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NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 �Mutina (72 ha)
Rybník Mutina se v dnešní době pyšní 310 m 
dlouhou hrází, která zadržuje téměř 1,5 mil. m3 
vody. V  nejširším místě (v  tzv. patě hráze) 
dosahuje až 55 m délky, a  tím se řadí k  nej-
robustnější hrázi na  Jindřichohradecku. Na-
pájen je z  potoku Olešná a  plocha povodí 
činí k profilu hráze 33 km2. Samotné výstav-
bě vodního díla předcházela úvaha hradec-
kého hejtmana Jana Šťastného Pušperského 
(†1562) vybudovat na výtoku dnešního ryb-
níku Vajgar panskou pilu. Dozajista si uvědo-
moval, že pro téměř celoroční chod pily po-
třebuje velké množství vody. Na základě této 
skutečnosti se hejtman vydal proti proudu 
Hamerského potoka hledat vhodnou lokali-
tu pro nový rybník. Došel až k vesničce Muti-
na, kde objevil pod Pleší horou (dnes známá 
pod názvem Na Kopci 592 m n. m.) ladem le-
žící bažinu. O této cestě napsal majiteli pan-

Výlov rybníku Mutina, listopad 1960.

ství Jáchymovi z  Hradce (1526−1565) dne 
23. 1. 1560 tyto řádky: „Co se rybníku u vsi Mu-
tiny dotýče, tak chci učiniti a časem svým, dá-li 
mi milý Bůh zdraví, na to pohleděti a vyměřiti…
nad to vejše sem i vymyslil, ač bude-li vůle VMti, 
že pod stavidly městského rybníku (dnes rybník 
Vajgar) anebo u samé fortny chci dáti pilu udě-
lati…“. Po souhlasu majitele panství s projek-
tem se Jan Šťastný Pušperský pustil do stav-
by vodního díla. Stačil již jen zaměřit výtopu 
rybníka, protože během roku 1562 zemřel. 
Po smrti hejtmana se na novém díle nějakou 
dobu nepracovalo. Až v letech 1572−1573 se 
v dochovaných účtech dozvídáme, že se od-
váděla stavařům na Novém rybníce u Mutiny 
výplata. Samotnou stavbu řídil zdatný hospo-
dář a hejtman hradeckého panství Jan Zelen-
dar (†1609). Zlé chvíle přišly na rybník v roce 
1575. Během dubna se nad vesnicí Popelín 

otevřela nebesa a za velmi krátkou dobu na-
pršelo velké množství vody. Tím vznikla po-
vodňová vlna, která dorazila do  již napuště-
ného rybníku Mutina. V tu dobu hráz nebyla 
ještě dostatečně sedlá, a proto neodolala ná-
poru přívalové vody a  praskla. Vznikla tím 
katastrofická potopa, která škodila v  celém 
kraji. Nejvíce úřadovala u samotného města 
Jindřichův Hradec. Celkem poničila sedlákům 
i mlynářům na 20 gruntů, které musel maji-
tel panství Adam II. z  Hradce (1549−1596) 
finančně odškodnit. Opravu hráze prove-
dl se svými stavaři Jan Zelendar velmi rych-
le, protože již na  jaře roku 1579 byl rybník 
na zkoušku nasazen kapří násadou (40 kop). 
V pozdějších letech byl nasazován 80 kopa-
mi (4800 ks). I v dalších letech se museli ryb-
níkáři na Mutinu několikrát vracet a předělá-
vat výpustná zařízení a  propadlou hráz nad 
jedlovými rourami (tzv. trouby). V dnešní do-
bě rybník Mutina prochází zásadní generální 
opravou, po které již budou mít dnešní ryb-
níkáři a vodohospodáři klidnější spaní. V příš-
tím čísle se dozvíme, kterak jindřichohradečtí 
konšelé budovali svůj největší rybník Holub.

Michal Kotyza 

Rybník Mutina z ptačí perspektivy, květen 2015. Pomocná čapová výpust, rybník Mutina březen 2021.

 � Areál Tyršovy sady nabídne zázemí pro sport i volný čas, ale i 400 parkovacích míst
Jindřichohradeckým zastupitelům byla koncem 
dubna představena studie, kterou zpracovala 
projekční kancelář JPS J. Hradec a která řeší mož-
nou budoucí podobu areálu Tyršovy sady. Ten 
by měl zahrnovat kromě sportovišť i veřejný pro-
stor a podzemní velkokapacitní parkoviště. Cel-
kově jde o plochu víc než 16 000 m2.
„Studie je jakýmsi návrhem, jak by za  několik let 
mohl dnes roztříštěný a nehezký areál vypadat. Po-
vede k tomu dlouhá cesta a neobejdeme se bez do-
tací, ale věřím, že máme dobře našlápnuto. Pokud 
se vše podaří, mohl by být Tyršův areál místem, kte-
ré bude žít po celý rok,“ řekl starosta Jindřichova 
Hradec Jan Mlčák. 
Na místě stávající tribuny fotbalového stadionu 
vznikne ubytovací zázemí propojené „suchou 
cestou“ se sportovní halou i Zimním stadionem 
Jana Marka. Dojde ke stavebním úpravám stáva-
jícího objektu Sokolovny (nástavba a přístavba). 
„Navrženými úpravami vznikne pravý kulturně 
sportovní komplex, který Jindřichův Hradec postrá-
dá. Poměrně jednoduchými a automaticky prove-
ditelnými přestavbami zde může být sportovní ha-
la, společenský sál, divadlo, kino a třeba i galerie. 

Díky využití během celého dne jsou zde velmi příz-
nivé provozní náklady. Velký potenciál má i umís-
tění objektu, jedná se o  jakousi vstupní kulturně 
sportovní bránu do  areálu,“ vysvětlil projektant 
Milan Špulák.
Část Tyršova pláň, kde se koná například Porcin-
kule nebo koncerty, by zůstala otevřeným veřej-
ným prostorem s  různými možnostmi využití, 
jako např. venkovní kluziště, trhy, poutě, koncer-
ty, letní kino a další. V podzemním parkovišti by 
místo k stání našlo téměř 400 aut. Součástí areálu 
bude podle návrhu i skatepark, lanové centrum 
nebo koupací biotop o rozloze 500 m2. Počítá se 

s  řadou sadových úprav a výsadbou vzrostlých 
stromů. Ke stávající sportovní hale a menší tré-
ninkové přibude třetí hala a šatny. Přístavbou ko-
lem stávajícího zimního stadionu vzniknou nové 
prostory pro menší sporty, lezecká stěna, občers-
tvení, ale také kvalitní šatny a rehabilitační a rela-
xační zázemí. Na střeše přístavby pak bude krytá 
atletická čtyřdráha s výhledem na město.
Ještě letos se začne s projektováním třetí trénin-
kové haly. Další kroky by měly následovat v příš-
tích letech. Celkem jde o  investici odhadem 
za 750 000 000 Kč.

Eliška Čermáková
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
pomalu končí první polovina roku 2021, roku, který ne-
začal zrovna nejlépe. Vkročili jsme do něj v době, kdy ce-
lý svět zasáhla další vlna pandemie koronaviru. Po tvr-
dém lockdownu se v dubnu i v květnu začala čísla konečně 
lepšit a epidemie rychle ustupovat. Letos jsme, troufám si 
říct, v lepší situaci než minulý rok touto dobou především 
v tom smyslu, že je předpoklad, že se po  letním ústupu 
epidemie na podzim nevrátí. Máme v rukou silné zbraně 
jako je očkování, kolektivní imunita po prodělané nemoci 
a celá řada jištění v podobě testování a režimových opat-
ření. V polovině května zasedal krizový štáb města, kde 
kromě všech složek Integrovaného záchranného systému 
a zástupců sociálních organizací promluvila také ředitelka 
Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava 
Kotrbová. Ujistila nás, že i jižní Čechy včetně Jindřichohra-
decka jsou ve zcela klidné epidemické situaci, a hlavně je 
jen minimum vážných průběhů nemoci. Věřím, že od do-
by, kdy tento text píšu, do okamžiku, kdy zpravodaj čte-
te, se situace ještě více zlepšila a můžeme 
říct, že léto (a doufejme nejen to) prožije-
me tak, jako dřív. Přeji vám krásné dny 
a hodně zdraví.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Od  začátku března do  konce dubna bylo 
v Mertových sadech vysázeno přesně 234 stro-
mů. Poslední strom symbolicky zasadil staros-
ta města Jan Mlčák v pátek 30. dubna. Buk čer-
venolistý doplňuje dva vzrostlé buky u vstupu 
do Mertových sadů od Naxerovy lávky. „Tento 
strom spolu s ostatními bude bránou do sadů. Dí-
lo je podle mě uděláno dobře, stromy jsou ochrá-
něny, doufám, že se všechny ujmou a budou nás 
v  parku těšit svojí přítomností," uvedl starosta 
Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

 � V Mertových sadech skončila výsadba víc než 200 stromů

 � Starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák popřál zdravotním sestrám k jejich svátku
Dne 12. května se po celém světě slaví Meziná-
rodní den zdravotních sester. V tento den se to-
tiž v  roce 1820 narodila Florence Nightingale, 
anglická ošetřovatelka a  zakladatelka povolá-
ní zdravotní sestry. Starosta Jindřichova Hradce 
Jan Mlčák při této příležitosti popřál a poděko-
val sestrám v místní nemocnici. 
Více než třicet vrchních sester a bratrů obdaro-
val květinou v úterý 18. května v úvodu porady 
vedoucích pracovníků v Nemocnici Jindřichův 
Hradec. Jako poděkování za  jejich práci nejen 
během náročných měsíců pandemie sestrám 
věnoval také originální přání vyrobené dětmi 
z  2. základní školy v  Jindřichově Hradci. „Ten-

Na konec druhé světové války se v sobotu 8. květ-
na vzpomínalo i v Jindřichově Hradci. Na Den ví-
tězství se uskutečnily pietní akce hned na  pěti 
místech. Oslavy začaly v sobotu ráno pověšením 
kytic k pamětní desce v Panské ulici, poté u Pa-
mátníku letců na nábřeží L. Stehny a na rodném 
domku Františka Peltána ve  Zbuzanech. Hlavní 
vzpomínkové akty se konaly u  památníku prv-

 � Jindřichův Hradec si připomněl Den vítězství

V neděli 9. května si dobrovolní hasiči na žádost 
starosty naplánovali brigádu na  ostrově rybní-
ku Vajgar. V rámci výcviku s motorovými pilami 
upravili zeleň na  ostrově. Prořezali stromy, od-
stranili polámané větve a  nálety. Pravidelnou 
údržbou prochází ostrov každý rok. 

 �Dobrovolní hasiči upravili zeleň na ost-
rově rybníku Vajgar

to svátek sester je poděkováním veřejnosti milio-
nům sester za jejich obětavost a nezastupitelnou 
roli ve zdravotní péči bez ohledu na rasu, pohlaví 
a náboženství. Všichni si uvědomujeme, že sestry 
jsou přítomny nejen při zrodu nového života, po-
máhají zmírňovat utrpení pacientů, ale mnohdy je 
doprovázejí při cestě poslední.  Jsou nejen zručné 
a obětavé, ale také velice vzdělané, nápadité a or-
ganizačně schopné. Být sestrou je velmi náročné 
a krásné povolání. Chtěl bych poděkovat vám zde 
přítomným a všem dalším sestrám za vaši laska-
vost, trpělivost a  pomoc všem, kteří ji potřebují,“ 
řekl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

Eliška Čermáková

Jde o  první takto velkou výsadbu v  parku 
od  jeho založení před zhruba sto lety. V po-
sledních letech došlo k pokácení desítek smr-
ků napadených kůrovcem. Jehličnany nově 
zastupuje zejména jedle. Z listnatých stromů 
byly vysázeny například javory, jírovce, duby 
nebo jasany. O výsadbu i následnou tříletou 
údržbu se postarala firma KHL-ECO. Sazeni-
ce stromů jsou chráněny dřevěnou konstruk-
cí a pletivem, aby nebyly ohroženy při hraní 
discgolfu.

ního, druhého a třetího odboje v Mertových sa-
dech a u hrobu Rudoarmějců na městském hřbi-
tově. Akci pořádalo město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se 44. lehkým motorizovaným pra-
porem, Klubem historie letectví J. Hradec, Česko-
slovenskou obcí legionářskou – Jednotou bratra 
Stanislava Berana a Klubem výsadkových veterá-
nů při 44. lehkém motorizovaném praporu.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Informační středisko města Jindřichův Hradec by-
lo vybráno do letní prázdninové soutěže s Čes-
kou Televizí Déčko. Pro letošní prázdniny je opět 
připravena soutěž, která má za cíl vytáhnout děti 
i s rodiči o prázdninách někam ven. V rámci pu-
tování navštíví zajímavá místa, historické, kultur-

Infocentrum pojede v létě na vlně s Déčkem

ní i přírodní památky a mnoho dalších míst v naší 
zemi. V rámci soutěže děti musí navštívit minimál-
ně tři z nich. Téma letošního roku bude odtajně-
no v průběhu měsíce června. O termínu začátku 
soutěže, jejích podmínkách a možnostech účasti 
budeme všechny informovat na oficiálních strán-

kách města Jindřichův Hradec, na  Facebooku, 
mobilním rozhlasem, a  také v  následujícím vy-
dání Jindřichohradeckého zpravodaje. Těšíme 
se na  všechny malé návštěvníky našeho města 
a jsme rádi, že můžeme turistickou nabídku obo-
hatit o další cílenou nabídku pro nejmenší.

To se alespoň zprostředkovaně pokusilo při-
pravit pro obyvatele Jindřichova Hradce měst-
ské turistické infocentrum, které muselo mít 
pro návštěvníky své prostory, taktéž z důvodu 
vládních nařízení, uzavřeny. Cílem série jind-
řichohradeckých procházek bylo nabídnout 
alespoň něco málo z  toho, co bylo dovoleno 
a připravit lidem bezpečné procházky po měs-
tě s  rodinou, přáteli a  lahodnou kávou v  ke-
límku, a  ještě mít možnost soutěžit a  vyhrát 

Kdyby tak jindřichohradecké domy mohly vyprávět! Jistě by leccos návštěvníkům s otevřeným srdcem alespoň našeptaly

lákavou cenu – knihu Pod střechami domů, 
ze které byly texty čerpány. Při procházkách 
městem všichni míjíme takových domů spous-
ty a mnohdy málokdo z nás tuší, jaké stopy mi-
nulosti se za jejich zdmi ukrývají. A vůbec není 
důležité, zda je tam zanechal člověk zcela oby-
čejný nebo osobnost kulturně, politicky či jinak 
významná. V posledním období, kdy se celý svět 
zahalil do on-line prostoru, jste mohli touto for-
mou, třeba i jen z pohodlí vašeho domova, po-

znat tajemství a momenty spjaté s osudy obyva-
tel jindřichohradeckých domů. Procházek jsme 
společně uskutečnili šestnáct a na každou sou-
těžní otázku přišlo vždy velké množství odpově-
dí, zahrnující mnohdy i krásné a osobní příběhy 
lidí. Za tyto reakce všem zúčastněným moc dě-
kujeme a věříme, že jsme mohli alespoň trochu 
přispět ke zpříjemnění těžkého období, na kte-
ré, jak doufáme, budeme brzy už jen vzpomínat. 

Jana Říhová
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 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V  Rezkově ulici u  autobusového nádraží byla 
dokončena výsadba pásu izolační zeleně. Za-
tím nenápadné keříky se časem rozrostou tak, 
že vytvoří keřový pás, který oddělí frekvento-
vanou komunikaci od nástupišť autobusového 
nádraží. Prostor vedle silnice bude nejen hezčí 
na oko, ale především bude odcloněn negativ-
ní vliv husté dopravy na cestující, a zeleň také 

Výsadba pásu izolační zeleně v Rezkově ulici skončila

zachytí větší množství exhalací. Vysázeny jsou 
tady kaliny, tavolníky, waigelie a  dřišťály. Tato 
realizace je dalším pokračováním v  posilování 
funkce zeleně v této ulici, v minulosti se osazo-
valy plochy u křižovatky s Nádražní ulicí. Samot-
ný areál autobusového nádraží není v majetku 
města, a  tak můžeme v  tuto chvíli zvelebovat 
jen okolní pozemky, které městu patří. 

