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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 �Má lípo zelená, pověz mi, co pro mě znamenáš…
Lípa. Statný opadavý strom, který všichni zná-
me, a hlavně jej vždy bezpečně poznáme pod-
le listů a především v době květu podle omam-
né vůně. Lípa patří do čeledi slézovitých a může 
dorůstat až do výšky 30 m. Kmen je statný, kůra 
černošedá s brázdami, mladší větve mají kůru 
šedou a hladkou. Řapíkaté listy mají srdčitý tvar. 
Nejznámější je lípa srdčitá (Tilia cordata), jinak 
zvaná lípa malolistá, kvete v červnu a červenci.  
Kromě malolisté lípy u nás můžeme najít také 
lípu velkolistou (velkokvětou). Liší se tím, že má 
větší listy a květy a kvete asi o dva týdny dříve 
než lípa malolistá. Lípa se řadí mezi běžné stro-

my rostoucí nejen podél cest, v parcích či stro-
mořadích, ale i v zahradách. Lípa je považována 
za náš národní strom. Dřevo lípy je ušlechtilým 
řezbářským materiálem, lýko se využívá jako 
vazivo k  výrobě užitných a  ozdobných před-
mětů. Lípa je odedávna používaná pro své lé-
čivé účinky, její květy mohou zklidňovat, ředí 
krev, zpevňují cévy a také zabraňují křečím. Čaj 
z květů je velmi účinný při chřipce, dokáže sni-
žovat horečku, vyvolává pocení, rozpouští hle-
ny a působí i proti kašli. Květ lípy se dá využít 
i zevně, a to na obklady ran a vředů a na kloktá-
ní v dutině ústní při zánětech.

 � Veselé paničky windsorské zavítají na jindřichohradecký hrad a zámek
Město Jindřichův Hradec a Jindřichohradec-
ká činohra (volné sdružení Divadelní společ-
nosti Jablonský a herců Divadla J. K. Tyla v Plz-
ni a Divadla Na Vinohradech v Praze) uvede 
1. a  2. července vždy od  21:30 na  tře-
tím nádvoří jindřichohradeckého hradu 
a  zámku komedii Williama Shakespeara 
Veselé paničky windsorské.
Traduje se, že o  vznik této hry se zasloužila 
tehdejší panovnice Alžběta I., která chtěla vi-
dět korpulentního rytíře Jana Falstaffa, který 
se objevil již v Shakespearových hrách o Jind- 
řichovi IV., jako zamilovaného. K  zamilova-
nosti se ovšem ve hře nedostaneme. Rytíř Jan 

Falstaff (Antonín Kaška) totiž více než koho-
koliv jiného miluje sám sebe a peníze a dvě 
stejná milostná psaníčka napíše dvěma vda-
ným dámám současně. Dámy si to ovšem 
mezi sebou řeknou a  uchystají rytíři nejed-
no nemilé překvapení. A když se do věci vloží 
i žárlivý manžel, je jasné, že o zábavu nebu-
de vůbec nouze. Překladatel Erik Adolf Sau-
dek skvěle přebásnil Williama Shakespeara 
do  češtiny. Nádherným jazykem charakteri-
zuje množství postav, takže inscenace bude 
skvělou příležitostí nejenom pro rytíře Fal- 
staffa a pro jeho Windsorské paničky Vodičko-
vou (Ladislava Ratajová) a Hoškovou (Zuzana 

Svobodová) a jejich manžele. Ale nechybí ani 
dívka na vdávání Anička (Adéla Ratajová), je-
jíž srdce plane pro mladého šlechtice Fento-
na (Michal Palaugari), ač ji okolí chce provdat 
za někoho úplně jiného. Připočtěte si welšsky 
žvatlajícího velebníčka a francouzsky žvatlají-
cího doktora, upovídanou dohazovačku pan-
nu Čipernou (Andrea Černá), sudího, pár ná-
padníků, sluhů a  hospodského a  komedie 
jako víno může začít. 
V současnosti se lidé do divadla bojí chodit. 
Tuto půvabnou renesanční komedii jsme vy-
brali i proto, abychom znovu vzbudili zájem 
o divadelní představení na nádvoří Státního 
hradu a zámku v Jindřichově Hradci.
A kdo bude ve hře účinkovat? V Shakespea-
rových komediích hráli většinou ženské role 
muži. My jsme to kvůli nedostatku mužů mu-
seli obrátit, a některé mužské role hrají dívky. 
Další podrobnosti včetně obsazení najdete 
na  webových stránkách: www.kultura.jh.cz 
nebo www.akaska.cz. 

Antonín Kaška, Jiří Kubát

Ze všech památných stromů je jednoznačně 
nejvíce památných lip. Jen na  Jindřichohra-
decku jich máme v evidenci 30. 
Málokdo možná ví, že nejmohutnější lípa 
ve  městě roste nedaleko vlakového nádraží. 
Ve  svahu nad skateparkem můžeme obdivo-
vat mohutnou košatou lípu s úctyhodným ob-
vodem kmene 595 cm a výškou 24 m. 
V  proláklině svahu pod návrším s  kostelem 
svatého Jakuba v  blízkosti kapličky roste lí-
pa nesoucí označení “Lípa na  Sládkově kop-
ci”. Dorůstá do výšky 23 m a obvod kmene je 
370 cm. Její stáří je odhadováno na 200 let. 
U  kapličky v  blízkosti Lišného dvora u  křižo-
vatky silnice na  Políkno a  do  Horního Žďáru 
roste dvojice památných lip s obvody kmenů 
225 a 410 cm.

Petra Šelepová
Foto: Antonín Stára, archiv města J. Hradec
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
léto je za  dveřmi a  s  ním i  hlavní turistická sezóna 
v našem městě. I v minulých letech se ukázalo, že tu-
zemské dovolené jsou pro Čechy stále oblíbeným způ-
sobem, jak trávit léto. Naše město a vůbec jižní Čechy 
budou bezpochyby i letos cílem tisíců turistů a my se 
na ně těšíme. Společným přáním je, aby si Jindřichův 
Hradec nejen prošli, ale aby u nás zůstali několik dní, 
určitě se nudit nebudou. Turistickou sezónu jsme ote-
vřeli 21. května oblíbeným cyklo a  pěším výšlapem 
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. 
A před námi je řada dalších sportovních a kulturních 
akcí. Už první červnový víkend zahájíme sezónu open 
air koncertů na Dnech města. Městská kultura Jindři-
chův Hradec připravila pestrou třídenní nabídku hud-
by na dvou pódiích. Na náměstí Míru si v pátek večer 
přijde na  své hlavně mladší generace při vystoupe-
ní kapely Wohnout a v sobotu si na náměstí můžete 
zazpívat dechovku spolu s Budvarkou. Všechny kon-
certy na Dnech města jsou zdarma. Přes celé prázd-
niny je připravena řada letních koncertů na náměs-
tí, na plovárně nebo třeba v parku pod gymnáziem. 
Na  programu jsou například Krausberry, Jindřicho-
hradecký Big Band s Tomášem Savkou, 
Roman Dragoun nebo Plavci. Ne-
chybí ale ani divadlo nebo oblíbená 
opera na zámku.
Přeji Vám krásné dny a školákům 
a studentům úspěšné za-
končení školního roku.

