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NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 � Pěněnský (75 ha)
Pěněnský rybník se vyznačuje poměrně krát-
kou (cca 120 m), ale za  to mohutnou hrází. 
Při své dnešní hospodářské hladině zadržuje 
0,7 mil. m3 vody a byl vsazen do údolí Pěněn-
ského potoka nad samotnou vesnici Horní 
Pěna. Šířka hráze v tzv. patě je 35 m a v nej-
vyšším místě dosahuje až 10 m výšky. Tato ve-
lice zajímavá stavba vedla k úvahám, že hráz 
díky svému vzhledu a profilu musela již exis-
tovat v době panování Karla IV. (1313−1389). 
I  německé pojmenování rybníka Holzwehr 
(Dřevo – původní ochrana návodního sva-
hu hráze byla ze dřeva) může tuto domněn-
ku potvrdit. Bohužel se z této doby o rybní-
ku nezachovaly žádné písemné prameny. 
První věrohodná zmínka o  existenci Pěněn-
ského rybníku je datována k 20. 4. 1437. Na-
chází se v  přátelské smlouvě o  užívání stat-
ků mezi Menhartem a  Janem z Hradce, kde 

Rybník Pěněnský z ptačí perspektivy, květen 2015.

je napsáno: „…a také když by já (Menhart) 
neb moji budoucí chtěli přidělati ty rybníky 
Pěněnský a nad Sedlem a Nový nad Řečicí…“. 
Z této zprávy je zřejmé, že rybník již existo-
val a uvažovalo se o  jeho rozšíření. Opět se 
ale žádné zprávy o zvětšení rybníku z 15. či 
16. století nezachovaly. Jen kratičká informa-
ce ke konci 15. století (r. 1493), že se z Pěněn-
ského rybníku odvážela rybí násada na  pě-
ti povozech do  městských rybníků. Výlovky 
a  tržby z  rybníku byly v  průběhu 16. stole-
tí vcelku uspokojivé. Úpadek v  hospodaře-
ní nastal až na počátku 17. století, kdy na vi-
ně nebyla mnohdy zmiňovaná tzv. Třicetiletá 
válka, ale špatné dřevěné potrubí. Roku 1615 
došlo nejspíše k výměně celého potrubí, kte-
ré nechal vyměnit majitel panství Vilém Sla-
vata (1572−1652). Dochoval se pouze účet 
o  zhotovení nového tarasu nad troubou 

a ten činil 14 kop. Problémy s výpustí a nej-
spíše i s celou hrází pokračovaly i v dalších le-
tech. Nejzásadnější oprava rybníka byla pro-
vedena až r. 1737, kterou zaznamenal vrchní 
hradecký úředník Tumlíř takto: „Trúba je 
21 sáhů dlouhá (cca 40 m), hráz jsme docela 
od  základu přeložili, dali čap, hranici, rybník 
v  řečišti spravili, takže má vzhled nového…“. 
Touto zásadní rekonstrukcí vyřešili hospodá-
ři problém se špatnou troubou a velmi pro-
sakující hrází. V dalších letech se opravovaly 
pouze nutné záležitosti na dřevěném výpust-
ném zařízení (tzv. hranici) a kamenném tara-
su. Čas na rybníku plynul jako voda, až jsme 
se dostali do  současnosti. Na  podzim roku 
2020 začala na rybníku dlouho připravovaná 
generální oprava. Došlo k prokopání celé hrá-
ze, vyndání dřevěného potrubí a  zhotovení 
nového výpustného zařízení. Na základě té-
to rekonstrukce může dnešní generace ryb-
níkářů ve spolupráci s archeology a moder-
ními analýzami dřeva zjistit, jestli se opravdu 
jedná o vodní dílo vybudované za doby Karla 
IV. V příštím čísle navštívíme rybník Lásenice 
Velká, který byl původně mnohem větší.   

Michal Kotyza 

Překop hráze rybníka Pěněnský, prosinec 2020.

 � Letošní Dny města Jindřichův Hradec byly přesunuty na září
Na začátku měsíce září se v centru města Jind-
řichův Hradec odehrají městské slavnosti „Dny 
města“, které pro obyvatele našeho města i je-
ho návštěvníky připravilo město Jindřichův 
Hradec, Kulturní dům Střelnice. V letošním ro-
ce slavnosti přinesou širokou nabídku hudby 
na dvou pódiích, a také food festival. 

V pátek 3. září na náměstí Míru od 20.00 ho-
din vystoupí Petr Bende s kapelou. 
Následující den 4. září bude město patřit 
zejména dobrému jídlu a  široké nabídce 
hudby. Na  náměstí Míru program započ-
ne v 10.00 hodin vystoupením skupiny Se-
branka. Ve  13.00 hodin vystoupí Like-it. 

Od 16.00 hodin se mohou návštěvníci těšit 
na  Báru Polákovou a  program na  náměs-
tí zakončí skupina Support Lesbiens, která 
vystoupí od 19.30 hodin.
V Husových sadech je připravena multižán-
rová stage. Od 12.00 hodin je nejen pro pří-
znivce dechovky na  programu Řečická ka-
pela. V 15.00 hodin zahraje Brutální jahoda 
a v 18.00 hodin bude připraven Old Steam-
boat Jazz Band.
Po celou dobu sobotních koncertů bude v cen-
tru města probíhat food festival.
V  neděli 5. září vystoupí na  náměstí Míru 
Hudba Hradní stráže a Policie České repub-
liky se svými hosty. 
Vstupné na všechna vystoupení a koncerty je 
volné. Více informací najdete na: 
www.kultura.jh.cz.

Adéla Blažková
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
léto je v polovině, děti na táborech, dovolených a u babi-
ček a věřím, že si prázdniny užívají plnými doušky. Ve ško-
lách je ale živo i přes léto. Prázdniny jsou totiž čas, kdy 
přichází na  řadu velký úklid, malování a  rekonstrukce. 
Zkrátka všechno to, na co není v běžném školním režimu 
čas. Za všechny naplánované akce v jindřichohradeckých 
mateřských a základních školách v období letních prázd-
nin zaplatí město Jindřichův Hradec z  rozpočtu odboru 
školství více jak 7 600 000 Kč. Mám radost, jak se i přes 
všechny okolnosti podařilo opět probudit kulturu ve měs-
tě. Kulturní kalendář na léto je plný zajímavých akcí a ná-
vštěvníci v hojném počtu přicházejí také do Muzea foto-
grafie a  moderních obrazových médií, kde doporučuji 
monografickou výstavu Ateliér Liška, která vůbec poprvé 
prezentuje široký výběr z díla dosud málo známého jind-
řichohradeckého fotografa Bohdana Václava Lišky. Oblí-
bený hlavně rodinami s dětmi je Výstavní dům Stará rad-
nice s modelovou železnicí, a také velmi zajímavé pořady 
v planetáriu. V sobotu 21. srpna nás čeká top akce letní 
sezóny a tou je tradiční opera na třetím nádvoří jindřicho-
hradeckého zámku. Tentokrát se můžete těšit na Proda-
nou nevěstu. Všechny vás na tento neobyčejný kulturní 
zážitek zvu. Bohužel už několikrát se stalo, že opeře ne-
přálo počasí a představení propršelo. Proto jsme letos vy-
stoupení naplánovali už o týden dřív, než 
bylo zvykem a doufáme, že tentokrát si 
hudebně-divadelní zážitek vychutná-
me za  krásného letního večera. Hezké 
léto a hodně zdraví vám všem.

Jan Mlčák, starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V úterý 22. června byla slavnostně otevřena no-
vá stezka pro chodce a cyklisty, která propoji-
la Denisovu ulici a  silnici na  Jindřiš. Přestřiže-
ním pásky ukončili stavbu starosta města Jan 
Mlčák, místostarosta Miroslav Kadeřábek a ve-
doucí odboru rozvoje Karel Hron. Stavba, kte-
rou realizovala firma Pozemní stavby Telč trvala 
dva měsíce. Stezka pro chodce a cyklisty vyře-
šila nebezpečné přecházení a  přejíždění přes 
hlavní silnici 1/34 (městský okruh).

 �Stezka pro chodce a cyklisty bezpečně propojila Denisovu ulici a silnici na Jindřiš

 �Město přispěje obcím zasaženým tornádem částkou 200 000 korun
Zastupitelé na  svém jednání na  konci června 
schválili navýšení daru pro obce Hrušky, Luži-
ce, Mikulčice a  Moravská Nová Ves o  celkem 
120  000 Kč. Radní původně schválili částku 
80  000 Kč, tedy 20  000 Kč pro každou ze zmí-
něných obcí, zastupitelé navrch schválili ještě 
dalších 30 000 pro každou z obcí. Město pení-

Ve středu 23. června předal starosta města Jan Ml-
čák významným osobnostem Jindřichova Hradce 
cenu Křišťálová růže za rok 2020. Ceny v pěti ka-
tegoriích si odnesli za oblast kultury akademický 
sochař Vladimír Krninský, za sport trenér triatlo-
nu Jan Vaněk, za podnikání manželé Housarovi, 
za sociální služby ředitelka sdružení Otevřená ok-
na Drahomíra Blažková a za oblast vědy a vzdělá-
vání biolog Jan Pokorný. 
Předání cen starosty města významným osobnos-
tem mělo proběhnout už na podzim loňského ro-
ku. Pandemie koronaviru a opatření s ní spojená 
ale pořádání slavnostního večera neumožnily. Ce-
nu si tak osobnosti převzali ve středu 23. června 
na nádvoří Muzea fotografie a moderních obrazo-
vých médií. Slavnostního odpoledne se nemohl 
zúčastnit biolog Jan Pokorný, proto si převzal ce-
nu z rukou starosty už o den dříve. "Křišťálová růže 
je sice cena starosty města, všichni jste ale byli nomi-

 � Křišťálové růže za rok 2020 jsou rozdány

ze daruje prostřednictvím Sdružení místních 
samospráv České republiky. Sdružení ve spolu-
práci s Českou spořitelnou zřídilo transparentní 
účty pro nejvíce zasažené obce i ty méně media-
lizované. Sdružení peníze nastřádané na těchto 
účtech převede na jednotlivé obce.

Eliška Čermáková, foto: ČTK

nováni samotnými občany města. Město v tom pra-
vém slova smyslu netvoří domy nebo ulice, ale lidé. 
Město je takové, jací jsou jeho obyvatelé. A  každý, 
kdo v  rámci své práce nebo volnočasových aktivit 
pro město a jeho obyvatele něco vytvoří, si zaslouží 
poděkování," řekl starosta Jan Mlčák. Nominace 
do letošního ročníku Křišťálové růže v pěti zmíně-
ných kategoriích můžete posílat do konce srpna 
na email: cermakova@jh.cz.

24. června zasedal krizový štáb města. Už ale neby-
lo potřeba řešit nepříznivou epidemickou situaci, 
ale šlo hlavně o zhodnocení spolupráce a poděko-
vání. Děkovné listy jako výraz ocenění mimořád-
ných zásluh v době pandemie nemoci covid-19 
ve městě Jindřichův Hradec převzali z rukou sta-
rosty zástupci Nemocnice Jindřichův Hradec, zá-
stupci složek integrovaného záchranného systé-

 � Starosta děkoval za zvládnutí pandemie
mu, ředitelé krizových škol i organizací, které se 
v době pandemie dobrovolně zapojily do pomo-
ci všude, kde to bylo potřeba a další členové kri-
zového štábu. Pamětní medaili města Jindřichův 
Hradec převzal MUDr. Vít Lorenc. Ten stál od za-
čátku pandemie nemoci covid-19 spolu s ostat-
ními lékaři a  sestrami z  ARO Nemocnice Jind- 
řichův Hradec v první linii boje s touto nemocí.