Již v loňském roce přistoupilo město Jindřichův 
Hradec ke změně režimu sečení na některých 
plochách jak v  samotném městě, tak i  v  jeho 
místních částech. Ve  zkušebním režimu by-
la realizována tzv. mozaikovitá, neboli postup-
ná seč na několika plochách. V praxi se opatře-
ní projevilo tak, že na jedné ploše nebyl porost 
kosen na jednotnou délku, ale naopak některá 
místa byla záměrně ponechána k růstu vysoké 
trávy.  V  důsledku toho vznikly v  porostu zají-
mavé kontrasty. Mozaikovitá seč zaujme nejen 
na  pohled, ale  prospěje i  životnímu prostře-
dí. Vyšší porost lépe zadrží v  zemi vláhu, plo-
chy vykazují výrazně menší povrchové teploty 
a tvoří životní prostor zejména pro bezobratlé 
živočichy, kteří se zde mohou rozmnožovat. Dí-
ky delšímu období bez sečení mohou traviny 
a byliny na takových plochách vykvést či se do-
konce vysemenit, což vnese do městského pro-
storu žádoucí přírodní ráz.

Změna režimu sečení ploch ve městě se osvědčila

Jako pilotní plochy byly vybrány lokality 
v  místních částech Otín, Políkno, Buk, Mat-
ná, Dolní Radouň a  Radouňka, a  také tráv-
níky v  ulici Miřiovského, Mertových sadech, 
na sídlišti Vajgar, na Sládkově kopci, na Karlo-
vě a na sídlišti U Nádraží.
Tyto plochy byly rozděleny na tři díly. Dva díly 
byly standardně posečeny, třetí díl se pone-
chal nepokosený až do podzimu. Na podzim 
se posekaly všechny tři díly. V  letošním roce 
se pak jen jednou kosené plochy vystřídají. 
Odlišný režim budou mít plochy na Radouň-
ce a v Mertových sadech, které jsou zaměřeny 
především na podporu některých druhů bez-
obratlých.
Celkem se jedná o cca 2,91 ha, z toho přímo 
v Jindřichově Hradci o 1,8 ha trávníků. Režim 
údržby ostatních zelených ploch zůstává ne-
změněn.

Ivana Nováková

V  průběhu měsíce června budou dokonče-
ny hned dvě akce určené především pro pěší 
a cyklisty. Jedná se o propojení ulic Denisova 
− Jindřiš, kde je stavba realizována dle projek-
tové dokumentace a v současné době probíha-
jí práce na povrchu této cyklostezky směřující 
k  finalizaci celé akce. Stavbu realizuje společ-
nost Pozemní stavby Telč s.r.o.  

 �ODBOR ROZVOJE
Ve stejné fázi je také projekt s názvem „Stezka 
pro chodce a cyklisty Radouňka“ propojující 
starou a novou část Radouňky. I tuto akci reali-
zuje firma Pozemní stavby Telč s.r.o. 
Ve  městě Jindřichův Hradec nadále probíhají 
rekonstrukce dvou významných ulic. Jednou 
z nich je ulice Václavská. Prozatím nebyly za-
znamenány žádné problémy při stavbě. Nyní 

probíhají práce na kanalizaci a vodovodu. Rov-
něž jsme nezaznamenali žádné komplikace 
s objízdnou trasou. Druhou komunikací je Kos-
telní ulice. V  současné době stavební firma 
provádí práce na povrchu komunikace s tím, že 
by celá akce měla být hotova v měsíci červnu. 

Karel Hron 
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 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schvá-
lilo odkup tenisového areálu pod Gymnáziem 
Vítězslava Nováka. Společnost Teniscentrum 
Jindřichův Hradec s.r.o. městu areál prodala 
za  7  900  000 Kč. Tenisové kurty a  zázemí jsou 
na městském pozemku.
„Koupí nabízeného areálu došlo ke  sjednocení 
vlastnictví pozemků a staveb. Areál bezprostředně 
navazuje na městský park a vybudované zázemí 
v nabízeném areálu by mohlo být využito pro kul-
turní akce pořádané městem v  parku (letní kino, 

Město koupilo tenisový areál pod gymnáziem

akce Přes kopec na  Hradec, Den dětí, rozloučení 
s prázdninami apod.). Koupí areálu město získalo 
sportoviště, které nejenže splňuje podmínky k po-
řádání soutěžních tenisových zápasů, ale je také 
ve  výborném udržovaném stavu,“ doplnil mís-
tostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk.
Areál se skládá z budovy šaten s kanceláří a mi-
nibarem postavené v  roce 2006, dále pergoly, 
parkoviště (asfaltová plocha pro 16 parkovacích 
míst), oplocení areálu, zpevněné plochy pro 
pěší, třech venkovních tenisových kurtů s  an-

tukovým povrchem a  dvou tenisových kurtů 
s povrchem Classic Clay. Rada města následně 
schválila záměr pronájmu tenisového areálu.

Speciální nádoby na světelné zdroje

Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvo-
ře ukládány do  speciálních sběrných nádob 
určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat 
s  ostatním elektroodpadem. Důvodem je 
křehkost světelných zdrojů, které by se v kon-
tejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kom-

paktních a  lineárních zářivek navíc při jejich 
rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto svě-
telné zdroje v malém množství obsahují. Vět-
šina surovin získaných ze žárovek při recyklaci 
(zejména kovy, sklo a plasty) se následně zno-
vu využije ve výrobě. Díky recyklaci je možné 
využít více než 90 % materiálů ze sebraných 
světelných zdrojů.

Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará 
o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, od led-
na 2019 také o  malá a  velká elektrozařízení. 
V České republice provozuje síť více než 4300 
veřejných i  neveřejných sběrných míst. Nej-
bližší sběrné místo ve  svém okolí naleznete 
na stránkách: www.ekolamp.cz.

Renata Severová

Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste 
možná už někdy přemýšleli, kam se žárovkou, 
když dosvítí. Klasické přímo žhavené žárovky 
(wolframové i  halogenové), které se v  domác-
nostech hojně používaly, než byl jejich prodej 
v  Evropské unii zakázán, se mohly vyhazovat 
do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro 
zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje pa-
třily na místo zpětného odběru. Rozeznat od se-
be jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím 
dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými desig-

Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší

ny a výrobními technologiemi, takže běžný spo-
třebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného 
zdroje se jedná.  
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento pro-
blém řešit. Nový zákon o  výrobcích s  ukonče-
nou životností nedělá mezi světelnými zdroji 
rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětné-
ho odběru a  měly by se odevzdat do  speciál-
ních sběrných nádob či ve  sběrných dvorech. 
V  Jindřichově Hradci se sběrný dvůr nachá-
zí v ulici U Cihelny a je otevřen v  letním ob-

dobí po−pá 10.00−18.00, so 8.00−16.00, ne 
8.00−12.00 hodin. V zimním období pak út–pá 
10.00−16.00, so 8.00−16.00, ne 8.00−12.00 
hodin. 
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvá-
dět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších elektro-
zařízení výši recyklačního příspěvku. Díky tomu 
hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekolo-
gickou recyklaci zakoupeného elektro výrobku, 
a proto by, až vám doslouží, neměl skončit v ko-
munálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.  

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Ve dnech 2.−12. června 2021 vyrazí Josef Zi-
movčák a peloton cyklistů na dvanáctou eta-
povou cyklojízdu napříč Českou republikou. 
Záměr jízdy, což je získání finančních prostředků 
na pomoc a podporu onkologicky nemocných 
dětí, se tradičně nemění. Bohužel organizační 
změny si vyžaduje situace ohledně nemoci co-
vid-19. Stejně jako loňský rok si i letos organizace 
a struktura jízdy vyžádala značná opatření. Pelo-
ton v čele s Josefem bude menší, tvořený pou-
ze partnery a sponzory. Pepu neopustí ani páni 
profesoři Pafko a Pirk. Zda budeme moci s ote-
vřenou náručí vítat přidávající se cyklisty a  vy-
tvořit mohutný hrozen přijíždějící na  zaplněná 
náměstí jako minulé roky, bude otevřenou zá-
ležitostí do poslední chvíle. Aby zůstal duch po-
moci naplněn, každý může sednout na kolo sám 
nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu, nejlé-

Město Jindřichův Hradec podpoří charitativní cyklojízdu 

pe blízko svého bydliště a poslat finanční částku 
ve výši ujetých kilometrů na účet nadačního fon-
du Na kole dětem. Do dnešní doby se přímo ho-
dí další tradice posledních ročníků, což je odlití 
a následná dražba zvonů. Ty svým hlasem ohla-
šovaly smrt i  nový život, varovaly před nebez-
pečím, vybízely k pokoji a míru. Naše dva zvony 
mají pomoci nejen finančně, ale především pro-
budit naději, a to nejen u nemocných dětí, které 
potkal nelítostný soupeř v podobě vážné nemo-
ci, ale vybídnout i ostatní k zamyšlení nad smy-
slem života. Za  jedenáct let se podařilo získat 
pro děti bezmála čtrnáct milionů korun, což ne-
ní málo, ale ani dost. Radost a úsměvy dětí jsou 
tou největší motivací v projektu Na kole dětem.
„Letošní trasa kopíruje loňskou verzi. Z moravsko-
slezského Hlučína, přes Ostravu do  malebné ob-
ce Slopné, dále do  Bzence, Ivančic a  Jindřichova 

Hradce, projedeme jižní Čechy do Březnice, tradič-
ně se zastavíme v Družci, Zichovci, projedeme Pra-
hou a ze Sobotky už zamíříme do Orlických hor. Zde 
se chvíli pozdržíme a konec nás čeká v Lanškrouně. 
Navštívíme mnoho nových míst, zastavíme se i tam, 
kde už nás znají a oprášíme stará partnerství,“ shr-
nuje hlavní manažer Petr Veselý. „Města byla letos 
v komunikaci a přípravách akce mimořádně vstříc-
ná, již věděla, co akce obnáší. Pevně jsme věřili, že le-
tošní ročník již bude v plné parádě. Nevadí. Musíme 
se přizpůsobit, ale takový je život,“ dodává.
Do Jindřichova Hradce dorazí peloton v rám-
ci čtvrté etapy z Ivančic 6. června. O den poz-
ději, tedy 7. června, se účastníci vydají na pá-
tou etapu měřící 118 km směr Březnice. 
Více informací se dozvíte na: www.nakolede-
tem.cz/cyklotour-2021.

Kateřina Kubíčková, Petr Veselý
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Společnost Teplospol a.s., provozovatel CZT 
v Jindřichově Hradci, se modernizací teplovod-
ních rozvodů CZT snaží předcházet poruchám 
a  nepříjemným odstávkám dodávek tepla 
v době odstraňování poruch. Zároveň se těmi-
to modernizacemi snaží minimalizovat ztráty 
na vyrobeném a dodávaném teple. Tato opat-
ření pak vedou k udržení příznivých cen za do-
dávky tepla pro koncové odběratele. 
21. června 2021 budou zahájeny stavební 
práce na další z etap modernizace teplovod-
ních rozvodů CZT na sídlišti U Nádraží v Jind- 
řichově Hradci. Tentokrát se bude jednat 
o  úsek části páteřního teplovodu z  revizní 
šachty u bytového domu čp. 785, podél zad-
ního traktu budovy bývalé České pojišťov-
ny čp. 1098, do revizní šachty u křižovatky 
u bytového domu čp. 788, kde se napojí na re-
konstruovaný úsek z  roku 2020. Stavební prá-
ce budou probíhat ve  stávající trase teplovo-
du, částečně v trase chodníku a v zeleném pásu 
za objektem čp. 1098. Při provádění oprav tep-
lovodního řadu pak budou v místech, kde do-
jde k překopu chodníku, osazeny přechodové 
lávky. Obslužnost budov občanské vybavenosti 
pro zásobování bude plně zachována. Veškeré 
stavební a montážní práce bude zajišťovat vy-

 � Část páteřního teplovodu na sídlišti U Nádraží bude rekonstruována
braný zhotovitel, JIHOTERM 1 spol. s  r.o. Jind- 
řichův Hradec. Po  obnažení teplovodních ka-
nálů bude ze stávajícího potrubí odstraněna te-
pelná izolace a zároveň budou probíhat práce 
na novém teplovodním potrubí, které bude již 

provedeno z předizolovaného potrubí a  jehož 
segmenty se předpřipraví ještě před poklád-
kou do stávající trasy. Jelikož nejde ve stávají-
cím kanálu ponechat původní potrubí, bude 
společnost Teplospol a.s. nucena v době de-
montáže stávajícího potrubí a montáže no-
vého potrubí přerušit dodávku tepla pro vý-
robu teplé vody ve všech bytových domech 
na trase teplovodu. Celá odstávka dodávek 

tepla do  bytových domů by neměla pře-
sáhnout 14 kalendářních dní a  o  provede-
ní odstávky bude naše společnost předem 
dotčené bytové domy a  odběratele tepla 
informovat. Po  provedení nezbytných zkou-
šek nového teplovodu, během kterých již bude 
teplo odběratelům dodáváno, dojde ke  zpět-
ným zásypům teplovodu a k opravám povrchů 
chodníků a travnatých ploch v trase teplovodu. 
Výměna teplovodního potrubí bude provede-
na v období letních prázdnin, následné staveb-
ní práce, zásypy, opravy konstrukčních vrstev, 
opravy povrchů chodníků, parkovišť a komuni-
kací budou provedeny v měsíci září. Před pře-
dáním dokončené stavby zhotovitel dokončí 
i  terénní úpravy stavbou dotčených zelených 
ploch. Dokončení stavby se předpokládá 
do 30. září 2021.
Všem vlastníkům nemovitostí a  uživatelům 
bytů ve stavbou dotčené lokalitě se předem 
omlouváme za dočasný diskomfort, který bu-
de stavbou vyvolán. Nicméně věříme, že pro-
vedením modernizace teplovodu v  dotčené 
lokalitě zlepšíme komfort v dodávkách tepla 
a snížíme riziko vznikajících poruch na mini-
mum.

Roman Soudek

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Plavecký bazén Jindřichův Hradec vstupuje 
po dlouhém období nejistoty do měsíce června 
s vírou, že konečně bude moci být obnoven je-
ho provoz pro návštěvníky, sportovce z místních 
klubů i početnou klientelu Plavecké školy Jindři-
chův Hradec. Naději dalo v polovině května pro-
hlášení hlavní hygieničky České republiky, jež 
vyjádřila názor, že pokud se epidemická situace 
nezhorší, mohly by být vnitřní bazény otevřeny 
od poloviny června. 
Stejně jako v jiných oblastech se však vývoj mění 
prakticky ze dne na den, a tak je nezbytné, aby 
návštěvníci sledovali webové stránky: bazen.
jh.cz, kde se dozvědí veškeré aktuální informace. 
Podmínky provozu vždy stanovuje Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky a pro plavecký ba-
zén jsou závazné. Bohužel, jak ukázala praxe, 
často jsou ze strany ministerstva zveřejněny až 
těsně před možným znovuotevřením, což půso-
bí značné obtíže. 
V kontaktu se svými klienty jsou od května lek-
torky Plavecké školy Jindřichův Hradec, které 
zjišťují zájem o kurzy od září, kdy se již všeobec-
ně předpokládá normální provoz. Jestliže dítě 
bude pokračovat, dojde k  dohodě o  započítá-
ní ceny neodplavaných lekcí do snížení kurzov-
ného v novém školním roce. V případě úplného 
ukončení účasti v kurzu budou peníze vypláce-
ny na základě vyplněné písemné žádosti klientů 
na určeném formuláři. 
S ohledem na širokou základnu Plavecké školy 
Jindřichův Hradec, která čítá stovky osob, pro-

Plavecký bazén konečně vidí světlo na konci tunelu

síme všechny o trpělivost a současně o pocho-
pení, že peníze nemohly a  nemohou být vy-
placeny dříve, než bylo a  bude stoprocentně 
jasné, do kterého měsíce bude bazén uzavřen. 
Ten se v první polovině roku ocitnul v pasti ne-
jistoty a v ekonomických problémech stejně ja-

ko mnoho dalších subjektů: od  ledna 2021 byl 
v důsledku pandemie a nařízení státu o uzavře-
ní připraven o veškeré tržby, a přitom fixní ná-
klady na udržování nezbytného chodu provoz-
ně náročného zařízení dosahují měsíčně stovky 
tisíc korun.  
Plavecký bazén počítá s prodloužením platnos-
ti permanentek odpovídající době, kdy ho ná-
vštěvníci nemohli využívat. Nezbytnou podmín-
kou bude v  tomto případě osobní požadavek 
vznesený přímo na  pokladně recepce tak, aby 

mohlo dojít k prodloužení přímo na konkrétním 
elektronickém čipu. 
Oblíbený letní příměstský tábor, který pořádá 
Plavecká škola Jindřichův Hradec pod hlavičkou 
bazénu, zaznamenal v  květnu již několik plně 
obsazených týdenních turnusů. Zájemci o  po-
slední volná místa tak mají poslední šanci zajis-
tit svým dětem aktivní strávení letních dnů v ča-
se, kdy rodiče budou v práci. Veškeré informace 
jsou dostupné na internetových stránkách bazé-
nu v sekci Plavecká škola. 