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  neděli 8. května uplynulo přesně 77 let 
od  konce 2. světové války. Tento den si tak 
připomínáme jako Den vítězství. Město Jin-
dřichův Hradec spolu s  dalšími místními or-
ganizacemi tradičně pořádá pietní akce 
na  několika místech. Letos jsme si oběti vál-
ky připomněli hned při sedmi zastaveních. 
Hlavní pietní událost se odehrála u památní-
ku prvního, druhého a třetího odboje v Mer-
tových sadech.  Na  tomto místě pronesl pro-
jev starosta města Jan Mlčák: „Nikdy v nedávné 
minulosti nebyl tak naléhavý apel na  mír jako 
v  těchto dnech. A tak vyslovuji nahlas přání, ať 
se mír do Evropy rychle vrátí, ať to není mír, kte-
rý bude vykoupen tak vysokou cenou jako mír 
8. května roku 1945," zaznělo mimo jiné v proje-
vu. Oslavy Dne vítězství začaly v 8:30 v Panské 
ulici u pamětní desky posledních obětí 2. svě-
tové války v našem městě. Další zastavení pro-
běhlo u památníku letců na nábřeží Ladislava 
Stehny. Třetím pietním místem byl rodný dům 
Františka Peltána ve Zbuzanech. Hlavní pietní 
akt začal v 9:45 u památníku v Mertových sa-

 � Jindřichův Hradec si připomněl Den vítězství

Ve  středu 11. května se na  dopravním hřišti 
v  Jindřichově Hradci uskutečnilo Oblastní ko-
lo dopravní soutěže mladých cyklistů pro žá-

 � Žáci základních škol změřili síly v Oblastním kole soutěže mladých cyklistů

ky ve věku 10–16 let. Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích a ve čtyřech disciplínách, kterými byly 
Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Smetanův dům č. p. 199 na Balbínově náměs-
tí je objekt u  Domu gobelínů a  bývalého pi-
vovaru v  těsném sousedství jindřichohra-
deckého zámku. Jde o  nemovitou kulturní 
památku. Majitelka domu nemovitost městu 
nabídla a zastupitelstvo schválilo koupi domu 
za 8.150.000 Kč. Budova je dlouhodobě bez vy-
užití. V minulosti byla součástí areálu zámecké-
ho pivovaru a sloužila pro bydlení správce pivo-
varu. V letech 1831–1835 zde žil a učil se hudbě 
mladý Bedřich Smetana. „Koupí nabízeného ob-

 �Město koupilo takzvaný Smetanův dům u zámeckého pivovaru

jektu došlo k ucelení původního areálu pivovaru 
a  celý komplex by mohl být rekonstruován jako 
celek, přičemž získaný pozemek je možné využít 
jako únikovou cestu, horní přístup k  objektu pi-
vovaru a  zároveň je nespornou výhodou při re-
konstrukci,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova 
Hradce Radim Staněk. Pokud by se podařila re-
konstrukce pivovaru včetně nabízeného objek-
tu, mělo by město ucelený komplex rekonstru-
ovaných budov v historické části města.

Eliška Čermáková

– teoretická část, Pravidla provozu na pozem-
ních komunikacích – praktická část – jízda 
na  dětském dopravním hřišti, Jízda zručnos-
ti a  Zásady poskytování první pomoci. První 
místo v  týmech ve věkové kategorii 10–12 let 
získala 3. základní škola a v kategorii 12–16 let 
5. základní škola. V jednotlivcích nejvíce zabo-
dovala v mladší kategorii Lucie Bicková ze 3. zá-
kladní školy a ve starší kategorii Filip Blažek ta-
ké ze 3. základní školy. Ceny vítězům za město 
předal místostarosta Jindřichova Hradce Miro-
slav Kadeřábek. 

dech za zpěvu Pěveckého sboru Smetana. Po-
slední část oslav proběhla na městském hřbi-
tově. Akci pořádalo město Jindřichův Hradec 
ve  spolupráci se 44.  lehkým motorizovaným 

praporem, klubem historie letectví, Českoslo-
venskou obcí legionářskou – Jednotou bratra 
Stanislava Berana, Klubem výsadkových vete-
ránů při 44.  lehkém motorizovaném praporu 
a Pěveckým sborem Smetana.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINŘICHŮV HRADEC

Význam permanentek v bazénu roste, výhodou budou i v aquaparku

Přípravou na  hlavní letní sezónu, která patří 
ekonomicky k nejsilnějším obdobím v roce, je 
pro Plavecký bazén Jindřichův Hradec červen. 
Šestý měsíc v roce je věnován posledním pří-
pravám ve venkovním aquaparku, které byly 
zahájeny již v květnu. V areálu pod širým ne-
bem mimo jiné vyrostly dva nové herní prv-
ky v suché hrací zóně, které nahradily původ-
ní již technicky nevyhovující herní sestavu. 
V červnu se provoz venkovních bazénů řídí ja-
ko tradičně počasím. V případě letních teplot 
bude venkovní pokladna otevírána v konkrét-

ních dnech. Více informací najdou zájemci na: 
www.bazen.jh.cz (letní areál). 
Přestože poprvé po  18 letech od  otevření 
venkovního aquaparku došlo ke  zvýšení cen 
vstupného o  10 Kč (celodenní vstup pro do-
spělého nově 100 Kč, dítě 110 cm: 60 Kč, dí-
tě do  110 cm: zdarma) a  rada města schváli-
la i  nový model vstupného (celodenní vstup 
od 10:00 a pak sleva od 14:00 a od 17:00), Jind- 
řichohradečáci mohou i nadále využívat velmi 
výhodných a pro jednorázové návštěvníky ce-
nově nedosažitelných podmínek. Stane se tak 

v případě, že jsou držiteli permanentních čipů 
(červená barva – dospělí, oranžová/žlutá – dě-
ti do 150 cm a senioři nad 70 let), které jako je-
diné umožňují vstup na libovolně dlouhý čas. 
Dobu pobytu si držitel permanentky (čipu) ur-
čuje sám podle sebe. Stejně tak nemusí čekat 
u pokladny na obsloužení, ale sám si prochází 
přes turniket. 
Čipové hodinky, nebo chcete-li permanentky, 
jsou proto ideálním dárkem k narozeninám ne-
bo jiným příležitostem jak pro dospělé, tak pro 
děti od 110 do 150 cm. S ohledem na výhody, 
které lze uplatnit i  ve  vnitřních bazénech, by 
opravdu neměly chybět ve  výbavě žádného 
vodomila z Jindřichova Hradce. Navíc na jejich 
pořízení přispívají i zdravotní pojišťovny. 
Na  konci června čeká bazén po  roce ne-
přetržitého provozu alespoň několikadenní 
technologická odstávka, kterou podobná 
zařízení běžně vyhlašují například i  na  mě-
síc. V rekordně krátkém čase dojde k důklad-
né sanaci pro chod bazénu nezbytných zaří-
zení, generálnímu úklidu, realizaci další etapy 
modernizace řídicího a  regulačního systému 
technologií a k nejnutnějším opravám. Vnitř-
ní bazény, které jinak slouží 7 dní v  týdnu, 
a  nejinak tomu bude i  v  létě, zůstanou kvů-
li odstávce uzavřeny od pondělí 27. června 
od  12:00 do  neděle 3. července. V  případě 
příznivého počasí bude v  těchto dnech pří-
stupný venkovní aquapark.
V  květnu byly v  prostorách bazénu vysta-
veny vítězné obrázky soutěže vyhlášené ke 
30 letům bazénu – výherci jsou na  snímku 
s  vedením bazénu a  starostou města Janem 
Mlčákem. U  návštěvníků mají velký ohlas 
a k vidění zůstanou až do podzimu. 

Marcela Kůrková

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Díky svým obyvatelům se město Jindřichův 
Hradec může v  roce 2021 pochlubit sběrem 
starého elektra určeného ke zpětnému odbě-
ru a recyklaci o hmotnosti 104,54 t. Na každé-
ho obyvatele tak připadá 4,94 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elek-
třiny a produkce skleníkových plynů, celosvě-
tově omezena těžba ropy a železné rudy, a re-
cyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo 
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědče-
ní o  podílu na  zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených výsledků vysta-

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

vil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vy-
sloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 
2021 k úspoře produkce CO2 o 1 230,06 t. Ví-
te, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 
474 ks!
Nebylo nutné vytěžit 61  290,56 l ropy. Před-
stavte si, že z  tohoto množství se pokryje 
spotřeba pohonných hmot auta např. na ces-
tu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 2293krát.
Došlo také k úspoře 630 937,24 kWh energie. 
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili 
cyklus myčky nádobí 630938krát.

Podařilo se recyklovat 60 186,83 kg železa. Toto 
množství recyklovaného železa by bylo možné 
použít pro výrobu 2 467 ks nových praček, bez 
nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se poda-
řilo získat 2 120,73 kg mědi, což by postačilo 
pro ražbu 377 019 1€ mincí, nebo 2 573,87 kg 
hliníku, který by stačil na výrobu 171 592 ple-
chovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v  roce 2021 úspěšnou spolupráci 
ocenil 4.118,00 Kč ze svého motivačního pro-
gramu.