V sobotu 26. června se konala tradiční zahajova-
cí akce sezóny Přes kopec na Hradec aneb Jind- 
řichohradecký pedál. Z parku pod gymnáziem 
vyrazilo na vyjížďku celkem 476 cyklistů a chod-
ců.  Na  výběr měli ze dvou cyklistických a  jed-
né pěší trasy. Jako odměna po výkonu bylo pro 
všechny připraveno opékání špekáčků, které na-
chystali místní dobrovolní hasiči. Každý účast-
ník dostal diplom, drobné občerstvení a  také 
číslo do  tomboly, kde bylo hlavní cenou jízdní 
kolo. V parku pod gymnáziem čekal na všech-
ny účastníky doprovodný program, který zahr-
noval například fotokoutek Agentury Duhovka, 
malování na  obličej, airbrush tetování, atrak-
ce společnosti LEZETO, ukázky zdravovědy čle-
nů oblastního spolku Českého červeného kříže 
Jindřichův Hradec či stánek partnera akce České 
průmyslové zdravotní pojišťovny.

 �Přes kopec na Hradec vyrazilo 476 lidí
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Největší vodní areál na jihu Čech, který se pyš-
ní jedinečným propojením venkovního aqua-
parku s  vnitřními bazény, vstupuje do  srpna 
s otevírací dobou 10.00−20.00 hodin. Ta pla-

Aquapark připomene, že do Vánoc zbývají čtyři měsíce

tí v Plaveckém bazénu a aquaparku Jindřichův 
Hradec denně bez ohledu na to, zda je všední 
den nebo víkend. Letní pokladna je otevírána 
pouze ve dnech s vysokými letními teplotami, 

v ostatních dnech slouží areál jako jeden celek 
a  do  venkovních prostor vstupuje klient přes 
vnitřní bazény. Od středy 1. září se pak opět 
rozběhne otevírací doba 6.30−21.00 hodin. 
V úterý 24. srpna připomene tým zaměstnanců 
a externích spolupracovníků městského bazénu 
malým i velkým návštěvníkům venkovního areá-
lu, že do Štědrého dne zbývají přesně čtyři měsí-
ce. Prázdninová show „Vánoce v aquaparku“ 
se každoročně těší velké oblibě. Od  11.00 do 
15.00 hodin bude na všechny děti čekat vstup-
né zdarma, a  především pak čtyři hodiny her 
a soutěží i další atrakce.
Chybět nebudou ani sněhové radovánky, sty-
lový fotokoutek, nabídka tetování a jako spor-
tovní zpestření také prezentace triatlonového 
klubu TCV Jindřichův Hradec. Všichni účastníci 
se mohou těšit na spoustu zábavy a drobné dá-
rečky, které k pravým Vánocům neodmyslitelně 
patří. V případě špatného počasí by se akce ale-
spoň částečně přesunula do  prostor vnitřních 
bazénů se vstupem přes vestibul.
V srpnu v bazénu vrcholí příprava na nový škol-
ní rok. Po dlouhé covidové pauze je zde příslib 
návratu žáků základních škol, jejichž výuku za-
jišťují lektorky Plavecké školy Jindřichův Hra-
dec, jež působí pod hlavičkou bazénu a Služeb 
města Jindřichův Hradec. Tradičně velký zájem 
je i o nabízené kurzy pro kojence a batolata, kte-
ří do bazénu na deset lekcí dochází s  rodiči či 
prarodiči, a rovněž také o odpolední kurzy pro 
již samostatné plavce ve věku od tří do patnác-
ti let. Bohužel, i přes navýšení počtu drah, které 
se ukázalo jako nezbytné, bude letos Plavecká 
škola JH nucena desítky zájemců odmítat. 

Marcela Kůrková

Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno

Projekt řeší celkovou revitalizaci rybníku, kon-
krétně opravu stěn nádrže, výměnu výpustné-
ho zařízení, výstavbu přístupu do  zátopy, vý-
stavbu bezpečnostního přelivu, odbahnění 
a úpravu okolí rybníka. Práce byly zahájeny již 
26. dubna letošního roku. K jejich ukončení by 
mělo dojít 15. listopadu 2021.
Projektant: Ing. Martin Růžička, CSc. - Alcedo, 
Na Hradbách 35/I, Jindřichův Hradec  
Zhotovitel: AQUEKO, spol. s  r.o., Lavičky 122, 
Velké Meziříčí
Náklady dle SoD: 4 792 100 Kč vč. DPH
Přislíbená dotace od Ministerstva zeměděl-
ství ČR činí max. 2 000 000 Kč uznatelných 
nákladů.

Karel Hron

 �ODBOR ROZVOJE

Také v srpnu budou v bazénu pokračovat turnusy oblíbeného příměstského tábora, který pořádá Pla-
vecká škola Jindřichův Hradec. O prázdninách se v nich postupně vystřídají tři stovky dětí. 

Foto: Markéta Urbánková 
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1. července letošního roku byla odborem ži-
votního prostředí MěÚ J. Hradec ve  spoluprá-
ci s  Krajskou veterinární správou České Budě-
jovice nařízena předběžná náhradní péče pro 
21 psů plemene argentinské dogy z  Oldřiše 
u  Blažejova. Pejsci byli chováni v  nevyhovují-
cích podmínkách a byli podvyživení.
Všichni psi byli umístěni do záchranných stanic 
po celé republice. Nejmenší štěňata – dvě fen-
ky a tři pejsky ve stáří tři a půl měsíce a dvě vět-
ší štěňata stará sedm a půl měsíce – si odvezli 

V Oldřiši bylo kvůli týrání zvířat odebráno 21 argentinských dog

zástupci o.p.s. Dogpoint do  útulku do  Lhotky 
u Kostelce nad Černými lesy, čtyři sedmi a půl 
měsíční štěňata putovala do útulku Animal Res-
cue do Českých Budějovic, dvě sedmi a půl mě-
síční fenky do  záchytných kotců města Nová 
Bystřice a nejvíce, celkem osm psů (z toho čtyři 
sedmi a půl měsíční štěňata) je umístěno v útul-
ku pro psy a kočky v Táboře.
Jak se pejskům daří, můžete sledovat například 
na Facebooku útulku Dogpoint.

Ivana Nováková

I  v  letošním roce se mohou obyvatelé města 
a  jeho místních částí zúčastnit soutěže o  nej-
krásnější květinovou výzdobu. Stejně jako 
v předchozích letech je i letos vypsáno několik 
soutěžních kategorií: 
I. výzdoba provozoven a  sídel firem, re-

stauračních zahrádek
II. výzdoba RD – květinová výzdoba oken, 

balkónů a předzahrádek
III. výzdoba panelových a bytových domů 
IV. výzdoba oken, balkónu či předzahrádek 

v místních částech JH, nebo osoba či spo-
lek významně se podílející na zlepšení ži-
votního prostředí v  místních částech JH 
(dobrovolně se stará o  zeleň nebo  svou 
činností přispívá ke  zlepšení životního 
prostředí) 

Pravidla soutěže:
Do soutěže se může přihlásit každý majitel či uži-
vatel domu nebo bytu v Jindřichově Hradci a je-
ho místních částech. Pro splnění podmínek musí 
být výzdoba viditelná z veřejného prostranství. 
Přihlášku je možno odeslat elektronicky na  e-
mail: soutez@jh.cz nebo předat osobně v ozna-
čené obálce „HRADEC KVETE DÍKY VÁM“ na po-
datelnu Města Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, J. Hradec, případně do informačního stře-

Až do konce srpna se můžete přihlásit do soutěže Hradec kvete díky vám!

diska v Panské ulici. Pokud byste se rádi zúčast-
nili, ale nemáte možnost výzdobu vyfotit, kon-
taktujte nás na tel. č.: 384 351 287 nebo na výše 
uvedeném e-mailu, rádi vám pomůžeme. 
Přihláška musí obsahovat:
• jméno a adresu, telefon nebo e-mail, ozna-

čení soutěžní kategorie
• popis květinové výzdoby s přesným urče-

ním místa umístění 
• fotodokumentaci − max. 2 fotografie − 

veškeré fotografie musí být z  pohledu 
od silnice či veřejně přístupného místa 

Přihlášením do soutěže dává účastník souhlas se 
zveřejněním fotek a zpracováním osobních údajů.
Termín pro podávání přihlášek: 1. 5.–31. 8. 2021
Všechny soutěžní fotografie v  kategoriích I.−
III. budou po  celé září vyvěšeny na  stránkách 
města J. Hradec: www.jh.cz, kde bude probí-
hat veřejné hlasování. Tři fotografie s nejvyšším 
počtem hlasů v každé kategorii a návrhy z ka-
tegorie IV. budou předloženy komisi životního 
prostředí, která vybere celkové vítěze v jednot-
livých kategoriích. I  letos se vítězové jednotli-
vých kategorií můžou těšit na odměnu 5 000 Kč.

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Město každoročně oceňuje ty nejlepší mla-
dé místní sportovce. Letos ocenění získalo 
51 sportovců a sportovkyň, kteří dosáhli v roce 
2020 významných sportovních úspěchů. Slav-
nostní předání diplomu a poukázky na nákup 
sportovních potřeb ve výši 1000 Kč se uskuteč-

Ocenění za sportovní úspěchy v roce 2020 převzalo 51 mladých sportovců

nilo ve středu 23. června odpoledne na nádvo-
ří Muzea fotografie a  moderních obrazových 
médií. 
Mezi oceněnými bylo 31 veslařů a  veslařek 
z Veslařského klubu Vajgar, 16 házenkářek tý-
mu starších žákyň ze sportovního klubu Há-

zená Jindřichův Hradec, triatlonista Vojtěch 
Gröschl a  triatlonistka Nikola Musilová z  TCV 
Jindřichův Hradec, karatista Vít Masař z Kara-
te Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Do-
jo a  vrhačka koulí Žaneta Pivcová ze  SKOK 
J. Hradec. 

Během měsíce června se děti navrátily do mateřských škol a ihned pro ně byl připraven bohatý program na Hvězdárně a planetáriu F. Nušla. Děti navští-
vily přírodovědný program "Se zvířátky o vesmíru", při kterém zábavnou formou prozkoumaly s ježkem, zajícem, krtkem, sovou a myšákem raketovou 
základnu. Nejen, že se dětem program velice líbil, ale pronikly díky němu i do základních jevů astronomie.

Mateřské školy navštívily planetárium
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Tak, aby nebylo zasahováno do  výuky během 
školního roku, naplánoval odbor školství, mlá-
deže a tělovýchovy na letní měsíce řadu oprav 
a  investic. Ve  většině ZŠ dojde na  malování. 
1. ZŠ čeká dále rekonstrukce školního zvoně-
ní a hodin a nákup ohřívače pokrmů s řízeným 
uvolňováním páry pro školní výdejnu. Na 3. ZŠ 
je realizována rekonstrukce sociálního zařízení 
pro zaměstnance školní jídelny, modernizace 
zabezpečovacího zařízení a nákup školních lavic 
a židlí do dvou tříd. 4. ZŠ čeká rekonstrukce mul-
timediální digitální učebny. Kromě rekonstruk-

Na jindřichohradeckých mateřských a základních školách se nezahálí ani o letních prázdninách

ce elektroinstalace na 5. ZŠ bude obměněn také 
nábytek v odborné učebně pracovních činnos-
tí. A 6. ZŠ bude moci od září ve školní kuchyni 
používat nový konvektomat. Ve většině mateř-
ských škol se kromě malování mohou těšit také 
na výměnu písku v pískovištích. 1. MŠ čeká vý-
měna světel v jedné třídě. Na odloučeném pra-
covišti pak rekonstrukce WC, sprchového koutu 
a šaten učitelek u dvou tříd a děti se dočkají no-
vých herních prvků na školní zahradě. Školní ku-
chyně 2. MŠ bude vybavena nerezovou příčkou 
a na odloučeném pracovišti dojde k odhlučně-

ní školní jídelny a vybudování vstupu ze šatny 
učitelek do šatny dětí. Na 3. MŠ dojde k opravě 
kuchyněk u dvou tříd a na odloučeném praco-
višti dochází k  celkové rekonstrukci školní ku-
chyně. 4. MŠ bude vybavena úklidovým strojem 
a na odloučeném pracovišti se děti mohou tě-
šit také na nové herní prvky na školní zahradě. 
Za  všechny naplánované akce v  jindřichohra-
deckých MŠ a ZŠ v období letních prázdnin za-
platí Město Jindřichův Hradec z rozpočtu odbo-
ru školství více jak 7 600 000 Kč.