Provoz venkovního aquaparku v červnu ovliv-
ní vedle postoje státu v návaznosti na pande-
mii ještě rovněž hlavně vývoj počasí. Stejně 
jako v předešlých letech musí jeho zahájení − 
s ohledem na technologické možnosti a fakt, že 
teplota vody ve venkovních bazénech je přímo 
závislá na  intenzitě slunečního svitu − před-
cházet alespoň několik dnů s letními teplotami. 
Aktuální informace o provozu v červnu sledujte 
na: bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková
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14. dubna
Až z Karových Varů docestoval do našeho měs-
ta muž (42 let), a nebýt zásahu drážních zaměst-
nanců, kteří jej pro jeho agresivitu a opilost vy-
pakovali z vlaku, cestoval by jistě dál. Kam až měl 
namířeno, se zjistit nepodařilo, ale kde skončil, 
to je možno odhalit. Jak už to v podobných pří-
padech bývá, konečnou zastávkou cestovatele 
byla policejní cela. Než ale usedl na pryčnu, byl 
zasahujícími kolegy poučen o tom, že se za ně-
kolik minut, co stanul na perónu místních drah, 
dopustil přestupku proti zákonu o ochraně ve-
řejného zdraví tím, že si odmítal zakrýt dýchací 
cesty, a dále přestupku proti veřejnému pořád-
ku proto, že neuposlechl výzev úřední osoby. 
Nakonec byl obeznámen také s tím, že je pode-
zřelý ze spáchání trestného činu nebezpečné-
ho vyhrožování, které směřoval na hlavy kolegů 
v okamžiku, kdy jeho zápěstí zchladily náramky, 
jež učinily přítrž jeho řádění.

 �Výpis z událostí

17. dubna
Pro podezření z trestných činů porušování do-
movní svobody a  neoprávněného zásahu 
do  práva domu byla kolegům z  místního Ob-
vodního oddělení Policie ČR předána čtyřčlen-
ná skupina místních bezdomovců (38, 57, 59 
a 60 let), která si z domu, stojícího u vodní hladi-
ny jindřichohradecké dominanty, po překonání 
několika jistících překážek, vytvořila lázeňskou 
ubytovnu. Sedánek v podobě puštěné televize, 
videa a zapáleného plynového ohřívače v krát-
kosti ukončila hlídka kolegů, která partičku dle 
zákonných postupů omezila na osobní svobo-
dě a velmi rychle předala kolegům zmiňované-
ho obvodního oddělení. 
24. dubna
Příkladný majstrštyk za  deset tisíc korun. Tak 
skončil zásah kolegů v sobotu krátce před půl-
nocí v případě místního náruživého „čerpadlá-
ře“ (38 let) pohonných hmot. Celkem 13 litrů 
nelegálně odčerpané nafty, které muž ukrýval 
v  kanystrech v  přistaveném osobním vozidle, 
nakonec putovalo zpět do nádrže odstaveného 
kamionu v lokalitě Na Hliněnce.  
3. května
Vcelku chvályhodnou myšlenku nedráždit po-
kožku mužnou úpravou strniště vzal v pondělí 
před polednem v supermarketu Albert za špat-

ný konec mládenec (24 let) z místní části Jitka-
Otín. Svým úmyslem pořídit si náhradní hlavice 
zastřihovače vousů Philips s unikátní technolo-
gií OneBlade „za pět prstů“ však lehce podráž-
dil detektiva Albertu. Ten, spatřiv, že balení ná-
hradních břitů neputuje na pokladní pás, nýbrž 
do batohu nenechavce, požádal o pomoc na-
ši jednotku. Hlídka kolegů vyslechla pohnut-
ky, které dovedly lapku až k přestupku krádeže, 
a jeho nepodařený výkon ohodnotila pokutou 
ve výši 2000 Kč. Břity v prodejní ceně 749 Kč brzy 
našly své ztracené místo v regálu.
-----------------------------------------------------------
Možná v uších se stále znějícími tóny písně sku-
piny Elán Zanedbaný sex a s myšlenkou nepod-
cenit žádný krok přípravy zaúřadoval v  Alber-
tu ostýchavý kurýr (27 let), kterému v pondělní 
odpoledne uvázlo v jeho pracovní vestě balení 
prezervativů, jež pronesl bez zaplacení poklad-
ním prostorem. S ruměncem ve tváři pak přivo-
lané hlídce doznal, že se v akutním pocitu za-
hanbení pokusil pánskou ochranu odnést bez 
zaplacení, a tak se jeho vytoužený okamžik rá-
zem rozplynul jako mlha nad rybníčkem Brčál-
níkem poté, co krabička z Vulkanu Hrádek nad 
Nisou skončila zpět v regálu. A pán? Ten si z ru-
kou kolegů odnesl pokutový bloček za 1200 Kč.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 �Náš zpravodaj slaví narozeniny a dostal dárek
Milé čtenářky, milí čtenáři,
zcela na úvod přijměte omluvu za to, že můj 
příspěvek bude rozhodně delší než stano-
vený limit pro zveřejňované články v našem 
periodiku, a také za to, že do něj nad rámec 
novinářské etiky zařadím i své osobní postře-
hy a komentáře, ale snad mi tato provinění 
odpustíte. Zpravodaj totiž, i  přes veškerou 
snahu o čistě profesionální přístup, vnímám 
od samého začátku tak trochu jako své „dí-
tě“, a když váš potomek slaví takové krásné 
narozeniny, emocím se prostě neubráníte. 
No, řekněte sami…
Zdá se to být neuvěřitelné, ale přesně před 
deseti lety se do  vašich rukou po  tříměsíč-
ní přestávce dostalo první obnovené vydání 
Jindřichohradeckého zpravodaje. Zmíněnou 
pauzu vyplnila intenzivní práce na tvorbě no-
vé obsahové stránky, grafické podoby, oslo-
vování budoucích přispěvatelů, specifikaci 

statutu, a na dalších potřebných legislativních 
záležitostech, a samozřejmě i na sestavení tý-
mu, jenž se bude na zrodu každého jednoho 
vydání v budoucnu podílet. 
A  tady přichází první osobní vsuvka. Měla 
jsem štěstí. Toto strohé konstatování napros-
to přesně vystihuje můj dojem ze všech ko-
legyň a kolegů, kterými jsem byla, nebo stá-
le ještě jsem obklopena. Tvorba jakéhokoliv 
periodika je týmovou záležitostí a já nesmírně 
oceňuji, že od samého začátku jsem od svých 
spolupracovnic a  spolupracovníků v  redakč-
ní radě pociťovala podporu, pochopení, en-
tuziasmus a  ochotu naslouchat, a  že se k  té 
mojí adopci Jindřichohradeckého zpravoda-
je vlastně tak trochu připojili. Považuji téměř 
za zázrak, že v průběhu deseti let došlo v ob-
sazení redakční rady jen ke dvěma změnám, 
které ale, troufám si tvrdit, ani v  jednom pří-
padě nebyly zapříčiněny nechutí v týmu dále 

pracovat. Patří se na tomto místě zmínit roz-
hodně i  fakt, že drtivá většina mých kolegyň 
a  kolegů tuto činnost vykonává dobrovolně 
ve  svém volném čase bez nároku na  hono-
rář. Za  veškerou pomoc, elán, nápady, kon-
struktivní debaty, připomínky i názorové tře-
nice, které ale nikdy nesklouzly za mantinely 
slušného chování a  jež se vždy odehrávaly 
pro dobro věci, za nekonečné hodiny stráve-
né při korekturách, a především za to, že to se 
mnou vydrželi, patří mé nejvřelejší díky jme-
novitě: Janě Říhové, Sabině Langerové, Karolí-
ně Bartoškové, Pavle Míchalové, Jaroslavu Be-
ranovi, Radimovi Staňkovi, Tomáši Krajníkovi, 
Adamovi Hudcovi, Jiřímu Kubátovi a Petru Ze-
manovi. Mám fakt po čertech štěstí… 
Neoddiskutovatelnou zásluhu na kvalitě Jind- 
řichohradeckého zpravodaje mají všichni gra-
fici, kteří měsíc, co měsíc vytvářeli a  vytvá-
řejí vizuální podobu našeho periodika. Po-
sledních několik let tuto činnost zastává Jiří 
Hanzal, kterému tímto děkuji a vzkazuji: „Máte 
nervy ze železa“. Právě pan Hanzal je zaměst-
nancem zhotovitele díla, společnosti RAIN Tis-
kárna, s.r.o. Jindřichův Hradec, kam putují mé 
další srdečné díky za  příjemnou a  vstřícnou 
spolupráci.                               (pokračování na str. 10)

19. dubna 2021 ve 22.00 hodin došlo k do-
pravní nehodě na silnici ve směru od obce 
Hospříz na Kunžak u obce Lomy. Řidička je-
doucí s vozidlem Audi A4 se pravděpodob-
ně řádně nevěnovala řízení vozidla, když 
na  přímém úseku vyjela vpravo za  pravý 
okraj komunikace, a  následně přední čás-
tí vozidla narazila do  vzrostlého stromu. 
Při dopravní nehodě došlo naštěstí „jen“ 
k  lehkému zranění řidičky i  spolujedoucí-

POLICIE ČR  � Jízdu řidičky ukončil vzrostlý strom
ho. Oba byli z místa dopravní nehody pře-
vezeni do  nemocnice v  Českých Budějovi-
cích k dalšímu vyšetření. Dechová zkouška 
byla u  řidičky provedena dodatečně v  ne-
mocnici hlídkou policistů DI České Budějo-
vice s negativním výsledkem. Hmotná ško-
da na vozidle Audi A4 byla policií na místě 
nehody odhadnuta na nejméně 120 000 Kč. 
Dopravní nehodu i  nadále šetří dopravní 
policisté z města nad Vajgarem. 

30. dubna ve 13.00 hodin nalezl muž při vý-
kopových pracích podél Hamerského poto-
ka u mostu v Jindřichově Hradci (poblíž ulice 
Rezkova) předmět připomínající protitanko-
vou minu. Ihned informoval policii. Na místo 
se dostavili policisté z Obvodního oddělení 
Policie ČR Jindřichův Hradec, kteří okolí mís-
ta nálezu zajistili a vyčkali do příjezdu pyro-

technické služby z expozitury České Budějo-
vice. Přivolaný pyrotechnik na místě provedl 
ohledání předmětu a  zjistil, že se nejedná 
o  protitankovou minu, ale pravděpodobně 
o  starou řemenici. Ohledaný předmět na-
ložil do služebního vozidla a odvezl do mu-
ničního skladu Lišov k  dočasnému uložení. 
I  přesto, že se v  tomto případě z  protitan-

 �Nález údajné protitankové miny u Hamerského potoka
kové miny „vyklubala“ stará řemenice, bylo 
jednání nálezce příkladné. Občané, nikdy si-
tuaci, kdy naleznete předmět připomínají-
cí munici, nepodceňujte! Exploze skutečné 
munice by mohla mít nejen pro vás fatální 
následky. S  nalezeným předmětem vůbec 
nemanipulujte a ihned volejte tísňovou lin-
ku policie 158.

Jako každoročně bu-
dou i  letos v  posled-
ní školní den policisté 
ve  zvýšené míře dbát 
na  bezpečnost v  sil-
ničním provozu. Ne-
jen dopravní policisté 
budou dohlížet na dě-
ti u přechodů pro chodce v blízkosti základ-
ních škol, na  správné přecházení i  na  bez-

pečnou jízdu řidičů. Děti se na  ně budou 
moci s  důvěrou obrátit v  případě pomoci. 
Důležité však jsou soustředěnost a  pozor-
nost. Děti jsou již myšlenkami na  prázdni-
nách, a mohou tak při přecházení udělat zá-
sadní chybu a stát se účastníkem nehody. 
Statistiky dopravních nehod dokládají, že 
v letních měsících, v době letních prázdnin, 
je každoročně zaznamenáno více nehod 
než v jiných ročních měsících.

 �Poslední školní den budou policisté bdít nejen u přechodů pro chodce
Řidiči, buďte ohleduplnější a uvědomte si, 
že na  chodnících a  silnicích je daleko  vyš-
ší pohyb než ve  dnech školního vyučová-
ní. Jezděte opatrně a dodržujte zákon, ať 
máte příjemně strávenou, ničím neruše-
nou dovolenou. Svým příkladným jed-
náním v  silničním provozu pomozte ji-
hočeským policistům snížit nehodovost 
na silnicích.

Hana Millerová
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Jindřichohradecký zpravodaj v číslech:
• 1. obnovené vydání vyšlo 1. června 2011.
• Současný náklad: 1200−1700 ks
• Počet stran: 16−24
• Mezi pravidelné rubriky se od samého začát-

ku řadí „Události z radnice a Úvodník staros-
ty“, „Městský úřad informuje“, „Výpis z  udá-
lostí městské policie“, „Společenská kronika“, 
„Spolky, zájmové a  vzdělávací organizace“ 
a „Kulturní servis“.

• V  srpnu roku 2011 se v  Jindřichohradeckém 
zpravodaji poprvé objevila nabídka psů a ko-
ček pod souhrnným názvem „Chcete nás?“, 
a od té doby je jeho pravidelnou součástí.

• Říjen 2011 byl prvním měsícem, ve kterém by-
la zveřejněna nabídka kulturních a společen-
ských akcí ostatních měst sdružení Česká in-
spirace, jehož je Jindřichův Hradec členem 
od roku 2001. V periodikách spřátelených měst 
jsou recipročně uváděny důležité kulturní a ji-
nak významné počiny Jindřichova Hradce.

• Od března roku 2012 až do prosince 2018 by-
lo součástí Jindřichohradeckého zpravodaje 
„Novum“ Muzea Jindřichohradecka. Příleži-
tostně jsou do zpravodaje vkládány i další le-
táky, např. MAS Česká Kanada.

• V červnu roku 2012 se mezi pravidelné rubriky 
našeho periodika zařadily „Policie ČR“ a „Po-
hledy do  historie aneb z  jindřichohradecké-
ho Ohlasu od Nežárky“. Ve stejném měsíci té-
hož roku se čtenáři dočkali rubriky „Abychom 
nezapomněli …“, jež byla věnována pamět-
ním deskám významných osobností, objektů 
a událostí, a která vycházela až do konce roku 
2014. Naprosto unikátním způsobem se o její 
zpracování zasloužili pracovníci Muzea Jindři-
chohradecka, přičemž ze získaných ucelených 
informací dodnes čerpají např. studenti střed-
ních škol i FM VŠE Praha v Jindřichově Hradci.

• V  lednu 2014 si čtenáři Jindřichohradeckého 
zpravodaje mohli vůbec poprvé vyluštit kří-
žovku, která nepřetržitě vychází dodnes a vždy 
se tematicky vztahuje k našemu městu. Pravi-
delně zasílá každý měsíc vyluštěnou tajenku 
zhruba 40 čtenářů, za sedm let a šest měsíců 
tak dorazilo úctyhodných 3 600 odpovědí.