Renata Severová
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 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Výživa mladého sportovce

Přednáška Výživa mladého sportovce, kterou uspořádal 19. dubna 2022 odbor školství, mládeže a tě-
lovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, byla zaměřena na specifika výživy mladého sportovce, vliv stra-
vy na sportovní výkon, složení jídelníčku, rozložení živin během dne a další. Účastnilo se přibližně 
100 osob, včetně zástupců sportovních klubů – HC Střelci Jindřichův Hradec z. s., Karate Jindřichův 
Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z. s. Cenné zkušenosti předala lektorka MUDr. Marie Skalská.

Branná soutěž

Dne 3. května 2022 se uskutečnila v Městském 
lese branná soutěž určená žákům základních 
škol z ORP Jindřichův Hradec. Organizátorem 
oblastního kola Branné soutěže byl Vojenský 
útvar 6069 Jindřichův Hradec a město Jindři-
chův Hradec, konkrétně odbor školství, mlá-
deže a tělovýchovy. 

Žáci 6. až 9. ročníků se utkali v disciplínách ja-
ko je člunkový běh, první pomoc, hod graná-
tem, vědomostní soutěž, silová připravenost, 
střelba ze vzduchovky, lanové překážky a ori-
entace. 
Na první místě se umístilo družstvo ze 3. zá-
kladní školy v  Jindřichově Hradci. Na  konci 

soutěže byli všichni zúčastnění oceněni. Dě-
tem přálo krásné počasí. 
Velké poděkování patří Vojenskému útvaru 
6069 v  Jindřichově Hradci, který jednotlivé 
disciplíny připravil, a odboru školství, mláde-
že a  tělovýchovy, který se podílel na  organi-
zaci dne.
Výsledková listina
1. místo – 3. ZŠ Jindřichův Hradec
2. místo – 1. ZŠ Jindřichův Hradec
3. místo – 2. ZŠ Jindřichův Hradec
4. místo – ZŠ Stráž nad Nežárkou
5. místo – 6. ZŠ Jindřichův Hradec
6. místo – 4. ŽS Jindřichův Hradec
7. místo – 5. ZŠ Jindřichův Hradec
8. místo – ZŠ Deštná
9. místo – ZŠ Nová Včelnice

Den Země v Krafferově zahradě

Žáci druhých ročníků 1. základní školy si při-
pomněli letošní Den Země netradičním, a o to 
zajímavějším způsobem. Ve škole nejprve dis-
kutovali o významu rostlin a živočichů pro lid-
ský život a o ochraně vodních zdrojů. Prakticky 
si vyzkoušeli své znalosti z  oblasti třídění od-
padu. Pak už je čekala nejzajímavější část dne 
– exkurze do zahradnictví. Nebyla to ale oby-
čejná návštěva. Na  děti v  zahradnictví čekala 
spousta práce, při které si mohly vyzkoušet to, 

co se již teoreticky naučily v hodinách prvouky. 
Děti sázely levanduli a brambory, sely hrášek, 
dýně a  patizony. Vyzkoušely si pletí záhonů, 
zalévání, sekání trávy i  úklidové práce. Každý 
druhák si vlastnoručně přesadil do  květináče 
netřesk nebo denivku, které si mohl odnést do-
mů, aby se o rostlinku mohl starat. Dopoledne 
v zahradnictví uteklo jako voda a děti si ho zde 
náramně užily.  Velké poděkování patří celému 
týmu Krafferovy zahrady.

Knihobraní 2022

Na  2. základní škole se uskutečnil druhý roč-
ník celoškolní akce – Knihobraní. Týden od 
28. března do  1. dubna byl věnovaný knihám, 
čtení a čtenářské gramotnosti. Ve škole vzniklo 
několik knižních koutků s  pohodlnými relaxač-
ními pytli a  knihovničkami naplněnými atrak-
tivními knížkami pro malé i  větší děti. Chodby 
zdobily literární a výtvarné práce žáků školy. Dě-
ti mohly nejen číst, ale také luštit knižní šifry ne-
bo si udělat selfie s  knihou v  improvizovaném 
fotokoutku. V jednotlivých třídách si pak učitelé 
připravili mnoho zajímavých čtenářských aktivit 
a her. Děti četly, pracovaly s texty i audioknihami 
a  také navštívily školní knihovnu. Některé třídy 
oslavily Den dětské knihy celorepublikovou ak-
cí Noc/Den s Andersenem. Četlo se nejen v čes-
kém a anglickém jazyce, ale i v předmětech, kde 

bychom to nečekali – např. chemii, přírodopise či 
zeměpise. Přesně v půlce týdne se na chodbách 
uskutečnil Knižní bazar, během kterého děti po-

sílaly dál knihy, které už nečtou, a vybíraly si za ně 
jiné zajímavé tituly. Některé třídy měly možnost 

navštívit knihařství a vlastnoručně si vyzkoušet, 
jak taková kniha vzniká. Dvě třídy se zúčastnily 
workshopu s výtvarnicí Evou Volfovou. Celý tý-
den byl doslova nabitý čtenářskými aktivitami, 
a tak věříme, že mnoho dětí inspiroval ke čtení.
3. mateřská škola Jindřichův Hradec se jako je-
diná z našeho města zúčastnila mezinárodní vý-
tvarné soutěže Žitnoostrovské pastelky 2022. 
Do soutěže bylo zasláno 1 700 výtvarných děl. 
Odborná porota pod vedením uměleckého his-
torika historika Bohumíra Bachratého ocenila 
60 výtvarných děl, mezi nimi i  Zimní královnu 
naší předškolačky Sofie V. a vybrala další 2 vý-
tvarné práce našich předškolaček do 227 vysta-
vovaných příspěvků. Těší nás, že práce našich 
dětí a jejich učitelek má i mezinárodní uznání.

Kateřina Kubíčková
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 �ODBOR ROZVOJE

Předmětem projektu je výměna stávají-
cí obrusné vrstvy na  obou směrech pá-
teřní komunikace na  sídl. Vajgar v  úseku 
od  kruhové křižovatky s  ulicí Jáchymova 
(u plaveckého bazénu) po křižovatku s uli-
cí Na Řečičce (včetně této křižovatky). Jed-
ná se o  opravu (výměnu) asfaltové obrusné 
vrstvy komunikace s lokální sanací konstrukč-
ní vrstvy a opravu a zřízení nového odvodnění 
dešťových srážek. Součástí zakázky je i oprava 

Rekonstrukce místních komunikací v Jindřichově Hradci – páteřní komunikace sídl. Vajgar, 2. etapa

krytu stávajících křižovatek mezi vnitřní a vněj-
ší komunikací, obnova stávajícího nebo zřízení 
nového dopravního značení a případná výmě-
na nebo doplnění betonových obrubníků. Po-
žadavkem je rozdělení provádění prací na jed-
notlivé části (úseky), aby byl v maximální míře 
umožněn přístup k jednotlivým domům a mi-
nimálně omezen prostor k parkování. 
Předpokládané zahájení prací: ve  druhé 
polovině měsíce června 2022

Předmětem projektu jsou komplexní úpra-
vy ploch, komunikací a  veřejného osvětle-
ní na sídlišti Jitka Otín dle zpracované pro-
jektové dokumentace WAY project s.r.o. 
– úprava ploch sídliště Jitka, Otín. Součás-
tí akce je úprava a novostavba komunikace 
– vozovka, parkovací plochy, chodníky; vsa-
kovací objekt pro odvodnění ploch (novo-
stavba vsakovacího objektu včetně přívod-

Úpravy ploch a veřejného osvětlení na sídlišti Jitka - Otín - 1. etapa  

ního sběrače dešťové kanalizace A1, A2), 
veřejné osvětlení větve "90" (oblast od ga-
ráží) a  dále novostavba – vozovka, parko-
vací plocha, chodník před prodejnou COOP. 
Součástí předmětu projektu je také prove-
dení svislého a  vodorovného dopravního 
značení a další případné stavbou vyvolané 
úpravy. 
Plánované zahájení prací: 20. června 2022

Předpokládané ukončení akce dle smlou-
vy o dílo: 21. října 2022
Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 
1126/II, Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia 
s.r.o., Poříčská 282, Boršov nad Vltavou
Náklady dle smlouvy o dílo: 8.555.000,60 Kč 
včetně DPH

Karel Hron

Předpokládané ukončení akce: srpen 2022
informace o  přesných termínech prací budou 
včas zveřejněny na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec: www.jh.cz. 
Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 
1126/II, Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Praž-
ská tř. 495/58, České Budějovice
Náklady dle smlouvy o dílo: 9.544.996,74 Kč 
včetně DPH

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

„Co déšť smočí v červnu, přes den vyschne za hodinu jednu.“ 
Nemusíme se tedy deště bát a do SENIOR centra můžeme přijít, i když bude pršet.