Kateřina Kubíčková

Žáci 1. ZŠ měli možnost vyzkoušet si během 
projektových dnů, jak náročná jsou různá po-
volání. Jako první testovali povolání floristy. 
Nejen, že se dozvěděli, jaké jsou nejnovější 
trendy vázání květin, ale také si rozšířili vědo-
mosti o další názvy květin, které existují. Jak 
dívky, tak chlapci se s vervou pustili do aran-
žování a vázání kytic. Při tvorbě se seznámili 
s dlouhou cestou, než se hotová kytice dosta-
ne až k zákazníkovi. Byla to taková malá son-
da do  finanční gramotnosti žáků. Doufáme, 
že maminkám a  babičkám v  den, kdy vlast-

Floristou, astronautem nebo fotografem na zkoušku

noručně uvázané květiny donesli, tak uděla-
li velkou radost. Velké poděkování patří ga-
rantovi celé akce, a to paní ředitelce oblastní 
kanceláře Jihočeské hospodářské komory 
J. Hradec Miladě Petrů.
Dále v budoucí 8. třídě měli žáci možnost pro-
hlédnout si místní planetárium prof.  Františ-
ka Nušla, kde je vřele přivítala paní ředitelka 
PhDr.  Jitka Čechová. Zvídaví žáci pomocí da-
lekohledů  pozorovali erupce na  slunci. Vel-
ké poděkování patří Jakubu Tampírovi a jeho 
kolegům, kteří žákům formou odborného vý-

kladu, komentovaného slova a krátkého filmu 
přiblížili nejen povolání astronoma, ale také 
astronauta.
A v neposlední řadě si žáci v praxi vyzkouše-
li práci fotografa, kde je do tajů fotografování 
zasvětil Stanislav Maxa. 
Na září jsou pak ve spolupráci s Jihočeskou hos-
podářskou komorou připraveny další zajímavé 
workshopy, kde si žáci vyzkouší další krásná po-
volání a řemesla, která jim pomohou při rozho-
dování o volbě budoucího povolání.

Květoslava Bartošová

1. MŠ
Vzhledem k  epidemiologické situaci se v  le-
tošním roce konalo slavnostní rozloučení s bu-
doucími školáčky nejčastěji na školních zahra-
dách. Na  1. mateřské škole byl program plný 
her a  dárků. Důležitým aktem bylo zejména 
slavnostní pasování na  školáky. Tablo budou-
cích školáčků je k připomenutí všem příchozím 
do mateřské školy. 
2. MŠ 
Na školní zahradě se rozloučili také na 2. ma-
teřské škole. Budoucí prvňáčci plnili různé vě-
domostní a pohybové úkoly. Po jejich splnění 
byli pasováni na  školáky připnutím stužky se 
jménem a ozdobou. Všechny děti si pak došly 
do „zmrzlinového stánku“, který připravily pa-
ní kuchařky a  paní hospodářka a  „koupily“ si 
za papírové peníze zmrzlinu. Na závěr se všich-
ni předškoláci shromáždili před budovou ško-
ly, kde se s nimi předáním knihy s věnováním, 
společnou fotografií a dopisem rozloučila i pa-
ní ředitelka. 
3. MŠ
Na  3. mateřské škole začal program krátkým 
vystoupením ředitelky školy, která přivítala 
všechny přítomné a potom předškoláci z  jed-
notlivých tříd  předvedli krátký program, kde 
ukázali rodičům, co všechno se v  mateřské 
škole naučili.   Na závěr všechny děti společně 
zazpívaly rozlučkovou píseň „Nastupuje škol-
ky konec“ a převzaly si od svých paní učitelek 
dárek na rozloučenou. Akci přálo hezké počasí 
i hojná účast rodičů a prarodičů dětí, kteří si zde 
připomněli, že každého dne se něco pěkné-

Ohlédnutí za slavnostním ukončením školního roku 2020/2021 v mateřských a základních školách v Jindřichově Hradci
ho začíná a každého dne něco pěkného končí.
Rozloučení se uskutečnilo také na odloučeném 
pracovišti 3. mateřské školy, které uvedla zá-
stupkyně ředitelky. Děti slavnostně nastoupi-
ly, předvedly hudebně pohybové vystoupení 
s barevnými padáky a společně zazpívaly pís-
níčku „Prázdniny“. Překvapením pro všechny 
byl pan Reindl z divadélka Divoloď, který nej-
dříve zahrál veselou pohádku a potom v pře-
vleku rytíře, pasoval děti na školáky. Paní uči-
telky také dětem předaly upomínkovou knihu 
a batůžek plný dárečků a pozorností. Na závěr 
se děti společně loučily říkankou, která končila 
slovy ……“jedna, dva, tři, čtyři, pět, čeká na nás 
celý svět!
3. ZŠ
I pro žáky 9. ročníků na 3. základní škole nade-
šel slavnostní den, který se konal na školní za-
hradě. Žáci převzali z rukou svých třídních uči-
telů výroční vysvědčení s  doložkou o  získání 
základního vzdělání. Celý slavnostní ceremo-
niál byl umocněn vzácnou návštěvou senáto-
ra ČR a člena Rady města Jindřichův Hradec 
Ing. Jaroslavem Chalupským. 

4. ZŠ
Slavnostní ukončení školního roku pojala 4. zá-
kladní škola v duchu tanečním. Žáci 1. a 9. roč-
níku zatancovali za podpory tanečnic kroužku 
country tanců Jerusalemu, celosvětově zná-
mou choreografii. Nechybělo ani vystoupení 
známé canisterapeutické fenky Kessy. Prvňáč-
ci byli pasováni na opravdové žáky školy a de-
váťáci se rozloučili. 
6. ZŠ
Rozloučení s žáky 9. ročníku na 6. základní ško-
le se uskutečnilo v komorním duchu. Deváťá-
ci si po rozdání vysvědčení zorganizovali krát-
ké setkání s vyučujícími v tělocvičně školy, kde 
poděkovali za krásných devět let na škole. Roz-
loučení se neobešlo bez emocí a slziček. K dnes 
již bývalým žákům promluvil i třídní učitel Ivo 
Dohnal, třídní učitel z 1. stupně Jan Flídr a také 
ředitelka školy Jaroslava Rážová. Školu opustilo 
22 deváťáků a všichni pokračují v dalším vzdě-
lávání. Pět žáků nastoupí na gymnázium, jede-
náct na maturitní obory a šest na tříleté učeb-
ní obory.

Kateřina Kubíčková
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20. června
Po  vzoru policejního praktikanta Hlaváčka 
prověřil svou připravenost při stíhání pa-
chatele během detektiv Albertu, který v ne-
děli krátce před desátou dopoledne odkryl 
nekalé úmysly místního démona (28 let). 
Ten, patrně poblouzněn chuťovými pohár-
ky, vyrazil pro něco ostřejšího k nedělní sní-
dani, a  tak v  jeho batohu skončila lahvin-
ka Pražské vodky v  prodejní ceně 130 Kč. 
A  protože chyběly finance na  nápoj boha-
týrů, proběhl přes pokladny rychlostí hně-
dáka Tiumena, a tak hned po startu ztrácel 
detektiv několik délek. Jemu sice výtečník 
unikl, ale moderní technologii nikoli. Po-
mocí záznamu kamerového systému bylo 
přivolané hlídce hned jasné, s  kým má tu 
čest, a protože trestní rejstřík našeho sprin-
téra již není zdaleka tak čistý jako okvětí bí-
lé lilie, byla celá peripetie předána kolegům 
z Obvodního oddělení Policie ČR pro pode-
zření z  trestného činu krádeže, a  to proto, 
že popsaný skutek byl pro našeho „hrdinu“ 
recidivní. 

 �Výpis z událostí

28. června
Z  důvodného podezření ze spáchání trest-
ných činů porušování domovní svobody a po-
škození cizí věci skončila v  pondělní podve-
čer nevítaná návštěva muže (41 let) z Kunžaku 
v Hotelu Vajgar, kterého přivolaná hlídka ko-
legů nalezla po  vzoru dědy Lebedy hlubo-
ce hloubajícího v  jednom z  hotelových  po-
kojů. Nešel na  to s  námořnickou rozvahou, 
a  tak, než ulehl do vytoužených peřin, rozbil 
skleněnou výplň spojovacích dveří, poško-
dil elektronický zámek pokoje, a  nakonec se 
uspal velkou částí obsahu láhve Becherovky. 
Po probuzení byl z hotelu vyveden a násled-
ně předán přivolané hlídce Policie ČR, která jej 
dopravila na zcela jiný typ pohovky. 
29. června
Posílit svou odvahu či ukázat mužnou sílu vzal 
na začátku prázdnin za nesprávný konec ško-
lák (13 let) na sídlišti Hvězdárna. K autobusové 
zastávce Na  Točně nashromáždil krátce před 
devátou navečer dostatek munice v  podobě 
kamenů a  zahájil palbu na  skleněné výplně 
přístřešku, které k jeho nevoli nápor palby bez 
úhony přestály, a tak přišla na řadu jiná takti-
ka i  jiná část zastávky. Po  několika přesně cí-
lených úderech kamenem došlo k požadova-
nému záměru a  boční skleněná část se zcela 
vysypala. Na základě svědeckých výpovědí byl 
mladý ničitel dohledán hlídkou kolegů v mís-
tě trvalého pobytu, kde se v přítomnosti mat-
ky ke  svému počínání doznal a  kde si vysle-

chl něco málo z  litery zákona s poučením, že 
po uhrazení způsobené škody bude o jeho ne-
uváženém jednání informován odbor sociál-
ních věcí Městského úřadu Jindřichův Hradec. 
1. července 
Rolka ze dvou podprsenek a dívčích šatů, za-
balená do  čerstvého akčního reklamního le-
táku, servírovaná v  dámské kabelce, takové 
denní menu v  prodejní ceně 329 Kč vytvořila 
ve  čtvrtek před třetí hodinou odpoledne zá-
kaznice (38 let) z Lásenice v supermarketu Lidl. 
To, že její kulinářský výtvor ale vůbec nevoněl 
detektivovi, který její počínání okem přísného 
porotce masterchefa sledoval, se dozvěděla až 
ve chvíli, kdy prošla pokladním prostorem. Ne-
zaplacené zboží putovalo zpět do regálů a při-
volaná hlídka kolegů ocenila nevšední „ku-
chařský“ výkon pokutou ve výši 2000 Kč.
5. července
Přes několikero žádostí o vyrovnání účtu odmí-
tal obsluze Dada Clubu zaplatit borec (37 let) 
z ulice Ruských legií. To, že nedělá dobře, stej-
ně jako „Jaromír se sirkou“ v kultovním sním-
ku Vesničko má středisková, se dozvěděl až 
na druhý den. Před odchodem z nálevny však 
pod dozorem zasahující hlídky ještě uhradil 
propitých 72 Kč s přidaným vysvětlením, že si 
dělal jen srandu. A jak bylo nastíněno, k tomu 
mu byla dodatečně přibalena pokuta ve  výši 
300 Kč za přestupek proti občanskému soužití, 
kterého se dopustil schválností.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

Vůně sladu učarovala Jaroslavu Zemanovi 
z Popelína už v dětství, když sledoval při práci 
svého strýce – sládka ve Studené. Po revoluci 
nahlédl pod symbolickou pokličku nově vzni-
kajícím minipivovarům. A protože mu přesta-
ly chutnat nápoje z velkých pivovarů, rozhodl 
se v  roce 2013, že začne chmelový mok va-
řit v Popelíně sám. Nyní jsou jeho piva ověn-
čená několika cenami. K  vysněnému cíli mu 
pomohly dotace z  Programu rozvoje venko-
va (PRV) prostřednictvím MAS Česká Kanada 
o.p.s.
Minipivovar s  pomocí rodiny vybudoval 
ve sklepě rodinné restaurace U Zemanů s více 
než dvousetletou tradicí. “Tátův bratr byl slád-
kem pivovaru ve  Studené, který zanikl, kde už 

 � Pivovaru Popelín pomohly dotace z MAS Česká Kanada
jsem asi načichl vůní sladu. A hlavně už mi ne-
chutnala komerční piva. A po revoluci jsem po-
znal pár sládků z nových malých pivovarů, tak 
jsme se švagrem rozhodli, že si uděláme svůj pi-
vovar,” popsal svou motivaci Jaroslav Zeman. 
V březnu 2014 šlo na pípu první pivo.
Nyní v  Popelíně vaří světlou desítku, světlou 
dvanáctku, jantarovou dvanáctku, polotma-
vou dvanáctku Tumaperk, světlou třináctku 
a na Vánoce a Velikonoce uvaří speciál – svět-
lou patnáctku. Popelínskou dvanáctku ověn-
čila Zlatá pivní pečeť a desítku stříbrná, když 
uspěly mezi 70 vzorky piva. Na soutěži v Ma-
ďarsku také za  polotmavé pivo získal sládek 
bronz. Teď už se ale dva roky kvůli covidu žád-
né soutěže nekonaly.

