ný veterán naše kolegy zprvu považoval za Němce, 
kteří ho chtějí zastřelit.“  
  O tomto pondělním neplánovaném nočním setkání by se dalo napsat mnohé. Třeba to, 
že nás soused pana Mareše skutečně považoval za Němce a tuto informaci mu také před 
naším příchodem zatelefonoval. Nejspíše to bude tím, že čeština v těchto odlehlých 
končinách asi tak často nezní. O to více mile nás překvapil F. Mareš, který se sice bál, že 
na něm jdeme s odstupem řady desítek let od války uskutečnit krevní mstu za jím 
sestřeleného německého pilota, ale přesto nás byl ochoten skoro ve 22 hodin večer 
přijmout. Určitě se mu však ulevilo, když zjistil, že jsme „jen“ fandové historie letectví a 
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přijeli jsme k němu až z dalekých jižních Čech. Slovo dalo slovo a domluvu na setkání 
druhý den ráno v 9,30 hodin. S touto dobrou zprávou jsme také odjeli hledat vhodné 
místo na přespání.    
     „Nocleh jsme realizovali na nedaleké pastvině. Na jedné z mnoha, celá vesnice je jimi 
vlastně obklíčena.“, pokračoval zápisem do deníku kolega. „Po odstranění všudypřítom-
ných kozích bobků jsme se uložili pod plachtou u zdi, která vypadala jako hřbitovní. 
Hustě prší!“ Zmíněný déšť nás skutečně dokonale překvapil. Tentokrát nám nepomohla 
ani plachta připoutaná k autu. Pod ní se totiž časem vytvořil „vodní bazén“ a jakákoliv 
další snaha o ukrytí před mokrem byla marná. 
     Úterní ráno 10. června 2003 pro nás bylo mimořádně slavnostní. Každý si na sebe 
vzal to nejčistší co našel ve svém zavazadle a připravil se na návrat do Sampford Spinay. 
Karel Ludvík pak trefně zaznamenal: „Všichni jsme se snažili před návštěvou vypadat co 
nejlépe, což na mokré louce s ovčími bobky nebylo zrovna jednoduché. Díky blátu 
snídaně i ranní hygiena proběhla ve ztížených podmínkách. Při pokusu o převlečení      
do trička firmy Jiřího Macha jsem se třikrát zašpinil, čímž jsem zlikvidoval veškerou svojí 
zásobu náhradních sponzorských triček.“ 
     Setkání s manželi Marešovými patřilo k nejpříjemnějším z celé naší expedice. Bylo to 
od počátku milé posezení nad šálkem dobrého anglického čaje a domácím moučníkem. 
Naše upejpavost šla stranou. Celé více než tříhodinové setkání vyplněné poutavým 
vyprávěním pana Františka Mareše uteklo jako voda. Vždyť jeho bohaté celoživotní 
vzpomínky se staly podklady pro vydání autobiografické knihy: „Úkol splněn!“. Až budete 
mít během dlouhých zimních večerů čas, přečtěte si toto vyprávění válčeného stíhacího 
pilota. Dozvíte se tak mnoho zajímavých informací o jedné z mnoha téměř zapomenu-
tých legend našeho II. zahraničního odboje, která žije v ústraní civilizace v malé anglické 
vesničce Sampford Spinay nedaleko města Plymouth.   
     Vzpomínání pana plukovníka Františka Mareše bylo upřímné, milé a zajímavé. Do 
jednoho nás však zaskočil v závěru našeho setkání, když se i přes vážně zraněnou páteř 
z jednoho z válečných soubojů vydal po strmých schůdkách do podkroví svého domku   
a po chvíli nám za pomoci své manželky přinesl papírovou krabici plnou černobílých 
fotografií. Ty zakrývala československá vlajka, která byla speciálně ušita před třiceti pěti 
lety. Pan Mareš nám vyprávěl, jaké je žít v Anglii, své druhé vlasti, když přesto vnitřně za 
jakéhokoliv režimu a doby neustále prožíval osudy svého rodného Československa. Také 
proto byl jedním z hlavních aktérů výstavy předních britských, německých a amerických 
fotografů ve městě Plymouth, která se zde uskutečnila po neúspěchu Pražského jara      
a tragických událostech srpna roku 1968. Výstava měla veliký úspěch v evropském i 
zámořském měřítku. Byla zahájena tehdejším vícepremiérem Velké Británie a zúčastnila 
se jí řada politických i kulturních celebrit této ostrovní říše. Myšlenkou autorů výstavy 
bylo ukázat světu na černobílých snímcích nejrůznějšího formátu srpnové události po 
invazi vojsk Varšavské smlouvy v Praze. Hlavním cílem však bylo získat co nejvíce financí 
do těžkých začátků pro čes-koslovenské uprchlíky, kteří po srpnu 1968 opou-štěli svou 
vlast a žádali o politický azyl či dočasné útočiště ve Velké Británii. Když výstava splnila 
svůj cíl, byla Františkem Marešem pečlivě uložena do zmíněné papírové krabice a ta se 
pak téměř na třicet pět let stala součástí rodinného inventáře Marešů. I když se v ná-
sledném období pan plukovník ojediněle setkával s nejrůznějšími Čechy, výstavu nikdy 
nikomu nedal ani nepůjčil.  O to větší je pro nás v KHL čest, že jsme výstavu od plk. 
Mareše dostali darem. A to jsme se viděli poprvé v životě! Už tehdy jsme však slíbili, že 
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si ji nenecháme pro sebe, ale naopak jí jako pozdrav tohoto vlastence České republice 
budeme vystavovat. A to se také stalo.  
     Slavnostní vernisáž se uskutečnila v prostorách konferenčního sálu Muzea Jindřicho-
hradecka v památné datum 21. srpna. Během následujících více než čtyř měsíců výstavu 
navštívilo několik set lidí nejrůznějšího věku. Jsme proto velice rádi, že i s odstupem 
třiceti pěti let dokázaly často unikátní fotografie oslovit tak širokou veřejnost.  
 

(pokračování někdy příště)                                                                 Vladislav Burian, KHL 
 
Foto 1:  Pamětní foto na setkání s F. Marešem a jeho ženou Gwen. (Foto: V. Burian,  ar. KHL)  
Foto 2: Jeden z mnoha unikátních snímků na téma „Pražské jaro 1968“ (fotoarchiv KHL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