Také v  červnu se budeme scházet k  pravi-
delným volnočasovým aktivitám, všichni 
příznivci a zájemci jsou srdečně zváni.
Nadále budeme cvičit kondiční cvičení 
v  křesílkách, naším záměrem je posílit pre-
venci v oblasti konkrétních zdravotních rizik 
běžně ohrožujících věkovou skupinu 60+, 
která mají dopad na  vyšší výskyt nemo-
cí stáří. Jako vhodná prevence pro většinu 
těchto rizik se jeví právě patřičná pohybová 
aktivita. Cvičíme s  radostí, pohyb nás baví, 
věk je neomezený, můžete se přijít podívat 
a zacvičit si.
Při tréninku paměti se zaměřujeme na  hru 
s  čísly, písmeny a  slovy jejich doplňová-
ním a  hledáním jejich významu. Procviču-
jeme prostorové vnímání a  představivost, 
které úzce souvisejí s  ostatními kognitivní-
mi funkcemi jako jsou schopnost soustředit 
se, vyjádřit své pocity, schopnost reagovat, 
posilujeme svou slovní zásobu. Aktivita tré-

ninku paměti probíhá zábavnou formou a je 
sama o sobě motivující. Výsledek si sděluje-
me společně, nikdo proto nemusí mít obavu 
z neúspěchu. 
V  rámci základů práce na  PC si můžete in-
dividuálně vyhledat a  vytisknout potřebné 
informace k  vašim zájmům, zálibám či po-
třebám. 
Při společenských a  deskových hrách se 
všichni vzájemně pobavíme, zasmějeme, 
rozptýlíme a můžeme zde získat i nové přá-
tele. Procvičíme si komunikaci, jemnou mo-
toriku a krátkodobou paměť.
Program volnočasových aktivit je vyvě-
šen u  vstupu do  SENIOR centra. Zájemci 
se mohou dotázat nebo přihlásit na  tel. č.: 
702 293 088 u Blanky Novotné. 
V  průběhu volnočasových aktivit se bu-
deme připravovat na  účast na  8. sportov-
ních hrách seniorů Jihočeského kraje 
2022, které se budou letos konat 14. červ-
na ve Sportovním areálu Sportovního klubu 
Policie z.s. České Budějovice. Hlavním cílem 
sportovních her seniorů je propagace pohy-
bových aktivit vhodných pro starší generaci 
k  posílení zdravého životního stylu. Tomu-
to cíli odpovídají navržené disciplíny, které 
poskytují možnost účasti různým skupinám 
seniorů a seniorek vzhledem k jejich indivi-
duálním věkovým i  zdravotním předpokla-

dům. Soutěžními disciplínami jsou: hod gra-
nátem (kriketovým míčkem na  dálku), běh 
na  30 m s  tenisovým míčkem na  tenisové 
raketě, bollo ball (2 míčky spojené prováz-
kem), hod kroužky na kužel, střelba florbalo-
vou hokejkou na florbalovou branku a hod 
petangové koule na cíl. Důležitým motivem 
účasti zůstává přátelské sportovní zápolení, 
radost z pohybu, dobrá nálada a navazová-
ní přátelských kontaktů seniorů z Jihočeské-
ho kraje.  
Mimo tyto stálé, pravidelné aktivity zavítá 
v úterý 28. června 2022 od 9:00 do 11:00 
do  SENIOR centra Poradenské centrum 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Tá-
bora. Do  SENIOR centra může přijít každý, 
kdo potřebuje v této oblasti poradit, sezná-
mit se sluchadlem, jeho ovládáním, jak se 
o  sluchadlo starat, jak čistit koncovky v  ul-
trazvukové čističce nebo měnit hadičky k in-
dividuální tvarovce. Dále se zájemci dozvědí 
o  prodeji baterií, tvarovek a  dalšího příslu-
šenství ke sluchadlům.
Přejeme všem krásný začátek léta.
Činnost SENIOR centra je podpořena z  roz-
počtu Jihočeského kraje, dotačního progra-
mu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 
č. 108/2006 Sb. o  sociálních službách v  rámci 
realizace projektu „SENIOR centrum“.

Zdeňka Šindelářová
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 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Novinkou turistické sezóny je letos i Stezka zámeckých pánů

Vycházkový okruh s  názvem Stezka zámec-
kých pánů Vás provede historickým jádrem 
města, malebným okolím řeky Nežárky nebo 
Husovými sady. Okruh začíná na náměstí Mí-
ru, vede nás ulicí Mlýnskou směrem na vyhlíd-
ku Karlov, dále pak okolo řeky Nežárky a přes 
Naxerovu lávku do Husových sadů. Stezka je 
dlouhá cca 3,5 km, procházka je plánovaná 
na zhruba 1 hodinu.

Na  trase je umístěno celkem 5 informačních 
tabulí, které seznamují zájemce s historií měs-
ta Jindřichův Hradec, úzce spjatou se vznikem 
hradu a zámku a tím pádem i otců zakladatelů 
našeho města, tedy šlechtických rodů. Na vy-
cházkovém okruhu se seznámíte nejen s his-
torií vzniku města, se šlechtickými rody, které 
život v našem městě ovlivňovaly, ale také uvi-
díte propojení do našeho současného života, 

ať už díky bohaté architektuře nebo duchov-
nímu odkazu. Vycházkový okruh poutavou 
formou rozšiřuje celoroční nabídku našeho 
města i  v  době uzavření památek a  objektů. 
K  vycházkovému okruhu bude vydán i  tiště-
ný propagační materiál, který bude k  dispo-
zici v  informačním středisku v  průběhu mě-
síce června. Informace budou umístěny také 
na oficiálních webových stránkách města. 
Texty na jednotlivých panelech vznikaly ve spo-
lupráci s  Muzeem Jindřichohradecka. Partner-
ství na  tomto projektu navazuje na  dlouho-
dobou spolupráci města a  muzea. Autorkou 
odborných textů je Štěpánka Běhalová.
Vznik vycházkového okruhu byl podpořen ta-
ké v  rámci Dotačních programů Jihočeského 
kraje pro rok 2022, opatření 4. Podpora budo-
vání infrastruktury cestovního ruchu v  Jiho-
českém kraji – investičního i  neinvestičního 
charakteru, a to částkou 50.000 Kč.
Soutěžte s námi!
Kdo je vaší superstar mezi šlechtickými rody, 
které působily v  Jindřichově Hradci, a  proč? 
Je to někdo z pánů z Hradce, nebo snad Vilém 
Slavata či některý ze šlechticů z rodu Černínů? 
Zapojte se do  naší soutěže a  napište nám 
na e-mail: info@jh.cz do 30. června 2022. Vy-
hrát můžete knihu „Nezapomenutelné osob-
nosti v  historii města Jindřichův Hradec“. Tři 
vylosované výherce knihy uveřejníme na na-
šem webu a také v červencovém vydání Jind-
řichohradeckého zpravodaje.

Jana Říhová

POLICIE ČR

Ve středu 11. května se za slunečného a tep-
lého počasí sjeli do  města nad Vajgarem 
na dětské dopravní hřiště žáci z jindřichohra-
deckých základních škol, aby změřili své síly 

 � Jindřichohradečtí policisté 
dohlíželi na účastníky soutěže 
mladých cyklistů

v oblastním kole soutěže mladých cyklistů.
Soutěž zahájila ředitelka Domu dětí a mládeže 
Jindřichův Hradec Ludmila Štufková společně 
s místostarostou města Miroslavem Kadeřáb-
kem. Za Policii ČR přišel žáky v soutěžním klá-
ní podpořit ředitel ÚO J. Hradec plk. Josef Heš. 
Ani tentokrát nemohl chybět jihočeský kraj-
ský koordinátor BESIPu Václav Kovář.
Nad cyklisty na dopravním hřišti jako rozhod-
čí bděli dopravní policisté Územního odboru 
J. Hradec pod vedením vedoucího dopravní-
ho inspektorátu npor. Ondřeje Nováka.
Cílem programu je přispívat ke zvýšení efek-
tivity dopravní výchovy. Na problematiku do-
pravní výchovy se zaměřují také policisté – 

preventisté, kteří žáky navštěvují v  průběhu 
školního roku ve  třídách v  rámci preventiv-
ních besed. Soutěže a výukové programy ma-
jí přispět ke snižování dopravní nehodovosti 
u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žá-
ků v oblasti pravidel silničního provozu, a to 
zejména u cyklistů.
V  oblastním kole soutěže mladých cyklistů 
zvítězila v  kategorii mladších družstev 3. ZŠ 
J. Hradec pod vedením Milana Holického 
a v kategorii starších družstev pak 5. ZŠ J. Hra-
dec pod vedením Anděly Mrkvičkové. Vítěz-
ným družstvům gratulujeme k úspěchu.