• Mezi variabilní a  jen příležitostně využívané 
patří od  prvního vydání rubrika „Listárna“, 
v  jejímž rámci jsou například zveřejňovány 
příspěvky čtenářů, popř. každoroční vánoční 
přání redakční rady. Variabilitou ovšem nej-
více oplývá str. 2, na které se v minulosti obje-
vily např. „Užitečné kontakty a tísňová volání“ 
(červen 2011−leden 2015), soutěže „Poznáte 
místo na fotografii?“ (rok 2015) nebo „Pozná-
te osobnost na obrázku?“ (rok 2016), dále rub-
riky „Historie vaření v Jindřichově Hradci“ (rok 
2017), „Jindřichohradecká NEJ aneb co mož-
ná ještě nevíte“ (rok 2018), „Historie průmyslu 
v Jindřichově Hradci“ (rok 2019), „800 let Jind- 
řichova Hradce“ (rok 2020), a  konečně sou-
časná rubrika „Na  hladinách zrcadlí se …“ 
(od ledna 2021).

• V lednu roku 2019 došlo k nejvýraznější grafic-
ké změně Jindřichohradeckého zpravodaje. 
Po téměř osmi letech vyšel zpravodaj celoba-
revně, do té doby byla v barevném provedení 
vždy pouze obálka.

Naprosto zásadní podíl na  tom, že se vám 
zpravodaj každý měsíc dostane do rukou, má 
samozřejmě jeho vydavatel Město Jindřichův 
Hradec. Vedení radnice bylo v posledních de-
seti letech Jindřichohradeckému zpravodaji 
vždy nenahraditelnou a  neocenitelnou pod-
porou. Právě díky ní je zpravodaj například 
jako jedno z mála periodik v regionu obyva-
telům a návštěvníkům města k dispozici zce-
la zdarma!
Ve výčtu těch, kterým se patří poděkovat, roz-
hodně nemohou chybět ani všichni stálí i pří-
ležitostní přispěvatelé našeho zpravodaje. Ať 
už se jedná o  zástupce jednotlivých odborů 
a  oddělení městského úřadu či společností 
a organizací zřízených městem, státní i měst-
ské policie nebo kulturních, památkových, 
společenských, zájmových a vzdělávacích or-
ganizací a  institucí, přes muzejní pracovníky 
a  odborníky v  mnoha oborech, až po  před-
stavitele nejrůznějších sportovních odvětví, 
ale i kolegy novináře. My v Jindřichově Hrad-
ci totiž nesoupeříme, my si pomáháme! Zvláš-
tě loňský rok byl kvůli pandemii neuvěřitelně 
složitý pro obyvatele celé naší krásné plane-
ty a znamenal mimo jiné vynaložení spousty 
energie a odvahy v osobní i pracovní rovině, 
žurnalistiku nevyjímaje. Vyjmenovat všech-
ny přispěvatele není v  mých silách, nicméně 
alespoň dvě jména si neodpustím: 1. Jan Ha-
vel, obdivuhodně aktivní a precizní autor te-
maticky zaměřených a  nesmírně oblíbených 
křížovek v  Jindřichohradeckém zpravodaji. 
2. Roman Pišný (*11. 3. 1970–†6. 5. 2020), býva-
lý kolega a autor sportovní rubriky, kterou nám 
záviděli široko daleko. Po Romanově loňském 
předčasném odchodu z tohoto světa jsme po-
cítili nenahraditelnou ztrátu nejen z lidského, 
ale i z profesního hlediska. Coby sporťák tělem 
i duší neměl, nemá a obávám se, že ani dlou-
ho mít nebude na Jindřichohradecku obdoby. 
Zcela po právu získal v roce 2014 za svou práci 
hned dvě ocenění, a to „Křišťálový kamínek“, 
a  ve  vítězství následně proměnil i  nominaci 
v soutěži „Zdravotně postižený zaměstnanec 

roku“ právě za  spolupráci s  Jindřichohradec-
kým zpravodajem. Snad nás tam seshora Ro-
man bedlivě sleduje a je na nás aspoň trochu 
hrdý, i když jeho nástupce se nám, málo plat-
né, doposud najít nepodařilo. 
Všem, o  kterých byla zmínka, je věnováno 
ocenění Spolku Kvalikom z  dubna letošní-
ho roku. V  soutěži „Radniční listy roku 2021“ 
se Jindřichohradecký zpravodaj umístil na 
1. příčce v  Jihočeském kraji v  kategorii měst 
nad 10 000 obyvatel (více informací a podrob-
né hodnocení najdete na: www.kvalikom.cz). 
Zmíněné ocenění přišlo symbolicky při dese-
tiletém výročí našeho periodika, a  přesto si 
troufám tvrdit, že nejde o dárek nejkrásnější, 
ani nejcennější. 
Tím jste pro nás totiž vždycky byli, jste a bude-
te vy, pravidelní a věrní čtenáři Jindřichohra-
deckého zpravodaje. To váš zájem, odezva, 
dobře míněná kritika, ale i slova chvály a pod-
pory nás ženou dál. Především díky vám mů-
žeme mít pocit, že naše práce má smysl, a to 
je nad všechna ocenění světa. Zcela bez debat 
tedy patří největší vděk a úcta právě vám.
Samozřejmě, že hodnocení Spolku Kvalikom 
je příjemné a  motivující, zároveň je ale také 
nesmírně zavazující. Odborné připomínky zá-
stupců spolku vítáme, zapracujeme na  zlep-
šení a budeme se i nadále snažit, aby náš zpra-
vodaj přinášel zajímavé a užitečné informace 
co nejširšímu čtenářskému spektru. Udělá-
me maximum pro to, abychom v nastoleném 
standardu pokračovali a nezklamali vaše oče-
kávání.
A co přeji samotnému Jindřichohradeckému 
zpravodaji? Nechť je opečovávaný a hýčkaný 
svou adoptivní rodinou i  nadále, ať je žáda-
ným periodikem především pro svoji pestrost, 
originalitu a  užitečnost, ať je vítaným spo-
lečníkem jindřichohradeckých domácností 
po mnoho dalších let a nechť z něj, stejně jako 
my dnes z Ohlasu od Nežárky, rády a s hrdostí 
čerpají budoucí generace. 

Marcela Kozlová
šéfredaktorka
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 �Od největšího požáru v Jindřichově Hradci uplynulo 220 let
Ve středu 19. května uplynulo 220 let od ni-
čivého požáru Jindřichova Hradce, během 
něhož bylo zničeno 318 domů a jenž stál ži-
vot tři desítky lidí. Tragédie začala v  úterý 
19. května 1801 o výročním trhu na dolním 
náměstí. Již několik týdnů před tím bylo ve-
lice teplé a suché počasí.
Následující výňatky z  textu Františka Tischera 
přinesly hradecké Ohlasy od Nežárky 18. květ-
na 1901 u příležitosti stého výročí této tragické 
události: „O sedmé hodině ranní spozorovali děl-
níci z pošty, že ze zadní budovy měšťana a kotlá-
ře Jana Erazima Hiebera č. p.  159 - I  na  náměstí 
vystupuje neobyčejný kouř, který však brzo zmi-
zel." Požár se poté naplno rozhořel krátce před 
11. hodinou. „Ve  čtvrt hodině - poněvadž vítr 
neslýchaně silný byl - bylo město i předměstí Novo-
městské v plamenech... Hadice k hašení brzo ztrá-
veny, kašny pak na  náměstí vyčerpány... Většina 
domů na náměstí lehla popelem a obrácena v su-
tiny... S  velkou námahou uchován před ohněm 
hrad, v jehož průčelí již skla pukala a olovo je spo-
jující se rozpouštělo...“

Následné vyšetřování prokázalo, že požár vy-
pukl z dolní části komína prádelny u hradební 
bašty, odkud se rozšířil na  menší půdu domu 
a  poté na  celý dům 159/I. Požár velice rychle 
přeskočil i na sousední domy čp. 158/I a 160/I 
a  umocnil jej výbuch střelného prachu vyne-
seného ze sousedícího domu 162/I (nyní Hotel 
Vajgar), který zkázu v okolí dokonal. K tragédii 
přispělo také zcela neuvážené rozhodnutí rad-
ního města Františka Graase, který nařídil uza-
vřít městské brány, aby tím zabránil případné-
mu rabování ve vyhořených objektech. Bohužel 
tím zamezil v pomoci lidem z předměstí, kteří 
se nemohli dostat do centra. Požárem zasaže-
ní umírali na  ulicích, ale také udušením ukryti 
ve sklepeních domů.  
Postupně se oheň rozšířil do současné Jarošov-
ské a Růžové ulice. Přes dnešní Masarykovo ná-
městí se plameny velice rychle dostaly Novým 
městem do Klášterské ulice a dále až k řece Ne-
žárce pod klášteříčkem. „Zatím zuřil oheň na No-
vém městě strašným způsobem, ztrávil zcela dře-
věný most pod klášterem a ze suken, která opatrný 

valchař do vody naházel, zachráněna jen ta část-
ka, která se pod vodou nalézala. Obchodníci, které 
na výročním trhu prodávali, kdo jen mohl se zbo-
žím, která uchvátil, Novým městem pod klášter 
ujížděli, nemohouce však přes hořící most, pustili 
se řekou. Pro žhavost vzduchu přinuceni byli pro-
straňky přeřezati, aby alespoň koně zachránili, vo-
zy i s nákladem opustili, které též do půl kola - ku 
hladině vodní - ohněm ztráveny byly." 
Ohlasy od Nežárky dále uvádí: „Tři plné dny a no-
ci oheň trval, ještě po šesti týdnech nalezeny by-
ly doutnající oharky." Během požáru byly poni-
čeny také tři kostely: proboštský Nanebevzetí 
P.  Marie, františkánský sv. Kateřiny i  s  konven-
tem, nejméně pak kostel sv. Jana Křtitele. S ob-
novou požárem poničeného města za začalo již 
koncem května 1801, v závěru června dokonce 
císař uvolnil jednotku vojáků na práce v Jindři-
chově Hradci. Finančně i materiálně rovněž po-
mohli např. arcivévoda Karel, hrabě Jan Rudolf 
Černín a  mnozí další. Pokud se pozorně zadí-
váme na  střechy a  průčelí jednotlivých domů 
na náměstí Míru, spatříme stavební prvky, kte-
ré po ničivém požáru 19. května 1801 město po-
stupně proměnily do  podoby tehdy moderní 
architektury. 
Ničivý požár města i celou řadu dalších zajíma-
vostí především z „dolního“ náměstí Míru přiblí-
ží výstava starých fotografií a  trojrozměrných 
předmětů „Dolní náměstí − svědek dějin“, umís-
těná od konce dubna 2021 v konferenčním sále 
Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

Vladislav Burian

Dva ostrostřelecké terče ze sbírek Muzea Jindřichohradecka se zidealizovanými pohledy na  město před 
a po požáru 19. května 1801, které namaloval o sto let později K. Novák. Malba na prvém terči zachycuje na-
příklad proboštský kostel Nanebevzetí P. Marie, bývalou jezuitskou kolej a městské hradby. Druhá pak dolní 
náměstí s torzem Rybniční brány, jedné ze tří městských bran, a kašny, jejíž základy jsme objevili archeologic-
kým výzkumem v roce 1992 nedaleko Langerova domu.                                                                            Reprofoto: Jakub Valášek

Pamětní deska na domě čp. 159/I na náměstí Míru. 
Připomíná místo, kde vznikl 19. května 1801 největší 
požár v dějinách města Jindřichův Hradec. Jak na ní 
uvádí text: požáru padlo za oběť 318 domů, 3 chrá-
my (kostely) a připravil o život 30 lidí. 

Foto: Vladislav Burian

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 4. 2021 do 12. 5. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Miloslav HAMRLA Jindřichův Hradec 23. 3. 1928 12. 4. 2021
Josef TROJÁNEK Jindřiš 5. 9. 1953 12. 4. 2021
Gabriela DVOŘÁKOVÁ Jindřichův Hradec 12. 2. 1977 14. 4. 2021
Miroslav BROM Klenová 30. 1. 1951 15. 4. 2021
Jan ONDRÁČEK Budkov 1. 5. 1946 17. 4. 2021
Jan URBÁNEK Chlum u Třeboně 8. 5. 1961 17. 4. 2021
Jindřich KRAFKA Strmilov 22. 4. 1959 17. 4. 2021
Jana ŠEMROVÁ Nová Včelnice 16. 11. 1944 17. 4. 2021
Jan BLAŽEK Stříbřec 24. 11. 1940 17. 4. 2021
Mgr. Věra ZÁRUBOVÁ Jindřichův Hradec 21. 1. 1943 19. 4. 2021
Božena BIERNATOVÁ Nová Včelnice 25. 3. 1946 19. 4. 2021
Josef VEJVAR Jindřichův Hradec 25. 10. 1944 20. 4. 2021
Jan KOŠNER Jindřichův Hradec 18. 7. 1946 20. 4. 2021
Miloslava MATĚJŮ Nová Bystřice 11. 4. 1926 21. 4. 2021
Jiří MATULÍK Deštná 17. 7. 1959 21. 4. 2021
Jan KREIL Jindřichův Hradec 1. 5. 1939 23. 4. 2021

Evžen GÁBOR Jindřichův Hradec 19. 9. 1971 25. 4. 2021
Karel MACKŮ Matějovec 21. 12. 1951 26. 4. 2021
Františka ŠKRLOVÁ Kardašova Řečice 30. 10. 1946 26. 4. 2021
Eduard HUBÁČEK Mirochov 14. 4. 1950 27. 4. 2021
Lubomír KRÁLÍČEK Dobrá Voda 28. 6. 1956 28. 4. 2021
Pavel HAMR Dolní Žďár 29. 7. 1947 28. 4. 2021
Dušan HAVEL Hůrky 30. 11. 1973 29. 4. 2021
Libuše BLÜMELOVÁ Týn nad Vltavou 19. 8. 1940 29. 4. 2021
Ladislav BÁRTŮ Slavonice 28. 1. 1948 30. 4. 2021
Josef SRBEK Velký Ratmírov 18. 11. 1945 1. 5. 2021
Marie SCHMIDTOVÁ Jindřichův Hradec 24. 3. 1946 1. 5. 2021
Jaroslav PLATZER Člunek 16. 12. 1932 3. 5. 2021
Mathilda LUŇÁČKOVÁ Jarošov nad Nežárkou 28. 2. 1935 4. 5. 2021
Alena JANÍČKOVÁ Strmilov 2. 10. 1961 4. 5. 2021
Miroslav ŘIMNÁČ Jindřichův Hradec 15. 11. 1947 6. 5. 2021
Ivana MARKOVÁ Velký Ratmírov 7. 4. 1960 9. 5. 2021
Josef PAPEŽ Mnich 14. 2. 1956 10. 5. 2021
Ladislav SKUHRA Nová Olešná 2. 6. 1946 11. 5. 2021
Růžena ŘÍKOVSKÁ Samosoly 22. 4. 1934 11. 5. 2021
Zdeňka HEŘMANOVÁ Jindřichův Hradec 26. 6. 1943 12. 5. 2021

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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stvím, zemědělským družstevnictvím a význam-
nými památkami historickými. Přijeli v úterý ve-
čer v počtu 22 členů za vedení poslance p. Ivana 
Drenovského na jindřichohradecké nádraží, kdež 
byli očekáváni starostou města p. Bistřickým, zá-

stupcem zemědělců p. posl. Staňkem a předsed-
nictvem družstevních podniků, jakož i  místním 
občanstvem, jež nedalo si ujíti vzácné příležitos-
ti, aby nepozdravilo ve svém starodávném městě 
tak milou návštěvu slovanských bratří. Opouštějí-
ce náš kraj, byli Bulhaři zřejmě dojati péčí, jaká je-
jich zájezdu byla věnována a hospodářským po-
krokem, k  němuž jihočeské okresy neúnavnou 
a horlivou prací se probojovaly. 
10. června 1921
Z kruhů divadelních
Slečna Marie Matoušková, emeritní divadelní 
ředitelka, obdržela presidiem zemské politické 
správy v Praze povolení ku pořádání tří her ročně 
vlastním jménem a za vlastní zodpovědnosti pro 
její rodné město Jindř. Hradec.