V běžných letech, než svět poznamenala pan-
demie koronaviru, vařil 800 hektolitrů piva 
ročně. Jeho desítky a ležáky čepují restaurace 
nejen v Jindřichově Hradci, ale i v Českých Bu-
dějovicích, Havlíčkově Brodu, Telči, Kunžaku 
či Nové Včelnici. Činnost minipivovaru drželi 
během uzavření hospod nad hladinou štam-
gasti a milovníci piva, kteří si kupovali domů 
soudky všech velikostí. Díky nim běžel pivovar 
na 40 až 50 procent běžné produkce.
Nyní majitelé pivovaru pořídili dvojnásobně 
velkou varnu, která má 1000 litrů. Na  poří-
zení nové technologie pivovaru získal Pivo-
var Popelín s.r.o. dotaci 156 195 Kč a na dru-
hou etapu 826  875 Kč z  Programu rozvoje 
venkova prostřednictvím MAS Česká Kana-
da o. p. s. Více informací o aktuálních dotač-
ních výzvách naleznete na webové stránce: 
www.masck.cz.

Marie Hazuková
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Do  celorepublikové dopravně  preventivní 
akce "Řídím, piju nealko" se zapojili také do-
pravní policisté z  územního odboru Jindři-
chův Hradec, kteří společně s policejní tisko-
vou mluvčí a preventistkou kontrolovali řidiče 
na silnici I/34 v ulici Jarošovská v Jindřichově 
Hradci. Dopravní policisté se rovněž v  rám-
ci dohledu nad BESIP zaměřili na kontrolu ři-
dičů, zda nepožili alkohol či OPL před jízdou, 
a  rovněž zda řidiči nepřekračují povolenou 
rychlost.
Cílem společného projektu Policie České re-
publiky a Českého svazu pivovarů a sladoven 

 �Dopravně preventivní akce "Řídím, piju nealko"
je poukázat na to, že konzumace alkoholu a ří-
zení vozidel je neslučitelné. Dlouhodobě ta-
to problematika patří mezi priority jak Policie 
ČR, tak i Českého svazu pivovarů a sladoven. 
Projekt si proto klade za cíl přispět ke zvýše-
ní bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce 
snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných 
osobami pod vlivem alkoholu. 
Dopravní policisté během akce zkontrolovali 
několik desítek řidičů. Nikdo z nich se nedo-
pustil žádného přestupku ani trestného činu. 
Za příkladné chování pak byli vzorné řidičky 
a řidiči odměněni drobným preventivním dá-

rečkem, a  to nealkoholickým pivem a reflex-
ní páskou. Policisté pamatovali s  dárečkem 
i na malé ratolesti ve vozidlech, kterým předá-
vali přívěsky zvířátek s logem BESIPu.
Řidiči, čas dovolených je v  plném proudu. 
Buďte na  svých cestách ostražití, respektuj-
te pravidla silničního provozu a dbejte na pit-
ný režim za  volantem. Při dlouhých trasách 
na  dovolenou myslete i  na  svůj odpočinek 
na  odstavných parkovištích. Přejeme vám 
šťastný dojezd do  vaší cílové destinace bez 
ztráty pomyslné kytičky!

Hana Millerová

POLICIE ČR
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 �NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA
V nové rubrice „Naše město vašima očima“ vám každý měsíc přineseme výběr těch nejlepších a nejvíce „lajkovaných“ fotografií z našeho Instagramu 
@jindrichuv _hradec_oficialni. Město nad Vajgarem najdete na dalších úžasných fotografiích právě na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, 
kterou stojí za to vidět, označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni a my vám rádi snímek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví i v Jindři-
chohradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou. 

Eliška Čermáková

Adam Hudec @chodec.adam

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 6. 2021 do 12. 7. 2021 nás opustili: 

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Ladislav BROŽ Jindřichův Hradec 12. 6. 1932 13. 6. 2021
František POSLUŠNÝ Světce 9. 1. 1934 14. 6. 2021
Vilém JAKOBARTL Jindřichův Hradec 31. 3. 1942 14. 6. 2021
Bohumil STEFFAL Hostějeves 28. 12. 1952 14. 6. 2021
Jiří HEJDA Jindřichův Hradec 20. 1. 1997 15. 6. 2021
Oldřich VANÍČEK Lodhéřov 26. 4. 1968 17. 6. 2021
Václav HUBINGER Nová Bystřice 5. 9. 1941 21. 6. 2021
Emil HANEČÁK Nová Včelnice 18. 7. 1945 21. 6. 2021
Růžena ŠTĚPÁNKOVÁ Hůrky 11. 10. 1940 21. 6. 2021

Josef MALENINSKÝ Břilice 7. 3. 1938 22. 6. 2021
Marie FLACHSOVÁ Jindřichův Hradec 10. 3. 1941 23. 6. 2021
Miloslav PAZDERA Jindřichův Hradec 17. 1. 1946 24. 6. 2021
Bohumil ZÁVODNÝ Deštná 31. 5. 1943 26. 6. 2021
Julie NOVOTNÁ Políkno 12. 2. 1927 28. 6. 2021
Václav PIČUGIN Nová Včelnice 4. 6. 1966 28. 6. 2021
Jaroslav JAROŠ Hospříz 18. 1. 1951 29. 6. 2021
RNDr. Jan KACHLÍK Jindřichův Hradec 27. 4. 1937 3. 7. 2021
Marie KALABISOVÁ Březina 22. 4. 1937 6. 7. 2021
Josef BRABEC Jindřichův Hradec 15. 1. 1972 6. 7. 2021
Jiří VRÁNEK Děbolín 30. 3. 1950 7. 7. 2021
Petr MATĚJKA Kunžak 25. 7. 1946 8. 7. 2021
Božena STEJSKALOVÁ Nová Bystřice 20. 10. 1929 10. 7. 2021
Marta VAŠKOVÁ Kardašova Řečice 12. 12. 1928 10. 7. 2021
Pavel JELÍNEK Jindřichův Hradec 11. 5. 1951 11. 7. 2021
Stanislav JAROŠ Nová Včelnice 19. 5. 1956 12. 7. 2021
Miroslav NUTIL Proseč - Obořiště 2. 8. 1949 12. 7. 2021

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík

Jana Jirušová @jana_ jirusova

Jaroslav Pavlík @jarpav_photography Simona Plischke @simonaplischke

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí
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Příliš volnosti
Neobvyklá parna oživila stinné břehy Vajgaru 
a  Hamerského potoka, vylákavše do  vábných 
chladných svých vln ty, kteří hledají osvěžení 
v koupeli. Společnost koupajících obojího pohla-
ví zvláště v  Hamerském potoce „u  tabulek“ jest 
velmi četná. Stinné břehy potoka obsazeny jsou 
lázněchtivými pány i dámami až do pozdních ho-
din večerních a tu se často opakuje nemilý zjev, 
že přicházejí voj. oddíly nedostatečně ustrojeny 
a používají místa koupajícími se obsazeného. 

12. srpna 1921
Československá církev
v Jindřichově Hradci koná první mši v neděli dne 
21. srpna o půl 11 hodině dopoledne na Masa-
rykově náměstí. Příslušníky čs. církve zve co nej-
srdečněji. 
Bohoslužby českobratrské evangelické
konají se tuto neděli o  9. hodině dopoledne 
v evangelické modlitebně.
19. srpna 1921
Výbor pro postavení Husova pomníku
uzavřel již pevnou smlouvu se sochařem p. Duš-
kem, podle níž koncem příštího roku bude již po-
mník Husův státi v našich sadech!
Požár
V  úterý o  3. hodině odpoledne vypukl oheň 
ve Svatojánské ulici v zadním traktu domu cuk-
ráři p. A. Hanusovi náležejícího. Oheň zpozorova-
ly dítky majitele domu v předním domě si hrající 
a učinily pokřik. Jak oheň povstal, nedalo se zjis-
titi, převládá však domněnka, že žhavý popel byl 
ze zadního domu na půdu, od níž klíče nájemníci 
mají, odnesen, jistého však tvrditi nelze, neb vý-
povědi obývajících nasvědčují, že tomu tak ne-
bylo. Škoda ohněm způsobena jest na  nynější 
hodnotu naší valuty velice značnou; pojistné pak 
u Prvé české na celý dům p. Hanusův obnáší má-
lo přes 10 000 K.

5. srpna 1921
Dětský den
pořádá tělovýchovná jednota Sokol pro své žac-
tvo a dorost dne 15. srpna v zahradní restaura-
ci v Rudolfově o 3. hodině. O obveselení našich 
káňat bude pečovati hudba, na pořadu budou 
hry, deklamace, loutkové divadlo aj. Dětem bu-
de podávána svačina. Kdo by chtěl laskavě při-
spěti jakýmkoli způsobem k této svačině, buďto 
pečivem, zákusky apod., nechť učiní tak po do-
hodnutí se sestrou náčelnicí A. Pickovou. Vstup-
né dobrovolné. 

Divadlo
Ve  dnech sjezdu abiturientů zdejšího gymnasia 
z  r. 1896, ustanoveného na  13., 14. a  15. srpna, 
uvede ochotnická jednota Jablonský na  scénu 
naší Střelnice přiléhavou divadelní hru Staří stu-
denti. Zajímavo, že autorem připravované hry je 
náš vynikající rodák p. prof. Ferdinand Strejček na-
ší inteligenci z rozsáhlé literární činnosti jistě zná-
mý. Nepochybujeme, že v autorově rodišti dojde 
pěkná vzpomínková práce vzácného našeho hos-
ta vedle největší účasti zaslouženého uznání. 

Letošní nesnesitelná vedra, 
jež způsobila velkých škod, zdá se, že už pomi-
nula. Včera se ochladilo a dostavil se tichý touže-
ný déšť, od kterého si slibují hospodáři záchranu 
různých plodin. Dnes se obloha opět vyjasnila.
Nepěkné zábavy 
vyhledávají si někteří žáci obecných škol hrou 
v karty. S takým jevem setkáváme se dosti často. 
V lese sedí 6-7 hochů a hrají karty, při čemž počína-
jí si jako staří hráči a že při tom nezbytná cigareta 
nechybí, rozumí se samo sebou. Napomenutí obe-
censtvem nejen že neprospěje, nýbrž napomína-
tel sklidí jen neslušné odpovědi. Kam to spějeme?