Hana Millerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zdeněk Krupička byl velký srdcař. Miloval svo-
ji rodinu, měl rád své přátele a přes nejrůznější 
překážky se věnoval velkému koníčku – letectví. 
Byl také nadšeným fotografem, kameramanem 
a muzikantem.
Ač rodák z Ledče nad Sázavou, jeho životní láska 
Anička, rodina a zaměstnání z něj natrvalo udě-
laly Jindřichohradečáka. Velký sen o létání se mu 
splnil v závěru 50. let 20. století v místím aeroklu-

bu. Absolvoval plachtařský výcvik a  časem se 
stal velice váženým komisařem 1. třídy ve spor-
tovním plachtění. Létání v  termice se věnoval 

 � Poslední let Zdeňka Krupičky
až do  srpna 1968. Po  okupaci Československa 
vojsky Varšavské smlouvy se nesmířil s  řadou 
křivd páchaných z politických důvodů na lidech 
ve svém okolí. Vlastní čest mu byla více než jeho 
koníček, a tak během celorepublikových prově-
rek Zdeněk o své milované létání přišel. S pod-
porou své rodiny a přátel se v době zákazu věno-
val mnoha dalším zájmům, důchodu se dočkal 
jako zaměstnanec textilního podniku Jitka. 

V  listopadu 1989 nastal v  Československu čas 
velkých změn, které Zdeňkovi umožnily opět 
navštěvovat místní letiště a setkávat se zde s ka-

marády od kniplu. V červenci 1990 jsme založili 
s několika přáteli v Jindřichově Hradci Klub histo-
rie letectví a Zdeněk patřil k pravidelným účast-
níkům všech jeho akcí. Pro nás mladé, sotva tři-
cetileté kluky, byl pan Krupička velice váženou 
osobou, k níž jsme měli nejen obdiv, ale i upřím-
nou úctu. Byl nám vždy nápomocen nejen při 
přípravě „Setkání československých válečných 
letců v Jindřichově Hradci“, ale rovněž v průbě-
hu celého roku. Fotoaparát doplnil o  kameru, 
a tak především díky němu existují za čtvrtsto-
letí stovky fotografií a desítky hodin filmových 
nahrávek z našich klubových akcí. Jeho fotky se 
objevily v řadě článků, nahrávky využívala Česká 
i Jindřichohradecká televize. Patřil k tahounům 
klubu při akcích v Jindřichově Hradci a od roku 
2008 k hlavním tvůrcům našeho Leteckého mu-
zea Deštná. 
Nikdo z nás nezapomene na to, když se s námi 
Zdeněk vydal na první zahraniční expedici „Die-
ppe 1997“. Byl jedinečný! A radost ze společné-
ho cestování po Evropě s cílem dokumentovat 
osudy a hroby našich válečných letců mu vydr-
žela přes přibývající věk až do nedávné doby. Co 
pro něj bylo spaní pod širým nebem či dlouhé 
hodiny pátrání v terénu? Přirozená věc.
S kamarády z klubu jsme Zdeňkovi k 80. naroze-
ninám věnovali let v historickém kluzáku Pionýr, 
uskutečněný v září 2017 v brněnských Medlán-
kách. Mohl se tak vrátit do kabiny za knipl oblí-
beného letounu, ve kterém prožil šťastné chvíle 
v jindřichohradeckém aeroklubu.
Pilot, kameraman, fotograf, muzikant, a  pře-
devším kamarád Zdeněk Krupička nás navždy 
opustil 4. dubna 2022 ve věku nedožitých 86 let. 
Zanechal za sebou trvalou stopu, která jej bude 
navždy připomínat těm, kdo ho měli rádi. Šťast-
ný let, Zdeny! 

Za Klub historie letectví Jindřichův Hradec
Vladislav Burian 

(Pozn. autora: Za podklady k článku děkuji Aleši Hazukovi, Vla-
dimíru Vondrkovi a Karlu Garhoferovi).

Šťastný „Zdeny“ Krupička si po letu v LF 109 Pi-
onýru zaznamenal do  svého starého pilotního 
zápisníku: Brno-Medlánky, 9. září 2017.

Foto: Jitka Vondrková, archiv KHL

Zdeněk Krupička v  kluzáku LF 109 Pionýr (OK-
3908) v Brně-Medlánkch. Let z větší části za dohle-
du instruktora zkušeně odřídil. 

Foto: Jitka Vondrková, archiv KHL

9. dubna 
Textu legendární písně skupiny Katapult „Půl-
noční závodní dráha“, přetavenému téměř 
do  puntíku v  syrovou životní realitu, chyběl 
jen strom, který ale nahradil obrubník Masary-
kova náměstí. Na ten doslova přilétla posád-
ka čtyřkolého stroje s nadupaným agregátem 
a  náhonem na  zadní nápravu, když předtím 
vozidlo vylétlo ve  smyku a  rotující v  „hodi-
nách“ z  Růžové ulice. To byl jen začátek ne-
veselého příběhu mladých střelců, kteří tak 
trošku bez zábran a  rozmyslu vyrazili do  žá-
ru sobotní noci. A konec nebyl o mnoho lepší. 
Pilot (19 let) ze Strmilova totiž neměl řidičák, 
a  to, že se ručička alkohol testeru zastavila 
na hodnotě 1 ‰, k vylepšení nálady dvakrát 
nepomohlo. Trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky byl na místě předán kolegům 
z  obvodního oddělení Policie ČR a  mládenci 

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE
mohli jen poděkovat vyšší moci, že z místa ne-
hody odešli po svých.
21. dubna
Sendvičovač, deodorant Rexona, solar lampa, 
velké balení pastelek, láhev Royal i  sluneční 
ochrana – to je jen malý výčet z nákupu slečny 
(21 let) s trvalým bydlištěm v Kamenici nad Li-
pou, přechodně žijící v místním Hotelu Vajgar. 
Ve čtvrtek v podvečer pakovala do tašek v Al-
bertu vše, co jí přišlo pod ruce. A když se pod 
jejím nepovedeným nákupem objevila tlustá 
čára, protočil se nejen válec kupecké pokladny, 
ale také oči možná ještě nyní nevěřícího detek-
tiva, který v  nákupních taškách podstrčených 
pod vstupní závorou nákupního prostoru obje-
vil zboží za 8.300 Kč. Nepoškozené zboží puto-
valo zpátky do regálů a slečna si za pár dnů od-
nesla zaslouženou odměnu v podobě pokuty.
22. dubna
Když povolil knoflík, zdálo se, že nastala ma-
lá vada na outfitu, ale poté se vrchní část kal-
hot poroučela ke kolenům následována spod-
ním prádlem, a slečna (18 let) přisedla v pátek 
krátce po hodině nočního klidu k bočním dve-
řím zaparkovaného vozidla, kryta svým vys-
něným strážcem před nechtěnými pohledy 

projíždějících řidičů. Naštěstí nedošlo na nej-
horší. Před rozzářenou vitráží hlavního vstupu 
do naší služebny a pod třemi body kamerové-
ho systému, nikým nerušena dokonala „jen“ 
malou potřebu. Pro obě strany žinantní situa-
ce vyústila v udělení drobné pokuty za přestu-
pek proti veřejnému pořádku s radou, že k po-
dobné neodkladné záležitosti bylo možno 
využít přilehlý park nebo několik metrů vzdá-
lenou toaletu, která by jí nebyla odepřena.
26. dubna
Nepovedený den nepovedeného života skon-
čil ve čtvrtek pro poživače (21 let) omamných 
a psychotropních látek pro podezření ze spá-
chání trestného činu ublížení na zdraví ve fázi 
pokusu, trestného činu napadení úřední osoby 
a trestného činu nebezpečného vyhrožování. 
Muž v nájemním bytě na Masarykově náměstí 
škrtil svou partnerku ve třináctém týdnu těho-
tenství (ovšem oddávající se životu ve stejném 
opojení), tak, že upadala do bezvědomí. Agre-
sivní mladík následně zakončil svou nekontro-
lovanou životní pouť konfrontací s hlídkou ko-
legů, která jej předala pro uvedené nepravosti 
orgánům činných v trestním řízení.