Výlet k Malíři
Jednotou gážistů minulou neděli pořádaný vyda-
řil se, jak veškeré zábavy čilou Jednotou tou pořá-
dané, v každém směru. Vzdor tomu, že téhož dne 
pořádáno bylo více výletů a zábav, byl výlet ten 
nejčetněji navštíven a byl také nejzdařilejším. Zdá 
se, že od studentských výletů také účasti vábný 
Malíř nespatřil. Na místě samém nepanovala žád-
ná bytová nouze, každý nalezl místečka, a  jak 
pěkně upraveného, v útulných krčmách, jichž zde 
byla hojnost a jichž majitelé jeden přes druhého 
se snažili svého konkurenta přetrumfnouti. Hud-
ba vojenská pod taktovkou dirigenta p. Praveč-
ka přednášela krásné skladby a salonní orchestr 
ve velkokavárně I. řádu dělil se s ní o zasloužené 

3. červa 1921
Bulharští hosté v J. Hradci
Výprava bulharských zemědělců, dlící tyto dny 
v  Čechách, navštívila také náš snivý jihočeský 
kraj, aby se seznámila s jeho vyspělým zeměděl-

Červen byl v životě Jindřichohradečanů již od 19. století symbolem výletů, které se konaly na oblíbená místa v okolí 
města. Před sto lety pořádala jednota gážistů výlet na samotu při staré cestě z města do Jarošova nad Nežárkou zva-
nou U malíře podle malíře Jana Steinhausera, který zde v 19. století žil a pracoval. Událost připomněla výběrem mís-
ta i bohatým programem detailně popsaným v následujícím čísle Ohlasu velkolepé výlety studentů zdejšího gym-

názia. Počátky této tradice sahají až k roku 1863, kdy tehdejší ředitel školy zorganizoval první takový výlet.  Začínal obvykle ranním budíčkem studentské 
hudby, pěším výletem na určené místo a pokračoval odpoledne na tábořišti poblíž města – například U Malíře nebo na Barboře, kde se konala pravá stu-
dentská pouť s hudbou, divadlem, sportovními hrami a stánky s občerstvením.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

uznání všech přítomných. Pro obveselení zříze-
ny různé atrakce, které těšily se nemalé návště-
vě malých i velkých. Čokoládové hodiny, vynález, 
o jehož patentování bylo právě zažádáno, kužel-
na, střelnice atd. byly stále obléhány.

Ukradené slepice
Ze soboty na neděli odcizeno bylo děl. F. Šimko-
vi v ulici sv. Václavské 5 slepic a králík, jež si cenil 
na 240 Kč. Čilému četnictvu se záhy podařilo vy-
hledati zmizelé slepice, a sice v bytě K. Beránka, 
zelináře na Nežárce, kamž prý matkou jeho Marií 
přinešeny byly. Beránková byla zatčena a soudu 
odevzdána.
24. června 1921
Národní slavnost menšinová v Českém Bernšlágu
za  spoluúčinkování II. okrsku sokol. župy Žižko-
vy bude již tuto neděli (26. června) odbývána. 
Pořad slavnosti jest tento: V Nové Bystřici uvítání 
a občerstvení, pak odchod do Č. Bernšlágu k čes-
ké škole, kdež osloví návštěvníky řečník z Prahy. 
Odtud odchod na Nové Mlýny. Tam bude veřej. 
cvičení II. okrsku, pak bude veselice. O občerstve-
ní bude postaráno bohatě zásobeným bufetem. 
Doufáme, že účast bude veliká, aby naši nepřátelé 
viděli, že nejsme opuštěni, ale že za námi stojí ce-
lé české Jindřichohradecko a okolí. Na shledanou!
Pocta padlým legionářům, žákům stát. gymnasia v  Jindř. 
Hradci
Památku svých ušlechtilých a hrdinných odcho-
vanců Deckra, Poláčka a  Procházky, kteří po-
ložili svůj život za  osvobození vlasti, uctil sbor 
prof.  a  žactvo pamětním listem, uměleckou to 
prací prof. F. Bělského. 
Večer záhad
pořádá tuto neděli v sále na Střelnici známý fakir 
Štefanovič z Jugoslavie. O výkonech rozepisuje se 
řada listů, v  jichž městech představení dával, co 
nejpochvalněji, a proto dá se čekati, že i zde jedi-
né jeho představení s úspěchem se potká.
-------------------------------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohradecka: 
objednávejte e-mailem nebo telefonicky: 
behalova@mjh.cz, 384 363 661
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Jindřichohradecké gymnázium má bohaté zku-
šenosti s mezinárodními projekty, které v rámci 
evropského programu Erasmus+ (dříve Come-
nius) umožňují spolupráci se středními školami 
v rámci celé Evropy. Žáci a pedagogové tak mě-
li příležitost v minulých letech navázat kontakty 
a navštívit Itálii, Řecko, Španělsko, Polsko, Turec-
ko a jiné. Od roku 2018 se Gymnázium V. Nová-
ka účastní projektu pod názvem „We Can not 
Change The Whole World, but We Can at Least 
Make The Change“ spolu se školami z východo-
turecké Adany, francouzského Amberieu en Bu-
gey, Leonforte na Sicílii a rumunského Bacau. Té-
matem projektu je ekologie, především význam 
ochrany vody. Společné setkání proběhlo v rám-
ci projektu na počátku dubna 2019 také v Jindři-
chově Hradci. 
Poslední mobilitou, kterou však z  důvodu ko-
ronavirové epidemie nebylo možné uskuteč-
nit přímo v Rumunsku, se tak stalo první virtu-
ální setkání všech škol ve dnech 26. až 29. dubna 
2021. Na  programu byly odborné prezentace, 
přednášky, virtuální prohlídka vědeckého mu-
zea i astronomické observatoře v Bacau, nemohl 
chybět ani legendární hrad knížete Drákuly. Na-
ši žáci připravili prezentaci a  připomněli tím 
35. výročí havárie jaderné elektrárny v Černoby-
lu. Komunikačním jazykem celého projektu byla 
angličtina. V tomto jazyce probíhaly také inter-
aktivní dopolední aktivity v mezinárodních sku-
pinách, během kterých si žáci vyzkoušeli práci 
v  nových aplikacích (Genially, Piktochart, Can-
va a StoryJumper) a pracovali společně na tvor-
bě plakátů, knížek a na dalších úkolech. O tom, 
že účast v  podobných projektech má pro žá-
ky velký význam, svědčí slova Zuzany Činkové 
(5. A), která měla možnost se díky online prů-
běhu do  akce také zapojit. „Účast na  setkání 
v rámci projektu Erasmus+ byla pro mne skvělou 
zkušeností a moc jsem si to užila. Líbily se mi pre-
zentace a zároveň také interaktivní části, kde jsme 
se společně se zahraničními studenty naučili pra-
covat s  mnohými aplikacemi, které já osobně jis-
tě v budoucnu využiji. Ráda se zapojím do podob-
né akce také příště, protože si myslím, že takovéto 
mezinárodní projekty jsou pro nás v mnohém pří-
nosné. Chtěla bych tedy moc poděkovat naší škole 
za možnost účastnit se Erasmu+.“ Poděkování pa-
tří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu ce-
lé akce i celého projektu.

Jana Burianová a Ivana Pečtová

 � První virtuální mobilita žáků gymnázia

Setkání účastníků programu Erasmus+ v Leonforte na Sicílii.

Online konference Erasmus+ z rumunského Bacau.

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce vyhla-
šuje datum konání valné hromady na  pondělí 
14. června od 18.30 hodin. Setkání se uskuteč-
ní v  tradičních prostorách konferenčního sá-
lu Muzea Jindřichohradecka v  minoritském 
klášteře ve Štítného ulici. Tato schůze je mimo-

 � Valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce se uskuteční v červnu
řádně důležitá, protože se má volit nový výbor 
spolku, a  hlavně nový předseda na místo vloni 
zesnulého Jiřího Langera. Po jednání valné hro-
mady, na  němž bude přednesena také zpráva 
o hospodaření za loňský rok a revizní zpráva, bu-
de následovat tradiční přednáška Jindřichův Hra-

dec před sto lety – rok 1921. Přednášet bude nová 
historička Muzea Jindřichohradecka Mgr. Lenka 
Dvořáková. Zveme srdečně členy i přátele spolku 
na setkání. Konání schůze bude probíhat v rámci 
povolených možností dle nařízení vlády.

Pavla Míchalová
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V  minulém vydání Jindřichohradeckého 
zpravodaje jsme vás informovali o  novém 
nájemci bývalé Krafferovy zahrady, která 
se nachází mezi Pražskou a  Gymnazijní uli-
cí pod okresním soudem. O  záměrech spo-
lečnosti Atelier Za Mák s areálem, jenž bude 
sloužit jako zahradnictví a  ateliér a  do  bu-
doucna i  jako přírodní zahrada pro veřej-
nost, se dozvíte v  rozhovoru se zástupcem 
nového nájemce, zahradním a krajinářským 
architektem Janem Makovičkou. 
Proč jste se rozhodli ucházet se o pronájem 
Krafferovy zahrady?
Nebylo to rozhodnutí jednotlivce, ale setkalo se 
náhodou několik úvah o pokračování v zahrad-
nické tradici z řad kolegů a kamarádů, kteří v za-
hradě spatřovali potenciál a historickou hodno-
tu. O myšlence, co s Krafferovou zahradou, jsme 
začali uvažovat hned, jak jsme se dozvěděli, že 
končí trvalková školka Florianus. Většina z  nás 
má se zahradou spojené vzpomínky ze svých 
zahradnických začátků. Jak jsme sem chodili 
v létě na praxi přesazovat trvalky nebo jak jsme 
zde nakupovali květiny na svoje první realizova-
né zahrady. 
Co vás na tomto místě zaujalo?
Toto místo má velmi pestrou historii, ve které se 
střídají vzestupy a pády. Vznik zahrady se datu-
je do poloviny 18. století a je spojen se jménem 
Jana Antona Zinnera, autora mnoha barokních 
zahrad u  nás a  v  Rakousku. Pro hraběnku Isa-
bellu Černínovou zde vybudoval okrasnou ba-
rokní zahradu, která po  velkém požáru 1801 
bezezbytku zanikla. Rozpadlou zahradu scelila 
dohromady rodina Krafferova, která tu téměř 
jedno století provozovala vyhlášené zahradnic-
tví prvorepublikového střihu. To bylo v  50. le-
tech zestátněno a následně opuštěno. S novým 
tisíciletím začala v zanedbaném areálu fungovat 
trvalková školka Florianus, která zahradu dala 
zase do pořádku. 
Jaká je vaše vize, co s tímto unikátním pro-
storem prakticky v centru města udělat?
První vize a  hlavní motivace byla zahradu za-
chránit pro další generace s ohledem na její vý-
znamnou historii. Tento pohled se postupně 
rozvíjel a vznikla myšlenka centra zahradní kul-
tury, kde budeme moci laické i odborné veřej-
nosti zprostředkovat náhled do historie i ukázat 
současné trendy zahradní architektury. To vše 
samozřejmě v  intencích myšlenek přírodní za-
hrady. Ale protože hýčkat si zahradu za zdí po-
strádá smysl, rozhodli jsme se, že nejlepším ře-
šením bude  tento prostor zároveň zpřístupnit 

 � Krafferova zahrada má silný genius loci, říká Jan Makovička
a ukázat veřejnosti, jaká kouzelná místa v Jind-
řichově Hradci přímo v centru města máme. Pro 
spoustu obyvatel je toto místo totiž jen bílou 
skvrnou na mapě, o které vůbec nevědí. Ruku 
v ruce s otevřením samozřejmě půjde i postup-
ná rekonstrukce budov a zahrady. Naší vizí je vy-
tvoření areálu, kde se budou potkávat a prolínat 
jednotlivé zahradnické obory a  kam si budou 
moct lidé přijít odpočinout nebo se pobavit. 
Velkým potenciálem, ze kterého bychom rádi 
vytěžili maximum, je klid, ticho a bezpečí, které 
uzavřený areál skýtá. Měl by zde vzniknout kra-
jinářský atelier, na části zahrady zůstane zacho-
váno pěstování květin včetně květinářství, kde 
si budete moci pořídit čerstvě natrhanou kyti-
ci a prostor dostanou i rozmanité environmen-
tální aktivity. Samozřejmě budeme myslet také 
na  veřejnost a  součástí zahrady bude zázemí 
spojené s malou kavárnou, protože míst k pose-
zení s kávou bude v zahradě víc než dost.
Je to jistě běh na dlouho trať, ale jak by ideál-
ně měla zahrada vypadat třeba za rok, co by 
mělo být už hotové?
Rok je krátká doba a neradi bychom se utopili 
v nějakých fantaziích. Samozřejmě nejsme bo-
hatí investoři a práce půjdou jen tak rychle, jak 
rychle se nám podaří shánět na ně finance. Ide-
álem by bylo příští rok přestěhovat do zrekon-
struované části původních budov atelier a záze-
mí pro veřejnost. Tato rekonstrukce by se měla 
týkat asi jedné třetiny objektu. Zbylá část se bu-
de opravovat v dalších etapách, které si netrou-
fáme odhadnout. Pro nás bude na  příští rok 
zásadní, abychom v areálu měli odpovídající zá-
zemí s tekoucí vodou, elektřinou atd. Což v tuto 
chvíli nemáme, protože budovy jsou v havarij-
ním stavu. Průběžně chceme pracovat na čištění 
zahrady a budeme se věnovat projektu její nové 
podoby. Zároveň se chceme pustit do prezenta-
ce našeho projektu a budeme velmi intenzivně 
řešit financování, což je běh na dlouhou trať.
Když se podíváme do  budoucnosti, jak si 
představujete zahradu třeba za deset let?
V našem případě rozhodně platí heslo „cesta je 
cíl“. Jsme smířeni s tím, že naše cesta bude dlou-
há a podle nájemní smlouvy budeme za deset 
let přesně v  polovině. My zahradníci víme, že 
zahrada není hotová nikdy, protože to není ob-
jekt, ale děj. Nicméně věříme, že za deset let bu-
dou opravené budovy a  z  ateliéru se budeme 
dívat do rozkvetlé zahrady, kam se lidé budou 
rádi vracet, sirupy vyrobené z námi vypěstova-
ných bylinek budou mít úspěch a čerstvé bylin-
ky na vašem talíři v oblíbené jindřichohradecké 

restauraci budou pocházet právě od nás. Záro-
veň taky doufáme, že se areál stane ekonomic-
ky soběstačný a vydělá na svoji údržbu a rozvoj, 
stejně jako to funguje v  podobných veřejných 
zahradách u nás i ve světě. 
Už jste s pracemi začali? Čemu se v zahradě 
věnujete teď?
Intenzivní práce na  zahradě jsme začali prak-
ticky ihned, jak jsme areál získali do pronájmu. 
Zahradnický rok a  koloběh ročních období je 
neúprosný, takže jsme odstartovali čištěním zá-
honů, abychom nepřišli o krásu zbylých trvalek 
a prvních jarních cibulovin. Postupně se vysazují 
květiny k řezu a bylinky. Kromě spolku Přírodní 
zahrady se nám podařilo oslovit další partnery, 
kteří s námi budou v Krafferově zahradě spolu-
pracovat. Jedná se o neziskovou organizaci Ote-
vřená OKNA podporující osoby se zdravotním 
postižením a neziskovou organizaci Přírodověd-
né centrum MLÝN Radouňka zabývající se envi-
ronmentální výchovou a osvětou. Na vybraných 
místech pomalu vyrůstají ukázkové belgické 
skleníky Vitreus, které budou korespondovat se 
starosvětským laděním celé zahrady. Zároveň 
pracujeme na projektech, které ještě dlouho re-
álně v  zahradě vidět nebudou, a  tím je detail-
ní studie rekonstrukce budov, kterou bychom 
po dokončení rádi prezentovali veřejnosti stejně 
jako projekt obnovy zahrady. 
Vzhledem k  tomu, v  jakém stavu areál je, není 
možné jeho otevření veřejnosti tak brzo, jak by-
chom si představovali. Přesto se nám naskytla 
příležitost, jak lidem zahradu ukázat ještě letos 
v létě. Naše akce Ahoj Krafferova zahrado! bu-
de součástí Víkendu otevřených zahrad, kte-
rý se uskuteční 11.–13. června 2021. Jedná se 
o  svátek otvírání běžně nepřístupných zahrad 
veřejnosti, kterého se po  celé České republice 
účastní víc jak 200 objektů. Pro Krafferovu za-
hradu to bude letos první setkání s  veřejností, 
na kterém bychom rádi představili její minulost, 
současnost i budoucnost. Její forma zřejmě ještě 
nebude excelentní, ale to se budeme snažit do-
hnat naším nadšením pro věc, tak aby čas strá-
vený v zahradě byl pro všechny co nejpříjemněj-
ší. Doprovodný program akce najdete na webu: 
www.krafferovazahrada.cz a  na  našich sociál-
ních sítích.
Za celým projektem stojí kromě Jana Makovičky 
také Michaela Zudová, Anna Makovičková, Mar-
tina Fišerová, Martina Petrová, Jan Vojtěch, Ser-
giy Pomoynytskyy, Dina Ziková, Milan Sodom-
ka a další.