Počátkem srpna roku 1921 se v Jindřichově Hradci sešli hostinští na sjezdu Ústřední Jednoty čsl. hostinstva Hostimil. 
Sjezd byl uspořádán při příležitosti 60. výročí zdejšího společenstva hostinských. Kromě odborné části se zdravicemi 
zástupců jednotlivých organizací a přednášek týkajících se postavení hostinských, významu a poslání organizací 
i aktuálních záležitostí souvisejících se zvýšenou daní z obratu, byla uspořádána též Benátská noc na Vajgaře s přá-

telskou besedou na Střelnici, prohlídka hradu a města a vojenský koncert v Rudolfově. Město navštívila také řada bývalých studentů gymnázia při příleži-
tosti celé řady abiturientských setkání. Parné léto vylákalo řadu místních k osvěžující koupeli ve Vajgaru a Hamerském potoce, ale také na řadu kulturních 
a sportovních akcí pořádaných ve městě. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

Všeho moc škodí
Na zábavy v městě našem nemůže si nikdo naří-
kati, neschází mnoho a naše město zaujme, není-
li tomu už nyní tak – čestné místo, pokud se počtu 
zábav týče, mezi velkými městy po českém venko-
vě. Jak se nám dobře vede, poskytne malý obrázek 
počet zábav jen minulý týden u nás pořádaných. 
V  úterý byla regata, na  to společenská beseda 
na  Střelnici, ve  středu velký výlet do  Rudolfova, 
ve čtvrtek koncert akad. Spolku Štítný, v neděli di-
vadelní představení a začátek všesportovních dnů 
a touže dobou umělecká výstava v sále pana Kadl-
ce a v pondělí produkce pražské zpěvohry. 

26. srpna 1921
Všesportovní slavnosti 
pořádané Sportovním klubem Jindř. Hradec 
ve dnech 14. a 15. srpna v Jindř. Hradci za spo-
luúčasti K. C. Čechie čs. vojska a jednotlivců spor-
tovců, jichž výkony ze stanoviska sportovního 
mohly býti klasifikovány jako výborné. 
Žadatelé o telefon
se zvláště upozorňují, že za zařízení nebo znovu 
otevření účastnických stanic od 1. října t. r. počí-
naje bude se platiti stavební příspěvek v prvním 
pásmu dle výměrové sazby 400 Kč za  každých 
200 m vzdušné vzdálenosti. Žadatelé, kteří upí-
ší státní investiční půjčku, budou od tohoto sta-
vebního příspěvku osvobozeni. 
-------------------------------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohradecka: 
hodiny pro veřejnost v pondělí a ve středu v ča-
se 12.30−15.30 hodin, návštěvu objednávejte 
e-mailem nebo telefonicky: behalova@mjh.cz, 
tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Na sobotu 21. srpna 2021 připravuje Klub 
historie letectví Jindřichův Hradec v  po-
řadí již „XXVIII. setkání československých 
letců v Jindřichově Hradci“. Zda bude ješ-
tě letos „válečných letců“, ukáže až konkrétní 
den. Uvědomujeme si, že v České republice 
žije už jen hrstka vzdušných matadorů z  let 
1939-1945 a že jejich věk dosahuje úctyhod-
ných devadesáti pěti či více let. I  když jsme 
pozvali dva skutečné veterány vzdušných 
bojů, armádního generála Emila Bočka z Br-
na a podplukovníka Jiřího Kafku z Prahy, ne-
můžeme zaručit, že do  Jindřichova Hradce 
skutečně přijedou. Nikdo z nás rovněž neod-

 � Jindřichův Hradec opět navštíví letci z celé České republiky
hadne, co nám může připravit pandemie co-
vid-19. 
Na „Setkání“ jsou zváni již tradičně také vojen-
ští, dopravní a  sportovní letci, letečtí histori-
kové a fanoušci vzdušného opojení z celé Čes-
ké republiky. Svoji účast přislíbili naši přátelé 
z  Prahy, Brna, Plzně, Líní, Mariánských Lázní, 
Lidic, Dobrušky, Nové Paky, Čáslavi, Náměš-
tě nad Oslavou, Jihlavy a dalších míst. Návště-
vu města nad Vajgarem potvrdili také rodin-
ní příslušníci čs. válečných letců, představitelé 
Českého svazu letectví v čele s jeho čestným 
předsedou plukovníkem Oldřichem Pelčá-
kem, pilotem a kosmonautem-náhradníkem. 

Akce bude zahájena v  10.00 hodin v  kos-
tele sv. Jana Křtitele. V  úvodu hosty přiví-
tá ředitel Muzea Jindřichohradecka Jaroslav 
Pikal a  starosta města Jan Mlčák. Poté tento 
nádherný církevní objekt rozezvučí hudba. 
Od 11.00 hodin budou hosté moci absolvo-
vat krátkou komentovanou prohlídku to-
hoto gotického skvostu v podání Vladislava 
Buriana. Od  11.45 do  12.15 hodin pak bu-
dou v konferenčním sále Muzea Jindřicho-
hradecka promítnuty čtyři vzpomínkové 
reportáže z  archivu Jindřichohradecké te-
levize, které přiblíží „Setkání letců“ v  letech 
2016, 2011, 2006 a  2001. Ukončení oficiální 
části programu se již tradičně přesune k  Pa-
mátníku letců na  Nábřeží Ladislava Stehny. 
Při pietním aktu zazní zdravice jednotlivých 
klubů a  organizací, nového velitele místního 
44. lehkého motorizovaného praporu pod-
plukovníka Jakuba Kábeleho a  předsedy po-
řádajícího klubu Vladislava Buriana. Závěrem 
účastníky „Setkání“ již tradičně pozdraví čle-
nové jindřichohradeckého Aeroklubu skupi-
novým průletem nad památníkem. 
Akci již tradičně pořádají místní organizace 
a instituce, a to Klub historie letectví, za pod-
pory Města Jindřichův Hradec, Muzea Jindři-
chohradecka, 44. lehkého motorizovaného 
praporu, Aeroklubu, Čs. obce legionářské br. 
Stanislava Berana a Klubu výsadkových vete-
ránů. Setkání je určeno pro širokou veřejnost. 
Na úterý 24. srpna připravuje Klub historie 
letectví tři malé pietní akty k uctění památ-
ky Američanů z 15. USAAF, kteří byli sestřeleni 
a zahynuli před 77 lety během bitvy nad Jindři-
chohradeckem 24. srpna 1944. V 17.00 hodin 
budou položeny květiny v  místě bývalého 
hromadného hrobu devíti amerických let-
ců u pamětní desky na hřbitově sv. Ondřeje 
u Strmilova, v 17.30 hodin v místě pamětní 
desky na hřbitově v Člunku a v 18.00 hodin 
u pamětní desky na kostele sv. Jiljí v Číměři. 
Srdečně vás zveme k návštěvě všech výše uve-
dených akcí! 

Vladislav Burian
Foto: Josef Böhm

Snímek z „XXVI. setkání letců“ v srpnu 2019 zachycující tři generace českých vzdušných matadorů během 
pietního aktu u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny v Jindřichově Hradci. Uprostřed válečný le-
tec RAF armádní generál Emil Boček, vlevo poválečný vojenský letec a kosmonaut-náhradník plukovník 
Oldřich Pelčák, vpravo dlouholetý vojenský pilot taktického letectva AČR major Jaroslav Morochovič.  

V úterý 24. srpna letošního roku pořádá 1. ZO ČZS J. Hradec zájezd do Botanické zahrady v Praze. Účastníci akce mohou v hlavním městě navští-
vit také zoologickou zahradu nebo si prohlédnout Trojský zámeček. 
Místa a časy odjezdu:
Autobusové nádraží J. Hradec 7.00 hodin
Nábřeží L. Stehny   7.05 hodin
Kaufland    7.10 hodin
Zájemci o zájezd do pražské botanické zahrady se mohou přihlásit nejpozději do 10. srpna 2021 v prodejně zahrádkářských přebytků 
na adrese: Na Hradbách 198 v Jindřichově Hradci. Otevírací doba prodejny je od pondělí do pátku mezi 7. a 16. hodinou (tel. č.: 384 361 096).
Pořadatelé akce žádají všechny účastníky o dodržování aktuálních vládních opatření v souvislosti s šířením onemocnění covid-19.

Marcela Kozlová

 � Jindřichohradečtí zahrádkáři pořádají zájezd do botanické zahrady
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Červen býval vždy měsícem výletů a  před-
zvěstí blížících se prázdnin. Letos to bylo tro-
chu jiné. Žáci se po dlouhých týdnech distanč-
ní výuky vrátili do lavic a práce před nimi bylo 
opravdu dost. Všichni víme, že práce baví, když 
je spojena s hrou a vlastní aktivitou. A právě tak 
plánovali učitelé a vychovatelé mnohé vyučo-
vací hodiny a aktivity. Pro ty vzdělávací byla vy-
užita i činnost školní družiny.
Žáci si vyzkoušeli učení pod modrou oblohou, 
malovali na  chodníku a  v  přírodě, hodiny tě-
locviku trávili na  venkovních hřištích. Některé 
ročníky navštívily ZOO Na  Hrádečku. V  rámci 
realizace projektových dnů si děti ve skupinách 
vyrobily sopku z  jedlé sody a  simulovaly vý-
buch. Věnovaly se jednoduchým experimen-
tům s vodou a zažily úžas a zaujetí. Tvořily mo-
dely plachetnic, zapojily jemnou motoriku, 

 � Letošní červen a červenec na 4. ZŠ
kreativitu a trpělivost. Učily se programovat ro-
botické autíčko.
Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali celodenní příro-
dovědný program Vlkovské pískovny.
V  květnu a  v  červnu dál pokračovaly aktivi-
ty spojené s celoročním projektem „Já a pes“, 
ve kterém naše děti navštěvuje fenka Kessy (ca-
nisterapeutický pes). Kessy s námi byla i na naší 
školní slavnosti. Žáci 1. a 9. ročníku zatancova-
li za podpory tanečnic kroužku country tanců 
Jerusalemu, celosvětově známou choreografii. 
Tak jsme udělali snad definitivní tečku za těž-
kým covidovým obdobím. Prvňáčci byli paso-
váni na opravdové žáky školy a deváťáci se roz-
loučili. 
Všichni doufáme, že příští školní rok bude lep-
ší a klidnější.

Jana Šperlová
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Letní vzdělávací kemp organizuje 4.ZŠ v Jind- 
řichově Hradci ve spolupráci se společností IT 
ve škole a za finanční podpory MŠMT ČR. První 
turnus se odehrál od 12. do 16. července 2021. 
Děti se scházely ve  škole v  8.00 hodin a  po 
16. hodině se vracely domů. Program, strava 
i pitný režim byly pro přihlášené žáky zdarma.
Děti si vybraly svá indiánská jména. Zvolily in-
diánský pokřik, rozdělily se na  dva indiánské 
kmeny a vyrobily si indiánské čelenky. Dozvě-
děly se zajímavé informace o indiánech a jejich 
historii. V průběhu celého týdne hledaly útrž-
ky mapy, která je po složení zavedla k pokladu. 
Celý týden děti musely plnit úkoly z  různých 
oblastí, a  tak si procvičovaly vědomosti a  do-
vednosti žáka ZŠ. Při plnění úkolů musely spo-
lupracovat a vzájemně se doplňovat. 
Děti také sportovaly, malovaly a  věnovaly se 
různým hrám. V celém programu se propojo-
vala složka vzdělávací s  hrami. Všichni si užili 
krásné „indiánské léto“.