Petr Čermák
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 4. 2022 do 11. 5. 2022 nás opustili: 

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Jan STEJSKAL Jindřichův Hradec 16. 3. 1945 13. 4. 2022

Josef FRÝBL Studnice 22. 12. 1952 16. 4. 2022

Josef KOVAŘÍK Stříbřec 15. 3. 1940 17. 4. 2022

Drahoslava JELÍNKOVÁ Otín 10. 9. 1933 17. 4. 2022

Jan LANDSTEIN Kardašova Řečice 4. 2. 1947 18. 4. 2022

Marie PIKOROVÁ Jindřichův Hradec 27. 10. 1931 21. 4. 2022

Eva KALISKÁ Nová Bystřice 3. 12. 1947 21. 4. 2022

Karel LEPŠA Doňov 13. 3. 1948 21. 4. 2022

Bohumila ZÍKOVÁ Kostelní Radouň 13. 12. 1927 23. 4. 2022

Josef HAVLÍČEK Dolní Radouň 26. 2. 1939 23. 4. 2022

Karel BARTOŠ Jindřichův Hradec 8. 7. 1970 23. 4. 2022

Marta STEJSKALOVÁ Jindřichův Hradec 20. 4. 1932 24. 4. 2022

Jan TOMŠŮ Hadravova Rosička 1. 2. 1937 25. 4. 2022

Michal HRYCYK Děbolín 26. 4. 1974 25. 4. 2022

Jitka BROŽOVÁ Nová Bystřice 20. 2. 1944 26. 4. 2022

Pavel KOPŘIVA Staňkov 18. 5. 1947 26. 4. 2022

Zdeněk KLATT Česká Olešná 13. 7. 1950 28. 4. 2022

Ing. Petr STASEK Nová Včelnice 26. 10. 1966 29. 4. 2022

Mgr. Eduard PROCHÁZKA Nová Včelnice 30. 11. 1949 29. 4. 2022

Petr ČUPKA Jindřichův Hradec 11. 3. 1952 29. 4. 2022

Marie KADLECOVÁ Jindřichův Hradec 28. 10. 1938 30. 4. 2022

Ing. Petr KUBIČKO Jindřichův Hradec 5. 4. 1969 1. 5. 2022

Marek KUBEŠ Jindřichův Hradec 8. 9. 1971 1. 5. 2022

Ludmila KUDRNOVÁ Ratiboř 1. 1. 1936 1. 5. 2022

Pavel ŠINDELÁŘ Deštná 29. 6. 1945 2. 5. 2022

Pavel ŠTANGL Jindřichův Hradec 22. 2. 1988 4. 5. 2022

Vlastimil LUKŠ Jarošov nad Nežárkou 17. 11. 1947 4. 5. 2022

Jarmila BERÁNKOVÁ Jindřichův Hradec 28. 1. 1931 6. 5. 2022

Dana SEDLÁKOVÁ Strmilov 4. 5. 1956 6. 5. 2022

Ing. Radomír HAVEL Radouňka 27. 8. 1971 9. 5. 2022

Karel HRON Jindřichův Hradec 10. 5. 1947 11. 5. 2022

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

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

 �NAŠE MĚSTO 
VAŠIMA OČIMA
Každý měsíc Vám v  této rubrice přináší-
me výběr těch nejlepších a  nejvíce „lajko-
vaných“ fotografií z  našeho Instagramu 
@jindrichuv _hradec_oficialni. Město nad Vaj- 
garem najdete na dalších úžasných fotografi-
ích právě na tomto profilu. 
Pokud i Vy máte nějakou fotku, kterou sto-
jí za  to vidět, označte na  Instagramu @jin-
drichuv _hradec_oficialni a my vám rádi sní-
mek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví 
i v Jindřichohradeckém zpravodaji. Hezkou 
podívanou.

Eliška Čermáková

Eliška Čermáková @eliska.bucinova.cermakova Jana Hnízdilová @jana.hnizdilova

Adam Hudec @chodec.adam Hana Kálalová

ČERVEN 2022 |  9www.jh.cz



Eckova zahradní restaurace
byla péčí a nemalým nákladem majitelem zno-
vu upravena a bude od „Dětského dne“ 15. t. m. 
otevřena. V  zahradě jest zavedeno elektrické 

osvětlení, zřízena krytá veranda a hudební pa-
vilon, takže posezení v  zahradě té poskytne 
všestranného osvěžení. Poukazujeme na insert!
23. června 1922
Ze schůzí slavnostního výboru pro postavení pomníku obě-
tovaných za svobodu vlasti
Město naše a s ním i celý okres přítomno bylo 
slavnosti v neděli 18. t. m., kdy komité sdruže-
ných spolků a organisací odevzdalo veřejnosti 
pomník obětovaných za svobodu vlasti. Zpráva 
o slavnosti mile překvapila, neboť uplynula jen 
krátká řada měsíců od té doby, kdy se komité 
spolků místních a politických organisací připoji-
lo ku provedení krásné myšlenky, a hle, již spla-
tili jsme dluh svým rodákům. Kéž svornost, nad-
šení a tolerance, jakou se vyznačuje komité, jež 
odevzdalo veřejnosti skvostný pomník padlých 

legionářů, pronikne i do jiných sdružení, orga-
nisací a spolků jak ku prospěchu jich vlastnímu, 
tak i ku blahu a štěstí staroslavného města naše-
ho a drahé naší republiky!
----------------------------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohradecka:
hodiny pro veřejnost v pondělí a ve středu v ča-
se 12:30−15:30, návštěvu objednávejte e-mai-
lem nebo telefonicky: behalova@mjh.cz, tel. č.: 
384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová

Velké bouře
spojené částečně i  s  krupobitím zuřily dne 
26. a 27. m. měsíce u nás a v okolí. Prvého dne 
zasažen bleskem v N. Olešné na cestě z lesa do-
mů se vracející dělník Dočkal; - téhož dne udeřil 
blesk do štítu domu p. M. Hroníčka u „Malíře“, 
kde sražením velké části krytiny střechy majiteli 
značnou škodu způsobil, aniž  by zapálil. Druhé-
ho dne zabity bleskem rolníku Laufrovi v Jindři-

ši 2 jalovice a touže dobou domkáři Petržilkovi 
v Plavsku bleskem usmrcena kráva; v Ziči uho-
dilo do  chalupy, která shořela, taktéž v  Kačle-
hách udeřil blesk do domu rolníka Hemberga, 
který v popel obrácen. 
9. června 1922
Z jeslí
Ve středu navštívila jesle paní A. Rajzlová, choť 
místodržitelského rady v  průvodu řídící opat-
rovny sl. J. Viertlové, kde s velkým zájmem pro-

hlédla si zařízení ústavu a projevila uspokojení 
nad dobrým vzezřením všech dítek, které tou 
dobou se na zahradě v písku batolily, laskala se 
s nimi a hojně je sladkou svačinou podělila. 
Sportovní dny
uspořádal o svatodušních svátcích zdejší sport. 
klub za spoluúčasti vojínů, studentů, cykl. Klu-
bu Čechie a jednotlivých závodníků z okolních 
měst. Program, v němž zastoupeny byly téměř 
všechny obory dnešního našeho sportu, prove-
dením svým nezklamal, třebas některé výsledky 
mohly býti ještě lepší při plánovitém trainingu 
dle přesného rozvrhu. 