Eliška Čermáková
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Je to již deset let, kdy v  pátek 13. května 
2011 provedlo Muzeum Jindřichohradec-
ka ve  spolupráci s  Klubem historie letectví 
Jindřichův Hradec nedaleko Otína archeolo-
gický výzkum německého stíhacího letou-
nu Fw 190, který byl sestřelen v  bitvě nad 
Jindřichohradeckem. Ve  „válce o  pohonné 
hmoty“ na sebe při vzdušném souboji nara-
zili ve čtvrtek 24. srpna 1944 krátce po pole-
dni američtí bombardovací letci 15. USAAF, 
vracející se z  prostoru Pardubic na  své zá-
kladny na jihu Itálie, a stíhači německé Luft-
waffe.   
Identifikace letounu u  Otína a  místo jeho 
dopadu zůstaly až do května 2011 obestřeny 
tajemstvím. Výzkumem se podařila potvr-
dit hypotéza, že Fw-190 byl pilotovaný Fw. 
Hubertem Engstem od  6. letky II. (Sturm)/
JG 300 „Wilde Sau“. Tento stíhač sestřelil 
za spoluúčasti Uffz. Williho Reschke 24. srp-
na 1944 nad Vlčicemi B-24 Liberator, v němž 
zahynulo devět amerických letců, sám však 
byl zasažen odvetnou palbou střelců Libe-
ratoru a  musel ze svého hořícího Fw-190 
(W. Nr. 681361) žlutá „7“ vyskočit na  padá-
ku. Zachránil se jen s lehkými popáleninami 
v  obličeji. Fw. Engst patřil k  ostříleným  ve-
teránům a  byl patrně jediným pilotem své 
jednotky, který s  ní létal od  jejího založení 
v  létě 1943 až do  května 1945. V  průběhu 
své bojové kariéry byl několikrát sestřelen. 
Za dosažené úspěchy byl vyznamenán Ně-
meckým křížem ve zlatě. 
Během archeologické sondáže byl postup-
ně vyzdvižen téměř celý stroj. Jednalo se 
o  několik set převážně kovových fragmen-
tů nejrůznější velikosti. K  největším arte-
faktům patřilo torzo dvouhvězdicového 
motoru, jeden list z třílisté vrtule, dále pod-
vozková noha, kanón ráže 20 mm a dva ku-
lomety 13 mm, zadní část letounu včet-
ně ostruhového kolečka, torzo sedačky, 
fragmenty podvozkové pneumatiky a  du-
še značky Continental, tři tlakové kyslíkové 
nádoby a  mnohé další. Na  základě odbor-
ných posudků byl nalezený Fw 190 označen 
za verzi A-8 (nejspíše kompilát se starší ver-
zí Focke Wulfu), který pilotoval Fw. Hubert 
Engst. Tím byla v  létě roku 2011 objasněna 
jedna z  posledních záhad neznámých míst 
dopadů dvou německých stíhacích letou-
nů sestřelených 24. srpna 1944 během bitvy 
nad Jindřichohradeckem. 
Budete-li mít zájem dozvědět se více o tom-
to leteckém střetnutí, pak přijměte pozvá-
ní do Muzea Jindřichohradecka do tamní 
expozice „Bitva nad Jindřichohradeckem 
− 24. 8. 1944“. Budete zde moci zhlédnout 
reportáž z  archeologického výzkumu stí-
hačky Fw. Huberta Engsta, zároveň uvidí-
te fragmenty z tohoto stroje, jakož i dalších 
devíti německých stíhaček a tří amerických 
bombardovacích letounů B-24 Liberator, 
které se po sestřelení zřítily na území naše-
ho regionu. 

Text a foto: Vladislav Burian

 � Jak jsme v pátek „třináctého“ vykopali německou stíhačku

Pohled do expozice „Letecká bitva…“ v Muzeu Jindřichohradecka. Hlavními exponáty jsou fragmenty 
z německé stíhačky Fw 190 žlutá „7“ vykopané před deseti lety u Otína, včetně podvozkové nohy se zbyt-
ky pneumatiky Continental.   

Unikátem mezi nalezenými předměty je letecká mapa Fw. Huberta Engsta. Na jejím torzu stojí model 
Fw 190 v měřítku 1:48 v autentické kamufláži, se kterým byl H. Engst sestřelen 24. 8. 1944 a jehož stroj se 
následně zřítil nedaleko Otína.  
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CHCETE NÁS?
Žolík
malý kříženec, pes, 8 let, kastrovaný 
Žolík je cca 9 kg vážící pejsek. Je to ma-
zel nejvyššího kalibru a  malý závisláček. 
S ostatními pejsky vychází dobře. Bohužel 
má několik zdravotních problémů. Pejsek 
má ochrnuté zadní končetiny, není proto 
schopen chůze, ale pohyblivý je až dost! 
Venku se krásně naučil na psím vozíčku, doma se pohybuje tak, že 
zadní část těla tahá pod nebo za sebou. S ochrnutím se bohužel ta-
ké pojí inkontinence, ale vše se dá bez problémů vyřešit plenkou. 
Ačkoli je péče o takového pejska náročnější, není nemožná a Žolí-
kův optimismus a radost ze života vám tuto péči tisíckrát vrátí. Hle-
dáme pro něj tedy extra hodného a trpělivého pečujícího majitele 
s domečkem se zahrádkou. Ostatní pejsci nejsou překážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Manka
kočka, cca 6 let, kastrovaná 
Manka se již nechá opatrně pohladit a vzít 
do náruče. Určitě bude vděčná za klidněj-
ší domácnost. Je hluchá. Nyní, když už se 
rozkoukala, tak si začíná i hrát. Při hře je 
ale pomalá a těžkopádná, a jako by nevi-
děla dobře na dálku, míček se jí vždycky 
nějak ztratí. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Buchtička
kočka, cca 1−2 roky, kastrovaná
Kočička je plachá, zatím o kontakt nestojí. 
Vhodná jako „myšilovka“.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)
 

Kamík
kocourek, cca 2−3 roky, kastrovaný
Kocourek je hodný, čistotný a  jakmile si 
zvykne, je to mazlíček. Hledáme pro něj do-
mov s bydlením uvnitř, ale s přístupem ven.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 
 

Lejla
kočka, 3−5 let, kastrovaná
Lejla je drobnější, čistotná kočička, ovšem 
se zvláštní povahou. Sama se i přijde po-
mazlit, ale pokud se jí jen trochu znelíbíte, 
neváhá ohnat se packou. Na ostatní kočič-
ky je zvyklá. Trpí jakýmsi záhadným zdra-
votním problémem a musí 1x denně brát 
malé dávky kortikoidů a kyseliny listové.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 
 

Zoja
kočička, cca 10 let a více
Je to nesmírně hodná, velmi mazlivá a tr-
pělivá kočička. Hodně času prospí a zby-
tek by nejraději věnovala jídlu a mazlení. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz  Klára Černá

Motto: „Štěstí je tichá, neustálá ra-
dost z malých událostí“ 

(Pam Brown)
Po dlouhém, dlouhém období bez 
společenských aktivit, s minimem 
kontaktů i  mezi sebou navzájem, 
prožíváme velmi intenzivně radost 
z  každého kousku návratu k  ak-
tivnímu životu. Tím prvním, velmi 
milým návratem ke sdílení a  spo-
lečnému bytí byl malý výlet za stu-
denty Fakulty tělovýchovy a spor-
tu Univerzity Karlovy do  Dvorců, 
kde mají výcvikové středisko. Již 
několikátým rokem pro naše kli-
enty připravili dopoledne plné her, 
soutěží i tvořivých aktivit. I pro stu-
denty to byl po dlouhé době první 
výcvik realizovaný prezenční for-
mou. Moc a moc jsme si to užili, zá-
žitek v nás stále doznívá.
Druhým návratem ke  společen-
skému sdílení byl výlet do  ZOO 
Na  Hrádečku, kde naši klienti na-
vštívili želvu Olívii, kterou před ča-
sem adoptovali. Při návštěvě pře-
dali malý dárek v podobě 1 700 Kč 
na  její výživu. Tuto částku klienti 
ušetřili ze svého kapesného v rám-
ci akce „Nežijeme jenom pro sebe“ 
během adventní doby a  počátku 
roku. S předáním vyčkávali, až bu-
dou moci Olívii navštívit a podívat 
se, jak prospívá. I  tady byla veliká 
radost. Olívie roste, pohybuje se 
svým želvím tempem a  návštěvu 
přijala velmi vlídně.
Třetí událost připravujeme a chce-
me vás na  ni pozvat. Korálkářská 
dílna, která funguje v  rámci Soci-
álně terapeutických dílen Okénko, 
před časem navázala spolupráci se 
spolkem Korálkářky Tábor. To je, 
slovy tiskové mluvčí Jarmily pod-
zemské, parta šikovných děvčat 
všeho věku z  celé České republi-
ky, které spojuje láska ke korálkům 
a  tvorbě vůbec. Pokud situace 
umožní, dámy se schází o  víken-
dech několikrát ročně a  společně 
tvoří i  relaxují. Výsledkem hezky 
prožitých korálkových víkendů bý-
vají velmi úspěšné výstavy. A prá-
vě tato parta zajímavých žen se 
stala inspirací naší kolegyni Jar-
ce Tomšové a  jejím klientkám. 
Společně přivedly umění korálků 
v  Otevřených Oknech na  překva-
pivě vysokou úroveň. Touto spo-
luprací i  uměním se chceme po-
chlubit zde v  Jindřichově Hradci 
v rámci výstavy „UMĚNÍ KORÁL-
KŮ“. Ta se uskuteční ve  dnech 
24. 6.–31. 8. 2021 ve  foyer Ob-
chodně−medicínského centra 
sv. Florián. Moc se těšíme na kaž-

 �Malé návraty, tichá štěstíčka

Návštěva adoptované želvy Olívie 
v ZOO Na Hrádečku a předání dárku.

Ve  Dvorcích je krásně. Snímek po-
chází z výletu za studenty FTVS.

Korálky nás baví ve všech podobách.

dého z vás, koho tato výstava zau-
jme a potěší. Nás zase potěší vaše 
návštěva v  Prodejní galerii Okén-
ko, která byla nově přestěhována 
z  prostor blíže parkoviště přímo 
do  centra dění, tedy ke  zpívají-
cí fontáně. I  nadále zde nabízíme 
dárkový sortiment vznikající v na-
šich i spřátelených chráněných díl-
nách. Nezaháleli jsme ani v obdo-
bí omezených kontaktů, máme co 
nabídnout a těšíme se na vaši ode-
zvu!

Drahomíra Blažková
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Skauti ze střediska Zlatá Růže pomáhali při 
antigenním testování v  jindřichohradecké 
nemocnici. Vedle svého zaměstnání či stu-
dia odsloužili v  uplynulých dvou měsících 
420 dobrovolnických hodin. Ve spolupráci se 
zdravotnickým zařízením budou i nadále po-
kračovat. 
První směnu odsloužili dobrovolníci z  řad 
skautů střediska Zlatá Růže 17. března 2021. 
Na odběrovém místě pro antigenní testování 
na parkovišti u staré vrátnice nemocnice po-
máhali do konce dubna. 
Dvojice skautských dobrovolníků mohli lidé 
přijíždějící nebo přicházející na  testování po-
tkat každý pracovní den od 12.00 do 18.00 ho-
din a v neděli dopoledne. „Naším úkolem bylo 
usměrňovat zde dopravu, dát základní informa-
ce, poradit, upozornit na  dodržování pravidel. 
Rozdávali jsme i  epidemiologické dotazníky 
a pomáhali s jejich vyplněním a kontrolou,“ po-
psal práci dobrovolníků vedoucí jindřichohra-
deckého skautského střediska Martin Holub.
U  antigenního testovacího centra střídavě 
sloužilo společně s vojáky ze 44. lehkého mo-
torizovaného praporu "Generála Ereta" v Jind-
řichově Hradci 16 dospělých skautek a skautů.
Za  jejich nezištnou pomoc jim v  pondělí 
3. května osobně poděkoval Miroslav Ja-
novský, předseda představenstva Nemoc-
nice Jindřichův Hradec, a  také hlavní sest-

 � Jindřichohradečtí skauti odpracovali 420 dobrovolnických hodin pro místní nemocnici
ra Dana Velimská: „Skauti pomáhali nejen při 
koordinaci antigenního testování, ale pod-
pořili navíc i  zdravotníky, kteří slouží na  oddě-
leních. Aby jim dodali energii, dvakrát pro ně 
vlastnoručně napekli a  dovezli jim dobroty“. 
Jako poděkování za  dobrovolnickou výpo-
moc předal Miroslav Janovský členům stře-
diska Zlatá Růže Jindřichův Hradec drobné 
upomínky a knihu o nemocnici s věnováním.
Pomoc skautů v nemocnici nekončí. Vedoucí 
střediska a  zástupci nemocnice se domluvili, 
že dobrovolníci budou dál pomáhat při testo-
vání i v areálu nemocnice. Jejich služby se ale 

z časových důvodů omezí jen na neděle, kdy 
je zájem o testování opravdu veliký. 
„Jsme rádi, že jsme v době pandemie tímto způ-
sobem mohli cíleně pomoci a současně tak na-
plnit jeden z  principů skautingu, který se týká 
naší odpovědnosti vůči druhým lidem“, dodal 
vedoucí skautů v Hradci Martin Holub. 
Kromě dobrovolnické práce skauti po  celou 
dobu pokračují i ve vlastní činnosti. I v době 
zákazu shromažďování kvůli pandemii pořá-
dají online schůzky či jiné aktivity, opravují 
klubovny a připravují letošní letní tábory.

Martin Holub

Zveme všechny děti na  YMCA odpoledne 
v  neděli 6. června 2021 od  14.00 do  17.00 
hodin. Akce se koná na sídlišti Vajgar, kon-
krétně v prostoru před Trojstřediskem. Pro 
děti budou připravené hry a soutěže, skákací 
hrad, obří bublifuk, balónky, odměny a dobro-
ty. Od 15.00 hodin se pak můžete těšit na vy-
stoupení skupiny Chůdadlo. 

Přijďte se pobavit a oslavit s námi nejen Den 
dětí, ale také výročí 100 let od  vzniku YMCA 
v Československu. Těšíme se na vás!

Hana Nosková

 � YMCA odpoledne pro děti

I  letos se naše parta z Plogging JH zúčastni-
la na Den Země společného sběru odpadků. 
Všem, kteří se přidali, moc děkujeme!
Nadšení nás neopouští ani během celého ro-
ku, protože se držíme hesla, že to sice nejsou 
naše odpadky, ale naše planeta ano. Pojďte 
s námi do toho! Navštivte naši facebookovou 

 �Do Dne Země se zapojili i jindřichohradečtí dobrovolníci
stránku Plogging JH a staňte se fanoušky ne 
nás, ale myšlenky, kterou zde šíříme. 
Velké díky za  podporu putují městu Jindři-
chův Hradec, které nás zásobuje pytli a ruka-
vicemi, bez kterých by to nešlo.