Veronika Marková a Zuzana Míchalová

Letní vzdělávací kemp INDIÁNI − HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO POKLADU

V pátek 2. července si jindřichohradecká jedno-
ta Československé obce legionářské připomně-
la pietním aktem u Památníku I., II. a III. odboje 
v  Mertových sadech, za  účasti zástupců měs-
ta, místní vojenské posádky, jindřichohradec-
kých vlasteneckých organizací a  občanské ve-
řejnosti, 104. výročí bitvy československých legií 
u  ukrajinského městečka Zborov. Bitvy, která 
z vojenského hlediska byla jen epizodou ve vá-
lečné vřavě 1. světové války, avšak měla velký 
význam v rámci úsilí domácího a zahraničního 
odboje o vytvoření samostatného státu. Politic-
ký význam této bitvy, ve které zahynulo téměř 

 � Připomenutí bitvy u Zborova i stoletých narozenin Československé obce legionářské
200 a zraněno bylo okolo 900 legionářů, vyjád-
řil prezident Masaryk v rámci oslav desátého vý-
ročí bitvy slovy: „Zborovem dobyli jsme si na Rus-
ku rázem vojensky i politicky mnohem lepší posice, 
nežli jsme měli před tím; Zborov vydatně působil 
na Spojence a Prahu a tím i na Rakousko. Zborov 
znamenal pro náš zahraniční odboj mezník ...“
Na tento pietní akt pak navazovala akce, která se 
konala na náměstí Míru pod názvem „Den legií 
v Jindřichově Hradci“. Ta měla připomenout Jind- 
řichohradečákům, že od založení Českosloven-
ské obce legionářské letos uplynulo právě sto 
let. Veřejnost měla možnost navštívit stánek s le-

gionářskými propagačními materiály, seznámit 
se s výstrojí a výzbrojí příslušníků českosloven-
ských legií působících v  rámci ruské, francouz-
ské a italské armády a rovněž s výzbrojí a výstrojí 
prvorepublikové armády. Zpestřením této ak-
ce byla také ukázka soudobé výstroje, výzbroje 
a techniky Armády České republiky.
Ve stejný den byla v jindřichohradecké městské 
knihovně zahájena panelová výstava s názvem 
„Dějiny Československé obce legionářské“, která 
potrvá do 27. srpna.

Petr Pokovba st.
Foto: Petr Pokovba ml.
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CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ POBOČKA VAJGAR

Dospělé oddělení Dětské oddělení Hudební oddělení, 
Internet – čítárna Dospělé oddělení Dětské oddělení

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno    9.00–11.00 hodin
12.00–17.00 hodin zavřeno

Úterý 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin zavřeno zavřeno

Středa 8.00–15.00 hodin 8.00–15.00 hodin 8.00–15.00 hodin zavřeno    9.00–11.00 hodin
12.00–17.00 hodin

Čtvrtek 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin zavřeno zavřeno

Pátek 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin    9.00–11.00 hodin
12.00–17.00 hodin zavřeno

V průběhu prázdnin je sobotní provoz na centrálním pracovišti pozastaven. Tomáš Dosbaba

 �Městská knihovna informuje o prázdninové otevírací době

Obě dětská oddělení knihovny (centrální pra-
coviště u Lidlu i pobočka Vajgar) se v tomto 
školním roce zapojila do jedenáctého ročníku 
výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás. 
V průběhu měsíců března a dubna se konala 
výstava prací v prostorách knihovny (k vidě-
ní též na  našich sociálních sítích). Tři vybra-
né práce z každé obsazené soutěžní katego-
rie postoupily do krajského finále v Českých 
Budějovicích,  kde z  našich čtenářů uspěli: 
Agáta Hemberová, Kyril Gončaruk a  třída 
Motýlci z 3. mateřské školy na sídlišti Vaj-
gar. Výhercům soutěže gratulujeme!
Pokračovala také oblíbená soutěž Lovci pe-
rel, kdy jsou vybrané knihy označeny samo-
lepkou s perlou. Čtenář po výběru knihy ob-
drží hrací kartu s  otázkami. Cílem je přečíst 
knihu a odpovědět na otázky související s je-

 � Konec školního roku 2020/21 v Městské knihovně Jindřichův Hradec
jím obsahem, což podporuje čtení s  poro-
zuměním a  umožňuje dětem objevit nové 
pěkné knížky. Za každou knihu a správně zod-
povězené otázky získává čtenář perlu a tvoří 
tak náhrdelník. Nejvíce perel v  jednotlivých 
kategoriích získali: Sebastien Novotný a Te-
reza Chalupová (1.−3. třída), Sára Plucaro-
vá a Antonín Beran (4.−6. třída), Alex Plu-
car a Kateřina Konopová (7.−9. třída).
Z důvodu omezení kvůli epidemii covid-19 se 
v  minulém školním roce nekonal celostátní 
projekt na podporu dětského čtení Už jsem 
čtenář−knížka pro prvňáčka. Z  tohoto dů-
vodu se letošního ročníku účastnili výjimeč-
ně žáci druhých tříd, a  sice 21 dětí ze třídy 
2. A ze 6. ZŠ v Jindřichově Hradci pod vede-
ním paní učitelky Vladimíry Kovandové. Dě-
ti složily slavnostní čtenářský slib pod kou-

zelným stromem „pohádkovníkem“ v parčíku 
před budovou knihovny. Jako dárek obdrže-
ly děti knížku Katka a klokan ze šuplíku, kte-
rá byla napsána speciálně pro tuto příležitost 
a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně 
tři roky koupit.
Výstavy
Knihovna nabízí aktuálně ke  zhlédnutí také 
dvě výstavy. V  suterénu je to výstava Ději-
ny Československé obce legionářské (k  vi-
dění do 27. 8. 2021). Výstava mapuje pestrou 
historii organizace, která byla založena v  ro-
ce 1921 příslušníky československých legií 
v Rusku, Itálii a ve Francii. A ve 2. patře u dět-
ského oddělení centrálního pracoviště si lze 
během července a srpna prohlédnout obra-
zy malířky Hany Brychtové zachycující krá-
su přírody z okolí Horního Skrýchova. 
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CHCETE NÁS?
Buchtička
kočka, cca 1−2 roky, kastrovaná 
Kočička je plachá, o  kontakt 
s  lidmi nestojí. S  ostatními 
kočkami vychází dobře, je čis-
totná. Když plníme misku, při-
jde se podívat, jakou dobrotu 
jsme doplnili tentokrát, nicmé-
ně k  ruce nepřijde, pozoruje 
nás z bezpečné vzdálenosti cca 
1,5 metru. Podle nás by byla spokojená někde v domku s možností 
přístupu dovnitř i ven a ideálně s další kočičkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Goldie
kočička, narozena 8/2020, 
kastrovaná 
Goldie je mazlivá kočička, je 
mladá a plná energie a potře-
buje prostor a  společnost. Ur-
čitě by byla ráda za  kočičího 
parťáka, se kterým by si vyhrála 
a který by ji uměl usměrnit. No-
ví majitelé se musí připravit, že 
je potřeba se jí věnovat, protože pokud jí nebude dobře, reaguje 
agresivně. Musí si hodně hrát, aby ventilovala přebytečnou energii, 
pak je v pohodě.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Kamík
kocourek, cca 2−3 roky, kastrovaný
Kocourek je hodný, čistotný a po zvyknutí je 
to mazlíček. Hledáme pro něj domov s byd-
lením uvnitř a přístupem ven nebo do bytu 
k další kočičce.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Astraia
kočka, mladá cca 2−3 roky, 
kastrovaná
Kočička je hodná, čistotná, ne-
ní vlezlá, ale ráda se nechá po-
mazlit.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Odin
kocourek, 
narozený v 2. polovině 4/2021
Kastrace v dospělosti je podmín-
kou adopce. Odin je již samo-
statný, naučený na kočičí záchod 
a zvyklý na kočičí kolektiv. Je to 
aktivní, hravé a zvídavé kotě. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Tygr
kocourek, 
narozený začátkem května 2021
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce. Tygr je aktivní 
malé kotě, je kontaktní a maz-
livý. Na  kočičí záchůdek chodí 
bez problémů.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Nová Ves, Číměř)

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

Motto: “Na světě je toho pro nás 
všechny tolik, musíme mít ale oči, 
které vidí, srdce, jež miluje a ruce, 
které vše shromáždí.“

(Lucy Maud Montgomery)

Léto je v  plném proudu, máme 
možnost prožívat krásné chvíle. 
Na  druhé straně mnohého z  nás 
prožité stresy obírají o bezprostřed-
ní důvěru v  pohodové okamžiky. 
Počasí řadě spoluobčanů sebra-
lo střechu nad hlavou, sílu k  další-
mu bytí, některým dokonce i zdraví 
a život. Nežijeme právě snadné ča-
sy. Ale tam, kde je tma, každý dobrý 
čin přináší neuvěřitelné prozáření. 
Nadějí dnešních dní jsou obětaví li-
dé – jak finančně, tak fyzicky. Naděje 
se uskutečňuje na mnoha místech 
naší republiky. I  my v  Otevřených 
OKNECH prožíváme naděje plné 
chvíle. Tentokrát se s vámi chceme 
podělit o krásu zážitků z tábora pro 
handicapované sportovce, který již 
léta připravuje rodina Jůnova pro-
střednictvím Sportovního klubu Ka-
při. Jůnovi jsou lidé mnoha talentů 
– od talentu sportovního, dramatic-
kého, „tahu na branku“ až po talent 
literární maminky Michaely. Na-
hlédněme tedy do „kapřího tábora“ 
jejíma očima a jejími slovy:
„S  předtáborovou nejistotou to bylo 
asi ještě horší než minulý rok. Neustá-
lé změny pravidel do  poslední chví-
le, dotazy dětí i rodičů, na které nešlo 
jistě odpovědět. O to větší těšení bylo 
na  všech stranách.  Téma „Rytíři ku-
latého stolu – legenda o meči“. Rytíři 
přijeli natěšení na setkání, dobrodruž-
ství a zážitky. Po roce plném zákazů, 
změn či obav. Atmosféra byla prostě 
dokonalá celých deset dní. Jen těch 
24 hodin za den nějak nestačilo. 
Družiny Svatá osma, Statečná srdce 
a Sportovci potřebovali plněním úko-

 � Bohatství setkání, bohatství 
společných prožitků …

lů získat zpět meč Excalibur krále Ar-
tuše od  Jezerní paní. Ale především 
potřebovali získat pro sebe a  svého 
Artuše juniora pokoru a úctu ke svým 
bližním. Získali vše, co potřebovali, tá-
bor si všichni užili. A odjížděli spokoje-
ní a zároveň trochu smutní z konce.
Jen si někdy říkám, jestli bychom se té 
pokoře občas neměli učit my od nich. 
Protože oni jí mají víc, než se někdy 
zdá. I s tím největším handicapem se 
zapojují do všech aktivit, i když v zá-
palu hry občas vypadnou z  vozíku 
nebo si spálí kolena. My starší se tře-
ba někdy nemůžeme dívat, ale nikdo 
by určitě neměnil a šel do boje znova. 
Letos s  námi byli i  maličcí Toníček 
a  Nelinka (děti dlouholetých dobro-
volníků). Zvládli to skvěle, a  ještě to 
posunulo atmosféru trochu jinam, 
protože děti i dospělí se prostě chovají 
nějak líp, když si ty drobky pochovají 
nebo pohladí. 
No a básně, které napsaly děti (dobře, 
i dospělí) ve svých družinách pro mě 
(své královně), byl jednoznačně ma-
sakr. Královna byla a je dojata. 
Velké poděkování patří všem na pen-
zionu v  Pluhově Žďáru, neboť jsou 
s námi zapojeni, více zaměstnáni a je 
to hodně náročné. Dík patří Denise 
Líkařové, Anně Lamačové a  Mart'uš 
Dvořákové.“
Za celá Otevřená OKNA chci vyslo-
vit díky všem dobrovolníkům, kte-
ří spolu s  Jůnovými tábor připra-
vovali, Krajskému úřadu za  grant, 
kterým byl tábor podpořen, man-
želům Kynclovým za finanční pod-
poru, Michalu Žoudlíkovi za skvělou 
fotodokumentaci, kterou najdete 
na  facebookových stránkách Spor-
tovního klubu Kapři. Možná při pro-
cházení obrázků prožijete střípky ra-
dosti, přítomné v každém okamžiku 
onoho podivuhodného setkání.