2. června 1922
Letecké oddělení
dlí v městě našem od pondělka a zůstane zde 
as 2 měsíce za účelem vojenským. Dne 28. při-
létlo 1 letadlo řízené pol. pilotem kapitánem 
p. Grösslerem a jedním pozorovatelem nadpo-
ručíkem na zdejší voj. cvičiště. Rozumí se, že pro 
nás novinka tato těšila se největší pozornos-
ti veškerého obecenstva. Dle doslechu přibu-
de ještě 1 aeroplán v nejbližších dnech. Letadlo 
umístěno jest v hangaru na vojen. cvičišti. Bu-
deme míti příležitost nyní častěji spatřiti plující 
aeroplány nad městem našim. 

Tvůrce Husova pomníku v J. Hradci
Mistr J. V. Dušek docílil v  Paříži, kde umělec-
ky se zdokonaloval u mistra Bourdella, krásné-
ho úspěchu na  výstavě Societé Nacionale des 
beaux Arts; vystavoval mezi jinými pracemi 
též návrh na pomník Husův, jež upoutal pozor-
nosti i  francouzské kritiky. Gazette de Prague 
z 29. dubna píše: Soudě i dle přípravného mo-
delu Dušek bude mít tendenci vyhnouti se 
ve svém pomníku M. J. Husa do J. Hradce ob-
jednaném plastickému impresionismu obvyk-
lému např. u  Šalouna, aby nalezl formu více 
soustředěnou a  sochařsky úplně vyslovenou. 
Též České slovo z  21. května chválí návrh po-
mníku Husova: Mezi nejlepší věci patří rozhod-
ně Hus navrhovaný pro Jindř. Hradec. 

Krematorium
Členové dostavte se k  schůzce u  Kasprů dne 
14. června o  8. hod. večer. Žádná organisace, 
pouze abychom se poznali. 

Občané zdejšího regionu vstupovali do června roku 1922 otřeseni následky vichřice a bouře, která se tudy prohnala kon-
cem měsíce května. Blesk tehdy zasáhl dělníka Dočkala v Nové Olešné, několik jalovic v okolních vsích, kde shořelo také 
několik domů a jiné poškodila vichřice. V červnu se pak všichni v Jindřichově Hradci mohli odreagovat při sportovních 
slavnostech, děti si užily Dětský den, který uspořádal odbor Národní jednoty pošumavské v Eckově zahradě. Nejvýznam-

nějšími červnovými dny před sto lety byl víkend uprostřed měsíce, kdy se konala velká slavnost při příležitosti odhalení pomníku obětovaných za svobodu vlas-
ti. Sousoší sochaře Rudolfa Kabeše, představující rodinu padlého legionáře, která se sklání v bezměrném žalu nad bezvládným synem, bylo instalováno v sa-
dech pod kostelem sv. Jakuba „v bujné zeleni stromů nad pravým břehem tichotoké Nežárky“. Tento pomník padlým legionářům byl bohužel nenávratně zničen 
v průběhu druhé světové války. Dnes jej připomíná pouze přístupové schodiště doplněné později zadní opěrnou zdí s pamětními deskami československých od-
bojů, které slouží jako pietní místo.

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Zahájení provozu obecní knihovny v  červnu 
roku 1892 bylo vyvrcholením víceletého úsilí 
městského zastupitelstva v  Jindřichově Hradci 
vybudovat z obecních prostředků knihovnu ur-
čenou nejširší veřejnosti. V publikaci Počátky ve-
řejné knihovny v Jindřichově Hradci autorky Ja-
ny Sedláčkové se můžeme dočíst, že ve městě už 
fungovalo několik spolkových knihoven. K jejich 
fondům však měli přístup pouze členové těch-
to spolků. Proto byla v  roce 1866 vypracována 
„Pravidla ke zřízení obecní knihovny v Jindřichově 
Hradci“ vymezující postavení obecní knihovny, 
principy jejího fungování a  práva a  povinnos-
ti jejích čtenářů. C. k. místodržitelství však ten-
to dokument neschválilo a  Jindřichův Hradec 
si na svoji knihovnu musel ještě nějakou dobu 
počkat. Pravidla se nicméně stala východiskem 
pro první výpůjční řád nové knihovny, schválený 
v roce 1893. Tento první výpůjční řád podepsal 
starosta Jindřichova Hradce JUDr.  Václav Na-
xera, který se zasloužil nejen o založení obecní 
knihovny, ale i řady dalších, pro město velmi dů-
ležitých institucí.
Nová knihovna byla umístěna v domě čp. 136/I 
v  Panské ulici a  její fond byl zpočátku skrom-
ný: při otevření zde bylo čtenářům k  dispozici 
472 svazků. Jejím hlavním cílem bylo nabídnout 

 �Městská knihovna si v roce 2022 připomíná svoji stotřicetiletou historii 
veřejnosti hodnotnou českou četbu, což by-
lo v  dvojjazyčném česko-německém prostředí 
Jindřichohradecka vnímáno jako velmi naléha-
vé. Jak uvádí titulní článek Ohlasu od Nežárky ze 
dne 28. října 1892, referující o zahájení a prvních 
měsících činnosti knihovny: „Od dob Dobrovské-
ho do naší doby byla kniha česká nezbytnou po-
třebou k uchování života našeho národa českého, 
a i v naší době nepozbyla své důležitosti.“
Knihovní fond se díky finanční podpoře měs-
ta a darům jednotlivců a spolků postupně roz-
růstal, také čtenářů přibývalo a počet výpůjček 
se zvyšoval. V roce otevření knihovny se měsíč-
ní výpůjčky pohybovaly mezi dvěma až třemi 
sty knih, v následujícím roce bylo již realizová-
no celkem 5 439 výpůjček a tento trend v dal-
ších letech pokračoval. Nerozrůstal a  neměnil 
se jen knihovní fond, počty čtenářů a výpůjček, 
knihovna rovněž během historie vícekrát změ-
nila své sídlo. Postupně našla útočiště na něko-
lika jindřichohradeckých adresách, mimo jiné 
v  prostorách staré radnice, zámku nebo býva-
lého minoritského kláštera. Do svého nynějšího, 
pro potřeby knihovny zrekonstruovaného sídla 
se přestěhovala v roce 2001. V letech 1975-2001 
provozovala pobočku na Nežárce a v roce 1985 
otevřela pobočku na  sídlišti Vajgar, která v  le-

tech 2015 a 2020 prošla postupně rekonstrukcí 
budovy a vnitřního vybavení.
Během sto třiceti let své existence se knihovna 
ze skromných počátků rozrostla v  jednu z  vý-
znamných kulturně vzdělávacích institucí měs-
ta. Svým návštěvníkům v současnosti nenabízí 
jen výpůjčky knih, novin a časopisů, ale i využi-
tí řady moderních médií a informačních zdrojů 
od audioknih a hudebních CD nosičů po e-kni-
hy a další elektronické zdroje, a v neposlední řa-
dě také možnosti vzdělávání a kulturních zážitků 
ve  formě vzdělávacích lekcí pro školy, virtuální 
univerzity třetího věku, přednášek, výstav a be-
sed s  autory a  jinými zajímavými osobnostmi. 
V posledních letech díky využívání moderního 
automatizovaného knihovního systému zajiš-
ťuje svým čtenářům rychlé a kvalitní informač-
ní služby i komfort v podobě možnosti objedná-
vat a rezervovat knihy, prodlužovat si výpůjčky 
či bezhotovostně platit registrační a jiné poplat-
ky z pohodlí domova.
Mnohé se od počátků městské knihovny v Jindři-
chově Hradci změnilo, to základní zůstává. Knihov-
na vždy významnou měrou přispívala a přispívá 
ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně obyva-
tel Jindřichova Hradce a jeho okolí.