Marcela a Zuzka Činkovy
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií připravilo pro příznivce současné i  his-
torické fotografie řadu zajímavých programů, 
mezi které patří tradičně výstavy českých i za-
hraničních fotografů a dále doprovodné kultur-
ní akce zaměřené na fotografickou tématiku. 
V červnu se návštěvníci mohou těšit na společ-
nou prezentaci samostatných výstav Jiřího 
Müllera, Rudolfa Prekopa, Martina Mlyna-
riče a Ondřeje Němce. Výstava Jiřího Müllera 
s názvem Krajinou Vyso-
činy, zachycuje krajinu 
pod Javořicí a  výstava 
Rudolfa Prekopa a  Mar-
tina Mlynariče s názvem 
Křížky − Spirituální kra-
jina Dačicka, zachycuje 
kříže v krajině jako ob-
jekty, které přežily svě-
tovou válku, ty starší z nich dvě, následné po-
válečné řádění a  jakožto kóty ve  vojenských 
mapách i  socialismus. Třetí výstava s  názvem 
Underground prezentuje tvorbu Ondřeje 
Němce a představuje prostředí disidentu v je-
ho vzácné a jedinečné podobě a ryzosti. Na vy-
stavených fotografiích je možné spatřit mnohé 
významné osobnosti nejen doby před rokem 
1989 ale i té "polistopadové", porevoluční.
Další výstavou, která je počinem Asociace pro-
fesionálních fotografů, je výstava s  názvem 
Projekt 101, kterou je možné popsat jako 
„mapování“ či umělecké ztvárnění roku 101 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

od  vzniku Československa, tj. rok 2018/2019 
z pohledu členů Asociace profesionálních foto-
grafů a přizvaných hostů. Výstava dokládá, že 
přístupů k  tomuto danému tématu může být 
opravdu mnoho, a  že každý fotograf má svůj 
dominantní okruh a styl své tvorby. Fotografo-
vé zde chtějí též prezentovat i svou jedinečnou 
schopnost profesionála pracovat koncepčně.
Velmi významnou výstavou letošní sezóny je 
bezpochyby i  prezentace díla Jiřího Vojzo-
ly, jednoho z  nejznámějších a  nejuznávaněj-
ších českých sportovních fotografů. Výstava 
nesoucí název Sportovní fotografie Jiřího Voj-
zoly je doslova přehlídkou fotografického umě-
ní ve sportovním prostředí. Návštěvníci se zde 
mohou kochat fotografiemi světoznámých čes-
kých i  zahraničních sportovců v  nejrůznějších 
etapách své kariéry, nechybí zde ani unikátní 
fotografie, které má fotograf možnost zachytit 
hledáčkem třeba i pouze jednou za život.
Společná výstava prací Dagmar Lühringo-
vé a Václava Novotného, do níž autoři zařadi-
li fotografické cykly z let 2016–2021, prezentuje 
dva póly přístupu k fotografii. V případě první 
vystavující je prezentován nejen cyklus Zátiší, 
ale i  Rezaviny. Václav Novotný do  výstavy za-
řadil cyklus Severočeská krajina, u něhož může 
návštěvník pozorovat brilantně zpracovanou 
hru se světlem a stínem a kompozicí barev.
Od 25. června až do 19. září budou návštěv-
níci moci zhlédnout i další dvě připravované 
výstavy, které nadchnou nejen příznivce his-

torické fotografie. První výstava ponese název 
Ateliér Liška: Jindřichův Hradec 1883–1935, 
která bude prezentovat, v  co možná největ-
ší šíři, dílo fotografa a malíře Bohdana Václava 
Lišky, jenž působil v  Jindřichově Hradci mezi 
lety 1877−1935. Kromě toho se výstava zamě-
ří i na tvorbu Liškova souputníka a konkurenta 
Jana Nepomuka Langhanse nebo jeho přátel 
a  členů rodiny, Hanuše Schwaigera či Václava 
Švarce. Koncepce výstavy však počítá i s kritic-
kým přístupem nejen k  tvorbě těchto autorů, 
ale zejména k současné představě o době, v níž 
tvořili a žili. Cílem výstavy je prezentovat dosud 
málo známé dílo regionálního fotografa Boh-
dana Václava Lišky a přinést zajímavé poznat-
ky o způsobu života na přelomu 19. a 20. sto- 
letí. Druhá ze zmiňovaných výstav předsta-
ví fotografie uměleckých děl Josefa Sud-
ka, který umělecká díla fotografoval od druhé 
poloviny dvacátých až do  sedmdesátých let 
20. století. Snímky pořizoval buď jako doku-
mentaci pro archivy umělců, na zakázku umě-
leckých spolků a  časopisů nebo pro repro-
dukce v  uměleckohistorických publikacích. 
Ve výběru fotografií pro výstavu bude do znač-
né míry zohledněna jihočeská linka a omezeně 
bude také využit již existující výběr exponátů 
pro pražskou výstavu „Fešandy ze šuplíků. Su-
dek a  sochy“ realizovanou v  roce 2020, která 
poprvé komplexně představila dosud téměř 
neznámou část profesionální fotografické tvor-
by Josefa Sudka.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel si připravil na měsíc červen Tvořivé dílny pro děti s odměnou. První tvoření přivítá děti 4. června a druhé tvo-
řivé páteční odpoledne je připraveno 25. června. Těšíme se nejen na děti, ale i na dospělé, v době od 13.00 do 18.00 hodin. Po celý měsíc červen probí-
há i rozšířená výstava tkaných výrobků a tapiserií našich účastníků kurzů.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla 
nabízí návštěvníkům z řad široké veřejnosti bo-
hatý program zaměřený na astronomickou té-
matiku a přírodní vědy, které jsou s astronomií 
spojené. V planetáriu se mohou návštěvníci tě-
šit na programy s odborným výkladem lekto-
rů a nevšední zážitek ze sférické projekce, která 

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla

každý z programů doprovází. Pozorování denní 
i noční oblohy z nově zrekonstruované kopule, 
za pomoci nové sestavy moderních dalekohle-
dů, je možné za příznivých podmínek a zájem-
ci o  tento program se mají opravdu nač těšit. 
Lektoři hvězdárny a planetária se i nadále věnu-
jí i tvorbě zajímavých vzdělávacích videí, která 

prezentují na svém YouTube kanálu. V součas-
né době se v tomto směru věnují popisu ves-
mírných fenoménů, kupříkladu Galaxii v  An-
dromedě nebo Krabí mlhovině a dalším.  
Více informací najdete na: www.vkcjh.cz. 

Jitka Čechová
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KULTURNÍ SERVIS

 �Kulturní dům Střelnice zve
Kulturní dům Střelnice vás zve na  koncert 
„JULIE SVĚCENÁ (HOUSLE) A LADISLAV HO-
RÁK (AKORDEON) “ dne 15. června od 19.00 
hodin do kaple sv. M. Magdaleny. Mimo před-
platné KPH.
Julie Svěcená je jedna z  nejnadějnějších mla-
dých houslistek a vítězka mezinárodní rozhlaso-
vé soutěže Concertino Praga roku 2010 v oboru 
sólové housle. Je čerstvou absolventkou Royal 
Academy of Music v Londýně. Sólově vystupo-
vala se Symfonickým orchestrem Českého roz-
hlasu, Filharmonií Bohuslava Martinů ve  Zlíně, 
Severočeskou filharmonií Teplice, Moravskou 

filharmonií Olomouc, Plzeňskou filharmonií, 
Státním komorním orchestrem Žilina, Státní 
filharmonií Košice, Royal Academy Symphony 
Orchestra v  Londýně, s  Komorním orchestrem 
z Laussane, a dalšími. Sólovými recitály se před-
stavila na festivalech Pražské jaro, Janáček a Lu-
hačovice, Za  poklady Broumovska, Rozhlasový 
podzim, Moravský podzim či Janáčkův Máj.
Akordeonista Ladislav Horák je absolventem 
Pražské konzervatoře a  Západočeské universi-
ty v Plzni, vítězem národní soutěže v Hořovicích 
(1990) a laureátem mezinárodních soutěží v An-
doře, Itálii a Španělsku (1987-1990). Program kon-
certu: J. S. Bach, A. Piazzolla, R. Galliano a další.
Uskutečnění akce závisí na  aktuální situaci 
v souvislosti s epidemií covid-19. Aktuální in-
formace je možné sledovat na webu: www.
kultura.jh.cz a na plakátech.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice uvádí v  sobotu 
26. června v  19.00 hodin hru „ŠVESTKA“ 
z  repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Mimo 
předplatné.
Autory jsou Zdeněk Svěrák a  Ladislav Smoljak. 
Jako spoluautor je uváděn fiktivní český drama-
tik Jára Cimrman. 
Vlastní hra se odehrává v  železniční staničce 
Středoplky, do níž přijíždí bývalý vechtr Přemy-
sl Hájek, kterému patří strom švestky v zastáv-
ce. Má povolení ji očesat, ale musí to stihnout 
do večera. Jelikož mu mladý vechtr Kamil Patka 
odmítne půjčit žebřík, chce Přemysl využít zku-
šenosti svého kamaráda, horolezce Sváti Pulce. 
Ten ovšem přijede na invalidním vozíku a je ne-
schopen lezení na strom. Také Přemyslův bratra-
nec Blažej Motyčka je pozván, aby pomohl oče-
sat a získal třetinu úrody. Zdánlivě lehký úkol je 

komplikován faktem, že Přemysl Hájek trpí sta-
řeckým neduhem, totiž neschopností udržet 
myšlenku, a stále zapomíná, co se po něm chce. 

Naopak Blažej Motyčka je neschopen myšlenku 
opustit a  neustále ostatní zdržuje vyprávěním 
postřehů k tématu, které bylo probráno a již se 

o něm nemluví. Další zdržení přivodí postupně 
tři ženy, které stanicí projdou – Emilka Najbrtová, 
Jenny Suk a Andulka Šafářová. U všech se mladý 
Kamil Patka pokouší získat přízeň, ale až posled-
ní z nich je ochotna se za něj provdat. Náhodně 
příchozí Eda Wasserfall z Klubu českých turistů 
vytvářející turistické značení se snaží na švestku 
natřít značku, přičemž Sváťa se ho snaží od to-
hoto úkolu odradit, aby mohli švestku očesat, 
zatímco Přemyslovi jeho záměr nevadí. V závě-
ru hry přijíždí drezínou železniční úředník Kryš-
tof Nastoupil, kterému úroda propadla, protože 
Přemysl nestihl švestku očesat.
Uskutečnění akce závisí na  aktuální situaci 
v souvislosti s epidemií covid-19. Aktuální in-
formace je možné sledovat na webu: 
www.kultura.jh.cz a na plakátech.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice přinese divákům úspěš-
nou divadelní komedii s  názvem „Proč muži 
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“. 
Sehrají ji členové jindřichohradecké Divadelní 
společnosti Jablonský 2. a 3. července v pro-
středí III. nádvoří jindřichohradeckého stát-
ního hradu a  zámku. Páteční představení 
odstartuje ve  21.30 hodin, sobotní úderem 
18. hodiny. Úspěšnou divadelní hru napsal he-
rec a režisér Miroslav Hanuš podle úspěšné kni-
hy manželů Peasových. Komedie názorným 
způsobem vysvětluje divákům rozdíly mezi že-
nami a  muži. Zabývá se rozdílným způsobem 
myšlení obou pohlaví a také tím, že bez pocho-
pení těchto rozdílů nemůže fungovat žádný 
vztah. Děj divadelní hry oživují pěvecká vystou-
pení mnoha postav, která hudebním doprovo-

Otevřená divadelní scéna na zámku nabídne divákům poučení i zábavu

dem podporuje divadelní kapela Ukrutanka. 
O neotřelou choreografii se postarala Jana Ha-
nušová. Své bohaté životní zkušenosti předa-
jí divákům pod režijní taktovkou Sabiny a Jiřího 
Langerových rozmanité postavy v podání Rad-
ky Hurych Hájkové, Ladislavy Ratajové, Adély Ra-
tajové, Zuzany Svobodové, Martiny Valáškové, 
Lucie Váchové, Kláry Tiché, Vlastimila Hanuše, 
Pavla Körnera, Petra Urbana, Martina Charvá-
ta, Martina Peterky, Emanuela Krejcara, Michala 
Palaugariho a Adama Tomka. Jindřichohradečtí 
ochotníci předvedli divadelní hru divákům po-
prvé 14. února 2019 v divadelním sále kulturní-
ho domu Střelnice. 
Ve výše uvedených červencových termínech se 
původně mělo uskutečnit divadelní představení 
Pavla Kohouta „Josef Švejk aneb Tak nám zabili 

Ferdinanda“ v nastudování divadelního soubo-
ru tradiční Jindřichohradecké činohry, kdy svůj 
um a zapálení spojují amatérští herci Divadelní 
společnosti Jablonský s  profesionálními herci. 
Bohužel, z důvodu nemožnosti společného se-
tkávání na společných zkouškách, nemohli míst-
ní ochotníci spolu se svými kolegy z plzeňského 
Divadla Josefa Kajetána Tyla hru nazkoušet. 
Uvedení divadelních představení na  otevřené 
scéně je závislé na aktuální situaci týkající šíření 
covidového onemocnění a aktuálních protiepi-
demických opatřeních. Pevně věříme, že situace 
bude příznivá a umožní divákům účast a setká-
vání na kulturních akcích.
Aktuální informace je možné sledovat na 
webu: www.kultura.jh.cz.

Jiří Kubát

Kino Střelnice zahájilo po dlouhé nucené odmlce provoz v pátek 28. května. Aktuální program sledujte 
na: www.kultura.jh.cz a na plakátech. 

Čestmír Frühauf

Kino Střelnice
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Výstava Rok v kuchyni Magdaleny Dobromi-
ly aneb co pradědečkům chutnalo se věnuje 
lidové i  měšťanské stravě a  dalším zajímavos-
tem z kuchyně našeho regionu od 19. až do po-
loviny 20. století. Ve dvou výstavních sálech jsou 
představeny nejenom kuchařské knihy, tradiční 
předměty spojené se stolováním a vařením, ale 
i oblíbené místní recepty z Jindřichohradecka. 
Výstava se koná ve Výstavní síni v jezuitském 
semináři na Balbínově náměstí.
Výstava Tradice jedné hranice představu-
je historii, ale především současnost tradičních 
lidových zvyků a  řemesel v  jižních Čechách, 
na  Vysočině, na  jižní Moravě a  v  Dolním Ra-
kousku. Snaží se ukázat jejich specifika a  také 
společné rysy. Cílem výstavy je v prvé řadě se-
známit návštěvníka s životem obyvatel venko-
va 19. a počátku 20. století a s pomocí několika 
zvolených témat poukázat, jak se lidé v průbě-
hu roku bavili a  jak pracovali. Výstavu můžete 

 �Muzeum Jindřichohradecka láká návštěvníky hned na tři výstavy
navštívit ve  Výstavní síni Muzea Jindřicho-
hradecka ve Štítného ulici.
První výstava z připravovaného cyklu "Jind-
řichův Hradec ve sbírce muzea" nese název 
"Dolní náměstí – svědek dějin". Starým ná-
městím, které je zároveň nejčastěji přejmeno-
vávaným místem v Jindřichově Hradci, doslova 
procházela historie. Na  fotografiích, pohledni-
cích a uměleckých předmětech jsou zmapová-
ny přeměny náměstí. Pomocí archeologických 
nálezů přibližujeme také jeho historický vývoj 
od poloviny 13. století po ničivý požár 19. května 
1801, od kterého uplyne v letošním roce 220 let. 
Na  výstavu jste zváni do  konferenčního sálu 
Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici.
Kontakty: web: www.mjh.cz, e-mail: macharto-
va@mjh.cz, tel. č.: 384 363 661, 702 208 639
Neváhejte a přijďte si zlepšit náladu, dokud má-
me otevřeno!