Drahomíra Blažková
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KULTURNÍ SERVIS

Ve  dnech 6. a  7. srpna se konají letošní po-
slední noční prohlídky nazvané „O té ohav-
né rebelii, příběh z války 30tileté“. Více než 
třicet herců z šermířských a divadelních skupin 

 � Jindřichohradecký zámek nabídne v srpnu řadu kulturních zážitků
Jindřich, Sígři, Vendeta a taneční soubor Cam-
panello předvádí dramatické události z prvních 
let války, jako například obléhání Jindřichova 
Hradce císařskou armádou, diváci spatří poradu 

generálů před bitvou na Bílé hoře i část bitvy sa-
motné. Nevynechá se drancování Prahy ani po-
prava vůdců rebelie na Staroměstském náměstí 
rukou samotného kata Mydláře. Jindřichohra-
dečtí se tehdy armádě generála Dampiérre 
ubránili, ale neobešlo se to bez střelby, která je 
také součástí představení. Prosíme tímto o sho-
vívavost k  rušení večerního klidu. Koupi nebo 
rezervaci vstupenek je nutné provést on-line. 
Ve středu 11. srpna přijede v rámci svého tur-
né s  novou deskou „Radosti života“ do  Jind- 
řichova Hradce skupina Čechomor. Kromě 
nových písní zazní samozřejmě i starší osvěd-
čené hity. „I přes všechna vládní opatření jsme 
si léto 2020 užili a  věříme, že letos to bude ješ-
tě lepší. Budeme se na vás těšit!“, vzkazují za ce-
lou kapelu František Černý a Karel Holas. Kon-
cert se bude konat na III. zámeckém nádvoří 
v 19.00 hodin. 
Představení „Edith Piaf: Dnes nechci spát 
sama“ přiveze do  Jindřichova Hradce diva-
dlo Kampa 26. srpna a  konat se bude na 
III. nádvoří zámku ve  20.00 hodin. Život-
ním příběhem kontroverzní divy provádí Pe-
tra Bílková v roli Edithiny sestry Momonky, ale 
ztvárňuje i mužské postavy, které Piaf vstou-
pily do  životní cesty. Vanda Hauserová pak 
okouzluje mluveným slovem i fenomenálním 
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zpěvem v titulní roli, jejíž ztvárnění jí vyneslo 
v roce 2019 širší nominaci na Ceny Thálie. 
V pátek 27. srpna zavítá do Jindřichova Hrad-
ce populární talkshow „7 pádů Honzy Děd-
ka“, která na  léto opouští televizní obrazovky. 
Pozvaní hosté dostanou podstatně více pro-
storu, než jsou diváci pořadu zvyklí. Čeká je 
90 minut, během kterých se nudit rozhodně ne-
budou. Hosty Honzy Dědka v Jindřichově Hrad-
ci budou známí herci Michal Novotný a Martin 
Zounar. Talkshow se  koná na  III. zámeckém 
nádvoří v 19.30 hodin.
V  neděli 29. srpna v  17.00 hodin vystoupí 
v hudebním pavilonu Rondelu kapela Harp 
Rock Můra. Jak název kapely zčásti napovídá, 
jedná se o netradiční spojení akustické kytary, 
elektrické kytary a harfy. Kapelu doprovodí tan-
cem baletka Vierka Bagáčová. Vstupné je dob-
rovolné.
Více informací a  odkazy na  možnost koupě 
vstupenek naleznete na webu zámku: www.za-
mek-jindrichuvhradec.cz.

Kostel svatého Jakuba je otevřen pro veřej-
nost o srpnových nedělích
Původní kostel byl na  návrší nedaleko Jind-
řichova Hradce postaven před rokem 1516. 
Po  letech chátrání jej nechal mezi lety 1855 
a 1860 znovu vystavět hrabě Karel Evžen Čer-
nín z Chudenic a proměnil jej v rodovou hrob-
ku. Po roce 1945 začal kostel znovu chátrat, byl 
vykraden a ostatky členů černínského rodu by-
ly několikráte znesvěceny. Na nutné, různě zá-
važné opravy vnitřního zařízení kostela bohu-
žel nezbývají prostředky. Proto je velmi vítána 
pomoc Spolku pro obnovu památek na Jind- 
řichohradecku, který se za  pomoci pořádá-
ní kulturních akcí i finančních sbírek snaží to-
to nádherné a historicky významné duchovní 
místo obnovit. Finančně přispívat lze přímo 
do transparentní kasičky ve II. bráně jindřicho-
hradeckého zámku. V loňském a letošním roce 
se v kostele pořádaly mše i koncerty. V měsíci 
srpnu bude kostel otevřen pro veřejnost kaž-
dou neděli od 13.00 do 16.00 hodin. 

Tomáš Krajník
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
28. 8. 2021
18. Mezinárodní nábřeží paromilů 
Tradiční setkání milovníků páry a sta-
rých strojů na  Smetanově a  Eliščině 
nábřeží a na náměstí 5. května umož-
ňuje vlastníkům historických expo-
nátů a tvůrcům jejich replik předsta-
vit je veřejnosti. Akce je každoročně 
zpestřena plavbou parníčků po Labi. 

CHEB
19. 8. 2021
Loučení s létem 
Koncert kultovní kapely Pražský vý-
běr.

KUTNÁ HORA
7.−31. 8. 2021
Kutnohorské léto 
13. ročník celoprázdninového festi-
valu netradičních prohlídek i  jiných 
zábavných vystoupení v Kutné Hoře 
a okolí. 

LITOMYŠL
20. 8. 2021
United city 2021
Multižánrový křesťanský festival po-
prvé v  zámeckém amfiteátru v  Lito-
myšli.

POLIČKA
20.−22. 8. 2021
Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, 
jehož hlavní scénou je poličské ná-
městí. Těšit se můžete na  klasickou 
hudbu, jazz, rock, divadlo či věžní 
hudbu. 

TELČ
20.−21. 8. 2021
Historické slavnosti Zachariáše 
z  Hradce a  Kateřiny z  Valdštejna 
aneb Regionem Renesance
15 let od podpisu Memoranda Regi-
onu Renesance (Telč, Třešť, Dačice, 
Slavonice, Jemnice).

TŘEBOŇ
14. 8. 2021
Myslivecká Třeboň 
Slavnost s  mysliveckou tematikou 
a trhem na Masarykově náměstí v ča-
se 10.00–17.00 hodin.

KINO
STŘELNICE

srpen 2021 www.kino.jh.cz

1. 8.  17:30
MAXINOŽKA 2
Animovaný, Rodinný / Belgie, Francie
1. 8. 20:00
ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD
Akční, Komedie / USA
3. + 6. + 8. + 11. 8. 17:00
EXPEDICE: DŽUNGLE
Dobrodružný, Rodinný / USA
3. + 4. 8. 20:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA, KAREL
Komedie / Česko
4. + 5. 8. 17:30
SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
Rodinný, Animovaný, Komedie / USA
5. + 7. + 10. 8. 20:00
MSTITEL
Komedie / Česko
6. + 8. + 11. 8. 20:00
UBAL A ZMIZ
Komedie, Kriminální / Česko
7. + 10. + 12. + 14. 8. 17:30
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Animovaný, Komedie / USA
12. + 14. + 17. 8. 20:00
ZVRÁCENÁ
Horor / USA
13. + 19. + 21. 8. 17:30
SPÍCÍ MĚSTO
Dobrodružný / Česko
13. + 15. + 18. 8. 20:00
CHYBY
Romantický / Česko
15. + 18. 8. 17:30
RAYA A DRAK
Animovaný, Dobrodružný, Rodinný / USA
17. + 20. + 26. + 28. 8. 17:30
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Rodinný, Komedie, Dobrodružný / USA
19. + 24. 8. 20:00
RYCHLE A ZBĚSILE 9
Akční / USA
20. + 22. 8. 20:00
MATKY
Komedie / Česko
21.+ 26. + 29. 8. 20:00
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
Akční, Dobrodružný / USA
22. + 25. 8. 20:00
ČAS
Horor / USA
24. + 28. 8. + 1. 9. 17:30
SHOKY & MORTHY: 
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Komedie, Dobrodružný / Česko
25. + 27. + 31. 8. 17:30
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie / Česko
27. + 29. 8. + 1. 9. 17:30
AINBO: HRDINKA PRALESA
Animovaný / Peru, Nizozemsko
31. 8. 20:00
SLEČNA BESTIE
Horor, Komedie / USA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI SE OD ČERVNA 
DO KONCE SRPNA NEKONAJÍ.

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

Bližší informace a  mnohem více tipů 
na  výlet naleznete na  našich webo-
vých stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

 �Kulturní dům Střelnice zve 
na letní koncerty a rozloučení 
s prázdninami

Město Jindřichův Hradec připravuje ve  spolupráci 
s  místními organizacemi zaměřenými na  práci s  dět-
mi tradiční veselé rozloučení s  prázdninami. Letos 
se uskuteční v  jindřichohradeckém městském parku 
v sobotu 28. srpna. Dě-
ti i s rodiči se mohou tě-
šit na  vystoupení Ka-
rol a Kvída, které začne 
v  15.30 hodin v  parku 
pod gymnáziem. Pro 
děti bude připravené 
malování na obličej, stá-
nek s  popcornem i  cuk-
rovou vatou.
Od 9.00 do 11.00 hodin budou u řeky Nežárky pro-
bíhat rybářské závody v režii jindřichohradeckých ry-
bářů.
Zábavný program vypukne ve 14.00 hodin v horní 
části parku.
Dále budou dětem tradičně k  dispozici členové spor-
tovních oddílů, organizací pracujících s dětmi a mláde-
ží a dalších společenských a kulturních organizací. Tyto 
organizace představí svoji činnost a nabídku volnočaso-
vých aktivit. Pro děti i jejich rodiče připraví různé soutěže, 
disciplíny a hry. 
V rámci připraveného programu bude v kinosále Kul-
turního domu Střelnice promítáno pásmo pohádek 
„Čarodějné pohádky“ (ve 13.00 a 14.30 hodin).

Adéla Blažková

Letošní prázdniny děti zakončí v parku 
s veselým programem

V neděli 1. srpna bude v Jindřichově Hradci slavnost 
Porcinkule a od 10.00 hodin vystoupí na letním kon-
certě na náměstí Míru skupina Jazzika a Magdalena 
Jungwirthová.
V pátek 13. srpna se opět vrátíme s letním koncertem 
do atria Muzea fotografie a MOM, na kterém vystou-
pí Pavlína Jíšová a Bababand od 19.00 hodin (vstup-
né 100 Kč).
Skupina Krausberry nás potěší na posledním letním 
koncertě 25. srpna od 19.00 hodin v atriu Muzea fo-
tografie a MOM (vstupné 120 Kč).

Ivana Bačáková

Také v srpnu rozšíří letní koncerty kulturní na-
bídku ve městě
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Dům gobelínů, kulturních tradic a  řeme-
sel má připravenu pro návštěvníky rozšíře-
nou výstavu tkaných výrobků a tapiserií svých 
účastníků kurzů. V  měsí-
ci srpnu se uskuteční ta-
ké kurz tkaní tapiserií 
pro pokročilé ve dnech 
28. a  29. 8. pod odbor-
ným vedením zkušené 
lektorky Milevy Müllero-
vé. Dům gobelínů přivítá 
návštěvníky komentovanou prohlídkou s prů-
vodcem s  možností vyzkoušení tkaní mimo 
pondělí vždy od 10.00 hodin do 12.00 hodin 
dopoledne a od 13.00 hodin do 17.00 hodin 
odpoledne. Dalším lákadlem, a to nejen pro dě-
ti, ale i pro kreativní dospělé jsou tvořivé páteč-
ní dílny 20. srpna od  13.00 do  18.00 hodin. 
Všichni dětští účastníci tvořivých dílen budou 
za  svou snahu odměněni malým dárkem a  vy-
zkouší si například tkaní na kolíkových stávcích, 
ale i tvoření s papírem anebo nyní oblíbené ma-
lování kamínků.
Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií zve na  nově otevřenou unikát-
ní expozici o  sedmihradském knížeti Fran-

 � Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec zve na srpnový kulturní program
tišku II. Rákóczim, nazvanou „S Boží pomocí 
za vlast a svobodu“ František II. Rákóczi, jejíž 
slavnostní otevření se uskutečnilo 1. července. 
Expozici vyhotovilo Maďarské národní muze-
um z pověření velvyslanectví Maďarska v Praze 
a Maďarského institutu v Praze, jako další dů-
ležitý bod jednotlivých zastavení Rákócziho ži-

votní pouti. Expozice vyvolává v paměti vzpo-
mínky na společnou minulost. Hovoří o tom, že 
dva starodávné středoevropské národy k sobě 
znovu našli cestu, která je v uplynulých letech 
spojuje čím dál tím pevněji a která nám všem 
otevírá netušené perspektivy. 

Jitka Čechová
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SPORT

Na fotografii jsou: Ivana Šotová, Emma Linhartová, Ondřej Uxa, Jaroslav Valenta, Lucie Němcová 
a Matyáš Popov.

V  neděli 20. června letošního roku uspořá-
dal klub TJ Karate České Budějovice první dět-
ský turnaj po  koronavirových omezeních s  ná-
zvem  Liga talentů − Ninja Cup, který se konal 

 �Úspěchy jindřichohradeckých karatistů na turnajích v Netolicích a v Karlových Varech 
v Netolicích. Šlo o dětskou soutěž do věku 13 let 
a do technické úrovně zelený pás. Pro děti z Ka-
rate Jindřichův Hradec OGRD to byla po  delší 
pauze první možnost, jak si zasoutěžit, přesto se 

všem podařilo uspět a někteří i vybojovali me-
daile. Trenér Jaroslav Valenta k průběhu soutěže 
řekl: "Všechny naše děti byly moc šikovné a určitě je 
třeba je za snahu, výkony, umístění a vybojované 
medaile pochválit, neb v tom nedýchatelném ve-
dru to bylo tentokrát pro všechny obvzlášť nároč-
né. Taktéž je třeba pochválit jejich rodiče za poho-
dovou podporu svých ratolestí na místě".
Výsledky členů KJH OGRD z Ligy talentů Ne-
tolice:
KATA žáci 9−11 let žluté pásy - 1.  Matyáš Popov
            žáci 9−11 let zelené pásy - 2. Ondřej Uxa
            žačky 9−11 let žluté pásy - 5. Ivana Šotová
            žačky 12−13 let žluté pásy - 3. Emma Lin- 
            hartová, 5. Lucie Němcová
KUMITE žačky 12−13 let žluté pásy +45 kg - 3. mís-
to Emma Linhartová, 3. místo Lucie Němcová
Další soutěž se uskutečnila týden před Ligou ta-
lentů, jednalo se o Národní pohár ČSKe v Karlo-
vých Varech, kterého se zúčastnil i český repre-
zentant Vít Masař závodící za KJH OGRD a který 
si přivezl z tohoto turnaje 2 zlaté medaile z Kata 
U21 a seniorů.

Jaroslav Valenta
Foto: KJH OGRD 
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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.
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TŘETÍM NEJVĚTŠÍM
ZÁMECKÝM KOMPLEXEM

V ČESKÉ REPUBLICE 
JE HRAD PŘESTAVĚNÝ 

NA ZÁMEK V JINDŘICHOVĚ 
HRADCI. AREÁL ZÁMKU...

ZVRAT PŘECE
(NĚM.)

STARÝ
NÁZEV
TOKIA

SEDADLO
JÍZDN.
KOLA

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ

FILM

OZN. PRO
TESLU

ŘECKÉ
PÍSMENO

(É)

SPZ
HODONÍN

ODVETNÝ
SEK

V ŠERMU

RAŠELINNÉ
BAHNO

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

JEDLÝ
KORÝŠ

5. ČÁST 
TAJENKY

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

100 m2

4. ČÁST 
TAJENKY

VLNĚNÁ
LÁTKA

DNES
(ANGL.)

VESMÍRNÁ
PRALÁTKA

CHEM. ZN.
RHODIA

DVOJICE

1. ČÁST 
TAJENKY

SVOBODNÝ
STATEK POPRAVČÍ PRAVIDELNÁ

CHŮZE

SPISOVÁ
ZNAČKA

ZABIJAČ.
POCHOUTKA

SLOVEN.
REPUBLIKA

ORG. SPOJ.
NÁRODŮ

PREZENT

GERMÁNSKÝ
BŮH

TLUMOK

SPZ
PRAHA-
MĚSTO

TAKHLE

ZÁRODEK
ROSTLINY

HLT

ŘÍM. ČÍSL.
450

OZN. RAKOUS.
LETADEL

JAPONSKÉ
MĚSTO

OBAL NA
PASTU

MRAVNÍ
ZÁKLAD

AURUM

3. ČÁST 
TAJENKY

KRÁT
(NĚM.)

ŘÍM. ČÍSL.
500

GRAFICKÁ
ZNAČKA
PRO TÓN

VČELÍ
PRODUKT

POVRCHOVÝ
DŮL

OBYVATEL
AŠE

LUDOLFOVO
ČÍSLO

KINGŮV
ROMÁN

STARCI

NEBO

CESTA 
VE STAROČ. 

FILOZ.

IDANT

PODVOD

OBEC
V OKR. CB

PRAHA
(NĚM.)

CHEM. ZN.
TANTALU

VOLEBNÍ
NÁHONČÍ

SPZ
ROKYCANY

OZN. PRO
VÝKON
(KŮŇ)

6. ČÁST 
TAJENKY

OZN. PRVNÍ
JAKOSTI

SÍDLO
SAUDSKÉ
ARÁBIE

NÁRUČÍ
(ANGL.)

MINULÝ
(FRANC.)

UMĚNÍ
(ANGL.)

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

NEZHOUBNÝ
TUKOVÝ

NOVOTVAR

CHEM. ZN.
SODÍKU

TA I ONA

PŘERUŠ. 
DECHU

VE SPÁNKU

PAPOUŠEK

MLÁDĚ
KOČKY

STŘEDO-
VĚKÁ

PLACHETNÍ
LOĎ

SNAD

OZNAČ.
MOUKY

CIZÍ OZN.
HORY (MONT)

JAPONSKÁ
ŘEKA

SPZ
KLATOVY

TUNA

ŠPÁDOVÁ
KARTA

NÁPOVĚDA: 
TODAY, KORTEŠ, ARMS,
APNOE, ARAO, LAMB,
SPOLÍ, DOCH, ARAR,
AKAŠA, PASÉ, THOR

OZN. PRO
AMPÉR

BERÁNEK
(ANGL.)

METR

VÁPENCOVÉ
POHOŘÍ

SEVER

DOPRAVNÍ
INSPEKTORÁT

OZN. ČASU
(HODINA)

2. ČÁST 
TAJENKY

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.–30. 9.  KRYSÁCI – VÝSTAVA K ANIMOVANÉMU VEČERNÍČKU 
 – GALERIE – VÝSTAVNÍ DŮM STARÁ RADNICE
     3.–5. 9.  DNY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 2021
             7. 9.  PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM 
 – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
          11. 9.  O POHÁR STAROSTY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 
 – SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
          14. 9.  M. KOUDELKOVÁ (FLÉTNA) A M. KNOBLOCHOVÁ (CEMBALO) 
 – KONCERT
17.–19. 9.  XXVII. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
          19. 9.  „JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
          23. 9.  OZVĚNY CONCERTINO PRAGA 2020 - KONCERT
          24. 9.  53. ROČNÍK JIHOČESKÉHO FESTIVALU CONCERTINO PRAGA 
 – ZÁVĚREČNÝ KONCERT
          25. 9.  SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na září

               3. 9.  TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
     9.–12. 9.  MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ETAPOVÝ ZÁVOD „OKOLO JIŽNÍCH ČECH“
  10.–11. 9.  DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES– STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
            12. 9.  KONCERT MEZINÁRODNÍHO SMYČCOVÉHO ORCHESTRU GMÜND 
 – J. HRADEC
            19. 9.   JMENUJI SE OREL – POHÁDKY NA ZUŠ
 24.–26. 9. 20. ROČNÍK DADAINSPIRAČNÍCH DNŮ

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

1.−31. srpna
JÍZDA PARNÍM VLAKEM JINDŘICHŮV 
HRADEC - NOVÁ BYSTŘICE
Rezervace jízdenek na: 
http://jizdenky.jhmd.cz
JHMD

1.−31. srpna
JÍZDA PARNÍM VLAKEM JINDŘICHŮV 
HRADEC - KAMENICE NAD LIPOU
Rezervace jízdenek na:
http://jizdenky.jhmd.cz
JHMD

1. srpna, 9:30 hod.
ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ 
O SLAVNOSTI PORCINKULE
Kostel sv. Kateřiny

1. srpna
VÝSTAVA AUTO A MOTO VETERÁNŮ
Parkoviště u Státního hradu 
a zámku J. Hradec

1. srpna, 10:00 hod.
JAZZIKA A MAGDALENA JUNGWIRTHOVÁ
Letní koncert
Náměstí Míru

3.−4. srpna
POHÁDKA O ČARODĚJNICI XSÍXSÁŘE
Divadlo pro nejmenší
Státní hrad a zámek J. Hradec

6. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Další prohlídky v termínech
13., 20., 27. srpna
Kostel sv. Jana Křtitele

6., 7. srpna
O TÉ OHAVNÉ REBELII 
ANEB PŘÍBĚH O VÁLCE ČESKÉ

SRPEN 2021
Kulturní kalendář

Noční prohlídky
Státní hrad a zámek J. Hradec

7. srpna, 19:00 hod.
COLLEGIUM 1704
Koncert
Kostel sv. Jana Křtitele

8. srpna
KVARTETO MARTINŮ
Další koncert 15. srpna
Zámecký Rondel

9. srpna, 19:00 hod.
ČECHOMOR
Koncert
Státní hrad a zámek J. Hradec 
− III. nádvoří

13. srpna, 19:00 hod.
PAVLÍNA JÍŠOVÁ A BABABAND
Letní koncert
Atrium Muzea fotografie a MOM

13. srpna, 20:00 hod.
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
Další toulky v termínech 
17., 18., 28. a 31. srpna

20. srpna
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

21. srpna
XXVIII. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁ-
LEČNÝCH LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

21. srpna, 20:00 hod.
BEDŘICH SMETANA "PRODANÁ NEVĚSTA"
Operní představení
Státní hrad a zámek J. Hradec 
− III. nádvoří

23. srpna, 19:30
POCTA ART ROCKU
Koncert skupiny Organum
Atrium Muzea fotografie a MOM

24. srpna
VÁNOCE V AQUAPARKU
Aquapark

25. srpna, 19:00 hod.
KRAUSBERRY
Letní koncert
Atrium Muzea fotografie a MOM

26. srpna, 19:30 hod.
DNES NECHCI SPÁT SAMA
Divadelní představení divadla Kampa
Státní hrad a zámek J. Hradec 

27. srpna, 19:30 hod.
7 PÁDŮ HONZY DĚDKA 
Hosté Michal Novotný 
a Martin Zounar
Státní hrad a zámek J. Hradec

28. srpna
MĚSTO DĚTEM
Zábavné odpoledne
Městský park

Probíhající výstavy:

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

SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE 
JIŘÍHO VOJZOLY 
− Muzeum fotografie a MOM 
− Výstava potrvá do 3. 10. 2021

JIŘÍ NETÍK − SLYŠET TICHO 
− Zámecká galerie 
− Výstava potrvá do 26. 9. 2021

"KRYSÁCI" − VÝSTAVA K ANIMOVANÉMU 
VEČERNÍČKU 
− Stará radnice 
− Výstava potrvá do 31. 10. 2021 

TRADICE JEDNÉ HRANICE 
− Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC VE SBÍRKÁCH 
MUZEA − DOLNÍ NÁMĚSTÍ 
− Muzeum Jindřichohradecka 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

VÝSTAVA TKANÝCH VÝROBKŮ 
A TAPISERIÍ 
− Dům gobelínů

PATRIK PROŠKO − HIC ET NUNC 
− Muzeum jindřichohradecka, 
Štítného ulice 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

ŠTĚTCEM JANA KOJANA 
− Muzeum jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

UMĚNÍ KORÁLKŮ 
− Obchodně-medicínské centrum 
sv. Florián 

FEŠANDY ZE ŠUPLÍKŮ II 
− Muzeum fotografie a MOM

ATELIÉR LIŠKA 
− Muzeum fotografie a MOM