Martina Machartová

V ý s tava

aneb co pradědečkům  
chutnalo

ROK  
V K UCHY NI

Magdalény  
Dobromily

květen -  červenec 2021
V jezuitském semináři“, Balbínovo náměstí
“

Pravidelně v květnu otevírají Jindřichohradečá-
ci a návštěvníci našeho města turistickou sezó-
nu společným cyklo a pěším výletem. S ohle-
dem na dobře známá protiepidemická opatření 
tak ale letos mohou učinit až se zpožděním ně-
kolika týdnů. V sobotu 26. června se účastníci 
akce Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál sejdou v parku pod Gymnáziem 
Vítězslava Nováka, kam je situován start i cíl 
společného výletu. Organizátoři pro zájemce 
nachystali dvě cyklo a jednu pěší trasu. 
Ve  13.00 hodin se do  terénu vydají účastní-
ci delšího cyklistického okruhu měřícího 
cca 38 km a vedoucího z parku pod gymnázi-
em po cyklostezce k Nežárecké bráně směrem 
na  Frankův dvůr, po  cyklostezce k  rozhledně 
Rýdův kopec, dále ke Kostelu sv. Barbory, a ná-
sledně na Holenský dvůr, k Holenské hájovně 
(hráz rybníku Holná) do  Evženova údolí k  re-
stauraci Pecák, odtud na  Jemčinu k  hájovně 
Na Sýkoře, poté směrem na Roseč, Buk a zpět 
do Jindřichova Hradce. 
O půl hodiny později, tedy ve 13.30 hodin, od-
startují zájemci o kratší cyklistickou trasu mě-
řící cca 22 km. Její úvodní část kopíruje delší 

 �O akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál nepřijdou Hradečáci ani letos
trať a  opět tedy povede z  parku pod gymná-
ziem po  cyklostezce k  Nežárecké bráně smě-
rem na Frankův dvůr, po cyklostezce k rozhled-
ně Rýdův kopec, dále ke  Kostelu sv. Barbory 
a  odtud na  Ratiboř do  Roseče, Buku a  zpátky 
do parku pod gymnáziem. 
Ve  stejný čas, tedy ve  13.30 hodin vyrazí 
na trať také ti, kteří zvolí pěší výlet. Vycházka je 
naplánována z parku pod gymnáziem k Františ-
kánskému kostelu sv. Kateřiny, Jarošovskou uli-
cí kolem Lidlu a Kasolovy pily, po  cyklostezce 
do  Dolního Skrýchova, dále k  rybníku Břeskáč, 
ulicí K  Rybníčku na  Radouňce, odtud po  silnici 
vpravo Lodhéřovskou ulicí, naučnou stezkou ko-
lem rybníku zpět na Radouňku a ulicemi Na Ko-
pečku, K  Potůčku, pod viaduktem přes Rezko-
vu ulici a ulicemi Družstevní, 9. května a Pražská 
zpět do místa startu. Pěší výlet měří cca 6 km.
V  parku pod gymnáziem čeká na  všechny 
účastníky doprovodný program, který zahr-
nuje například fotokoutek Agentury Duhovka, 
malování na obličej, airbrush tetování, atrakce 
společnosti LEZETO, ukázky zdravovědy čle-
nů oblastního spolku Českého červeného kří-
že Jindřichův Hradec či stánek partnera akce 

České průmyslové zdravotní pojišťovny. Účast-
níkům cyklo i pěšího výletu věnují organizátoři 
na cestu sladkost a malý nápoj, po absolvová-
ní tras si na základě poukázky budou moci vy-
zvednout a opéct vuřty. Další občerstvení bu-
de k dispozici na stánku dobrovolných hasičů.
Zhruba v 16.30 hodin dojde k losování tom-
boly o hodnotné ceny, z nichž tou nejlákavější 
bude bezpochyby jízdní kolo.
O mluvené slovo i hudební doprovod se, stej-
ně jako v předešlých letech, postará Michal Ar-
nošt. 
Změna programu vyhrazena.
Pořadatelem červnové akce Přes kopec na Hra-
dec je město Jindřichův Hradec ve  spoluprá-
ci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec. 
Partnery akce jsou: Nadace Jihočeské cyklo-
stezky, která se na organizaci akce podílí finanč-
ním příspěvkem 15 000 Kč, společnost Cycle Ex-
perts a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
Mediální partneři akce: Radiohouse, měsíčník 
Neon, měsíčník Žurnál – krásné články, Jindři-
chohradecký deník.

Jana Říhová
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Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec vás zve 
na  výstavu jednoho z  nejvýznamnějších sou-
časných českých sochařů. Jiří Netík byl svým 
původním zaměřením hudebník, zároveň ale 
od mládí obdivoval umění středověkých i mo-
derních řezbářů. Postupně se přes restaurová-
ní a kopie starých sochařských děl propracoval 
k  vlastnímu nezaměnitelnému uměleckému 
výrazu. Od roku 1982 už jeho sochy, zpočátku 
řezby, později i  odlévané bronzy, mohli obdi-
vovat návštěvníci jeho výstav v mnoha evrop-
ských zemích. Jeho díla zdobí také řadu kostelů 
i veřejných prostranství v Brně. Výstava s ná-
zvem „Slyšet ticho“ je mimořádnou příležitos-
tí, jak se seznámit nejen se současnou tvorbou 
tohoto sochaře, ale i s jeho staršími, mnoho let 
nevystavenými díly. Všechny Netíkovy sochy 
mají společné spojení umění a dokonalého ře-
meslného opracování. Výstava v zámecké ga-
lerii na II. nádvoří (vstup přes pokladnu) bude 
pro veřejnost otevřena 13. června a  potrvá 
do 26. září. Vstupné je pro všechny kategorie 
jednotné ve výši 30 Kč.

Jan Mikeš

 �Na jindřichohradeckém zámku budete moci slyšet ticho
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SPORT

V případě příznivé epidemické situace se v na-
šem městě bude konat již 5. ročník Jindřicho-
hradeckého půlmaratonu. 19. června by se 
na start oblíbeného závodu měli v 16.00 ho-
din postavit účastníci rodinného běhu, o ho-
dinu později, tedy v 17.00 hodin, pak zájemci 
o hlavní závod a štafetu.  
Školní závod Rebel run se v letošním roce bo-
hužel neuskuteční. 
Více informací najdete na: www.jindrichohra-
deckypulmaraton.cz.

Martin Žižkovský
Foto: SCAP Production

 � Jindřichohradecký  
půlmaraton je naplánován 
na 19. června

Za zpřísněných hygienických podmínek může-
te opět navštívit naše expozice i výstavu Češ-
tí vědci a  jejich vynálezy v  galerii. Pro měsíc 
červen je otevírací doba omezená od  pát-
ku do neděle, o případném rozšíření otevírací 
doby o další dny vás budeme včas informovat. 

 � Své dveře veřejnosti otevřel také Výstavní dům a galerie Stará radnice
Skupinové prohlídky jsou vládou zakázané (in-
formace platná k datu uzávěrky, pozn. redakce), 
a proto budou prostory expozic a galerie ote-
vřeny i  pro omezený počet návštěvníků. Mo-
delové kolejiště, historie samosprávy města, 
Kotěrova obřadní síň a JHMD historie a součas-

nost, to je, kromě výše uvedené výstavy, na-
še nabídka expozic pro vás. Prostory galerie by 
v hlavní sezóně měla obsadit výstava k loutko-
vému animovanému večerníčku Krysáci. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Martin Jedlička

STARÁ RADNICE
JINDØICHÙV HRADEC

Výstavní dùm    Galerie

STARÁ RADNICE
Výstavní dùm / Galerie

Výstavní dùm Stará radnice
1. 10. - 31. 10. 2020

úterý a�  nedìle
10.00 -12.00   13.00 - 17.00

Námìstí Míru 88/I, Jindøichùv Hradec, 377 01
tel.: +420 384 390 977 - e-mail: stararadnice@jh.cz

stararadnice.jh.cz
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: KDE PRACOVAL NA ROMÁNU KRAKATIT
Výherkyní se stává: Jarmila Veselá z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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ŽIVOT ADAMA MICHNY 
Z OTRADOVIC, AUTORA ČESKÝCH 

DUCHOVNÍCH PÍSNÍ, BYL SPJAT 
S JINDŘICHOVÝM HRADCEM.

NARODIL SE JAKO SYN PURKRABÍ-
HO V HRADECKÉM ZÁMKU, STU-
DOVAL NA JEZUITSKÉM GYMNÁ-

ZIU A POSLÉZE...

ZVEDÁK
EURO-

ASIJSKÉ
POHOŘÍ

24
HODIN

FILMOVÝ
MIMO-

ZEMŠŤAN

CHEM. ZN.
BORU

GRAFICKÁ
ZNAČKA
PRO TÓN

POHOŘÍ
NA

KRÉTĚ

V BOXU
KNOCK-OUT

MĚSTO
V NĚMECKU

JMÉNO
HERCE
JIRÁKA

V HUDBĚ
(PIANO)

3. ČÁST 
TAJENKY

4. ČÁST 
TAJENKY

VÝZVA
KE SKOKU

NAŘÍKAT

OZN. PRO
AMPÉR

BIBLICKÁ
POSTAVA

ČESKÝ
HÁZENKÁŘ

OŽEH

VYDRŽET
NÁPOR

SVRŠKOVÁ
USEŇ

OBČANSKÝ
VÝBOR

ŘÍM. ČÍSL.
1007

2. ČÁST 
TAJENKY

DRUH
PEPŘE

TYP
AUTA
FORD

OVANUTÍ

ZN. ČESKÝCH
VYSAVAČŮ

TRUP

LŽIVÝ

TĚLOCV.
POLOHA
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Zpřístupnění distribučních míst je závislé na aktuálních opatřeních proti šíření onemocnění covid-19. 
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            1.–31. 7.  KRYSÁCI – VÝSTAVA K ANIMOVANÉMU VEČERNÍČKU 
  – GALERIE – VÝSTAVNÍ DŮM STARÁ RADNICE
             2. a 3. 7. PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
  A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH – DS JABLONSKÝ 
  – LETNÍ SCÉNA NA III. NÁDVOŘÍ STÁTNÍHO 
  HRADU A ZÁMKU J. HRADEC
                    17. 7.  ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU – FESTIVAL
         19.–22. 7.  KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ – LETNÍ KINO
26., 27., 29. 7.  ZA VYBRANÝMI HUDEBNÍMI POKLADY 
  JINDŘICHOVA HRADCE – PROCHÁZKY J. HRADCEM
                   28. 7.  LETNÍ KONCERT – SPOLEKTIV
                   30. 7.  LETNÍ KONCERT – JINDŘICHOHRADECKÝ BIG BAND 
                   31. 7.  LETNÍ KONCERT – ORGANUM

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na červenec

              1.–25. 7.  ROK V KUCHYNI MAGDALENY DOBROMILY ANEB CO PRADĚDEČKŮM CHUTNALO 
  – VÝSTAVA
              1.–31. 7.  JÍZDA PARNÍM VLAKEM JINDŘICHŮV HRADEC – NOVÁ BYSTŘICE
              1.–31. 7.  JÍZDA PARNÍM VLAKEM JINDŘICHŮV HRADEC – KAMENICE NAD LIPOU
              1.–31. 7.  TRADICE JEDNÉ HRANICE – VÝSTAVA
              1.–31. 7.  MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC VE SBÍRKÁCH MUZEA – VÝSTAVA
              1.–31. 7.  VÝSTAVA TKANÝCH VÝROBKŮ A TAPISERIÍ 
              1.–31. 7.  PATRIK PROŠKO – HIC ET NUNC – VÝSTAVA 
                         2. 7.  NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
                         3. 7.  SVÁTEČNÍ KONCERT ŽESŤOVÉHO SOUBORU TRUMPET TUNE
9.,10.,16.,17. 7.  O TÉ OHAVNÉ REBELII ANEB PŘÍBĚH O VÁLCE ČESKÉ 
  – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
                      10. 7.  KONCERT K POCTĚ ZUZANY RŮŽIČKOVÉ A VIKTORA KALABISE
                      12. 7.  LETOS O ŽENÁCH NEJEN V HRADECKÉ HISTORII – VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
                      17. 7.  FOKLORNÍ FESTIVAL NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ
                      23. 7.  TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
                      29. 7.  ŠTĚTCEM JANA KOJANA – VERNISÁŽ VÝSTAVY
                      30. 7.  MLADÍ A NEKLIDNÍ – KONCERTNÍ SHOW – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
                      31. 7.  ROBINSON CRUSOE – MUZIKÁL – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC

Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1.−30. června
VÝSTAVNÍ EXPOZICE
Výstavní dům Stará radnice

1.−30. června
JÍZDA PARNÍM VLAKEM 
JINDŘICHŮV HRADEC − NOVÁ BYSTŘICE
JHMD

1.−30. června
ROK V KUCHYNI MAGDALENY DOBROMILY 
ANEB CO PRADĚDEČKŮM CHUTNALO
Výstava
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

1.−30. června
TRADICE JEDNÉ HRANICE
Výstava
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

1.−30. června
MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC 
VE SBÍRKÁCH MUZEA
Výstava Dolní náměstí - svědek dějin
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

1.−30. června
VÝSTAVA TKANÝCH VÝROBKŮ A TAPISERIÍ
Výstava
Dům gobelínů

1. června
KRAJINOU VYSOČINY − JIŘÍ MÜLLER
Výstava
Muzeum fotografie a MOM

1. června
KŘIŽKY − SPIRITUÁLNÍ KRAJINA DAČICKA 
− RUDOLF PREKOP A MARTIN MLYNARIČ
Výstava
Muzeum fotografie a MOM

ČERVEN 2021
Kulturní kalendář

1. června
UNDERGROUND − ONDŘEJ NĚMEC
Výstava
Muzeum fotografie a MOM

1. června
PROJEKT 101
Výstava
Muzeum fotografie a MOM

4. června, 13.00−18.00 hod.
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI
Dům gobelínů

4. června
MUZEJNÍ NOC
Tradice a hrnce, Lidové zvyky a kuchyně
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí, Štítného ulice

4. června, 14:00−17:00 hod.
PREVENT 99
Bezplatné screeningové testování 
na HIV, hepatitidu B a C a syfilis
Husovy sady

4. června, 17:00 hod. 
DERNISÁŽ SPOLEČNÉ PREZENTACE 
VÝSTAV JIŘÍ MÜLLER  −  KRAJINOU VYSOČINY 
/ FOTOGRAFIE OKOLÍ JAVOŘICE, 
RUDOLF PREKOP, MARTIN MLYNARIČ  
−  KŘÍŽKY / SPIRITUÁLNÍ KRAJINA DAČICKA 
A ONDŘEJ NĚMEC  − UNDERGROUND
Muzeum fotografie a MOM

6. června, 14.00−17.00 hod.
YMCA ODPOLEDNE PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro nejmenší
sídl. Vajgar (před Trojstřediskem)

11.−13. června, 9.00−18.00 hod.
AHOJ KRAFFEROVA ZAHRADO!
Víkend otevřených zahrad
Krafferova zahrada

13. června
JIŘÍ NETÍK − SLYŠET TICHO
Výstava
Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec, zámecká galerie

15. června, 19.00 hod.
JULIE SVĚCENÁ A LADISLAV HORÁK
Koncert - housle a akordeon. 
Mimo předplatné KPH.
kaple sv. M. Magdaleny

18. června
HVĚZDÁRNA PRO HRADEC
Celodenní mimořádný program 
k  60. výročí založení jindřichohra-
decké hvězdárny
Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla

19. června, 16.00, 17.00 hod.
5. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉHO 
PŮLMARATONU

22. června, 11.00 hod.
POKLÁDÁNÍ KAMENŮ ZMIZELÝCH
Rodina Baschova, Růžová ulice 39/II

24. června, 17.00 hod.
FEŠANDY ZE ŠUPLÍKU II
Vernisáž výstavy. 
Sudek, sochy, Jižní Čechy
Muzeum fotografie a MOM

24. června, 17.00 hod.
ATELIÉR LIŠKA 1883−1935
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM

24.−30. června
UMĚNÍ KORÁLKŮ
Otevřená okna − výstava šperků 
a dekorací 
Obchodně-medicínské centrum 
sv. Florián

25. června, 13.00 - 18.00 hod.
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

26. června, 13.00, 13.30 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC 
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Společný cyklo a pěší výlet u příleži-
tosti zahájení turistické sezóny

26. června
PATRIK PROŠKO − HIC ET NUNC
Výstava
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

26. června, 19.00 hod.
"ŠVESTKA"
Divadelní představení Divadla Járy 
Cimrmana. Mimo předplatné
KD Střelnice

26. června
FILM & FOTOFEST
Nahlédnutí pod pokličku filmovým 
kaskadérům a specialistům
Muzeum fotografie a MOM

26.–27. června, 9:00– 17:00 hod.
KURS TKANÍ TAPISERIÍ PRO POKROČILÉ 
Pod vedením lektorky Milevy Müllerové
Dům gobelínů

Probíhající výstavy:

DAGMAR LÜHRINGOVÁ & VÁCLAV NOVOTNÝ 
- ZÁTIŠÍ & KRAJINA SEVERNÍCH ČECH  
- Muzeum fotografie a MOM 
- Výstava potrvá do 3. 10. 2021

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
- Muzeum fotografie a MOM 
- Výstava potrvá do 3. 10. 2021