Marcela Petrovičová

Program oslav 130. výročí založení Městské knihovny Jindřichův Hradec

Jak už bylo zmíněno, Městská knihovna Jindři-
chův Hradec si v letošním roce připomíná výro-
čí 130 let od svého vzniku. Narozeniny knihov-
na slaví v červnu. Pro čtenáře a všechny zájemce 
jsme připravili pestrý program, na který všechny 
srdečně zveme.
Středa 15. června:
• 16:30 – vystoupení Vlastimila Vondrušky 

v představení Oldřich z Chlumu, román a sku-
tečnost společně s besedou a prodejem knih 
tohoto spisovatele, autora především histo-
rických detektivních příběhů

Čtvrtek 16. června: 
• den otevřených dveří formou komento-

vaných prohlídek (10:00, 11:00 a  12:00, sraz 
zájemců v  suterénu v  hudebním oddělení 
v uvedené časy)

• 16:00 – slavnostní ocenění nejpilnějších 
čtenářů a soutěžících z  literárně výtvarné 
soutěže Moje vysněná knihovna, kterou 
knihovna pro tuto příležitost vyhlásila. Oceně-
ní bude probíhat za účasti zástupců zřizovate-
le, starosty města Jana Mlčáka a vedoucí od-
boru kanceláře starosty Jany Říhové

• 17:00 – beseda České tajemno se spisovate-
lem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem

Vše doprovodí fotografická výstava 130 let 
knihovny, která mapuje jednotlivá působiště 
knihovny za uplynulých 130 let, nabídne ukázku 
prvního výpůjčního řádu, ukázky z dřívějších kni-
hovních fondů, foto poboček a další zajímavosti. 
Další část oslav je plánována na  podzimní mě-
síce. V jednání je návštěva autorky detektivních 
románů Michaely Klevisové a setkání s farářkou 
Církve československé husitské Martinou Viktorií 
Kopeckou (autorkou Deníku farářky a  účastnicí 
poslední řady Star Dance). Knihovna se dále za-
pojila i do projektu Noc literatury (21. září 2022). 
Aktuální informace k  akcím budou postupně 
upřesňovány na  webu knihovny, sociálních sí-
tích, v knihovně a na letáčcích a plakátech. 
Nezapomněli jsme ani na dětské čtenáře. Vedle 
zmíněné soutěže s  možností výhry zajímavých 
cen se po delší covidové odmlce v rámci projek-
tů Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a Škola 
naruby uskutečnila setkání se spisovatelem dět-
ských knížek Markem Šolmesem Srazilem. Pro-
bíhají nové dopolední programy pro maminky 

s malými dětmi na centrálním pracovišti a na po-
bočce Vajgar se prostřednictvím ZOO Na  Hrá-
dečku potkaly děti se zvířátky.
Rád bych touto cestou poděkoval za  ce-
lou městskou knihovnu všem našim čtená-
řům a návštěvníkům za přízeň a zájem o dění 
v  knihovně, zřizovateli městu Jindřichův Hra-
dec za  dlouholetou podporu a  všem zaměst-
nancům knihovny, jak současným, tak i býva-
lým, za jejich odvedenou práci. Knihovně přeji 
do dalších let úspěšné fungování, aby byla i na-
dále důležitým centrem vzdělávacích, kultur-
ních a  volnočasových aktivit v  našem městě 
a aby si k ní čtenáři vždy našli cestu.

Tomáš Dosbaba

Zveme všechny děti na YMCA odpoledne v neděli 5. června 2022 od 14:00 do 17:00 na sídlišti Vajgar v prostoru před Trojstřediskem. Pro děti budou 
připravené hry a soutěže, skákací hrad, obří bublifuk, balónky, odměny a dobroty. 
Přijďte se pobavit a oslavit s námi nejen Den dětí, ale taky 178. narozeniny YMCA. Těšíme se na Vás. Hana Nosková

 � YMCA odpoledne pro děti
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Listina vydaná císařem Josefem II. pro hraběte Ja-
na Václava Paara, nejvyššího generálního pošt-
mistra, kterou jej císař povýšil do  stavu říšských 
knížat a  polepšil paarský znak (rodinný archiv 
Paarů, inv. č. 59).

U příležitosti Mezinárodního dne archivů si bu-
dou moci zájemci z  řad široké veřejnosti v so-
botu 11. června 2022 od 9:00 do 16:00 pro-
hlédnout restaurované archiválie na  výstavě 
s  názvem V  novém kabátě, a  to v  jindřicho-
hradeckém oddělení (na zámku) Státního ob-
lastního archivu Třeboň. Péče o  vhodné pod-
mínky spjaté s  uložením archiválií představuje 
jednu z činností, které plní archivy v rámci svých 
úkolů. Přesto kvůli nevhodným formám ulože-
ní písemností v minulosti docházelo k narušení 
psací látky (pergamenu, papíru), k poškození pe-
četí či záznamových prostředků (inkoustů). Res- 
taurování a konzervování je nepostradatelným 
krokem pro zachování dokumentů pro budou-
cí generace. Jedním z  velkých souborů archi-
válií uložených na jindřichohradeckém odděle-
ní, které byly v uplynulých letech restaurovány, 
jsou listiny z rodinného archivu Paarů. Jak pro-
bíhá záchrana pergamenové listiny, papírové-

 �Na jindřichohradeckém zámku budou k vidění vzácné archiválie
ho dokumentu a v jaké podobě jsou archiválie 
uložené pro další generace, nastíní jednodenní 
výstava v  prostorách jindřichohradeckého od-
dělení (na  jindřichohradeckém zámku – vstup 
do archivu vedle pokladny zámku).
V pátek 10. června 2022 od 8:00 do 14:00 bu-
de připravena výstava archiválií v prostorách ar-
chivního oddělení Jindřichův Hradec pro školy.
Na výstavu je vstup zdarma.
Kontakt:
PhDr. Pavel Holub, Ph.D., 
vedoucí oddělení Jindřichův Hradec, 
tel. č.: 605 247 424, 
e-mail: pavel.holub@ceskearchivy.cz
Ing. Martina Pechová, 
vedoucí oddělení ochrany a péče o národní ar-
chivní dědictví, 
tel. č.: 384 758 541, 
e-mail: martina.pechova@ceskearchivy.cz

Pavel Holub

Celostátní přehlídka dětských skupin scénické-
ho tance je setkáním dětí a jejich pedagogů, kte-
ré přináší každoročně to nejzajímavější a  inspi-
rující v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby, 
a to na území celé České republiky. Přehlídka je 
mozaikou toho nejlepšího, co vzešlo z krajských 
postupových přehlídek a  zároveň vyvrchole-
ním celoroční umělecké práce žáků a pedago-
gů v  oblasti dětského scénického tance. Letos 
se koná již 38. ročník, a to tradičně v Kutné Ho-
ře. Krajské kolo se uskutečnilo počátkem dubna 
v Českých Budějovicích a žáci tanečního oboru 
z naší ZUŠ si odvezli několik ocenění, včetně těch 
nejcennějších. Nominace na celostátní přehlíd-
ku hned dvou tanečních skupin byla ještě umoc-
něna faktem, že šlo o  jediné dvě choreografie 
z celého Jihočeského kraje, které nominaci zís-
kaly. Tímto mimořádným úspěchem se mohou 
pyšnit dívky 6. ročníku se svou choreografií JE-
ŘABINY, které porota udělila ocenění za silnou 
a  citlivou výpověď. Stejný úspěch si vychutna-
la i chlapecká skupina s choreografií BLATNÍCI. 
U nich porota ocenila pedagogické vedení a ori-

 �Úspěchy tanečního oboru ZUŠ Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci 
ginalitu hudební složky. S  prázdnou neodjela 
ani další taneční skupina dívek 4. ročníku. Jejich 
taneční vystoupení s  názvem NAROZENINOVÁ 
získalo ocenění za  divadelní kompozici a  čisté 
provedení. Děvčata i chlapci z tanečního oboru 
svou přípravu zúročili hned dvakrát. V letošním 
školním roce se totiž také koná celostátní soutěž 
žáků tanečních oborů základních uměleckých 
škol. Tato soutěž je vyhlašována jednou za  tři 
roky. I v této soutěži musí tanečníci a tanečnice 
projít sítem okresních a krajských kol a jen ti nej-
lepší se sejdou v celostátním kole. Letos to bu-
de počátkem června v Karlových Varech. Krajské 
kolo se konalo rovněž v dubnu v Českých Budě-
jovicích. Choreografie NAROZENINOVÁ tento-
krát získala od odborné poroty ocenění za pro-
pojení všech divadelních složek a Zlaté pásmo 
s přímým postupem do celostátního kola. Další 
choreografie byly oceněny Stříbrným pásmem: 
3. ročník s  choreografií U  RYBNÍKA (Ocenění 
za  herecký projev v  tanci), 6. ročník s  choreo-
grafií JEŘABINY (Ocenění za  citlivé propojení 
skupiny), 7. ročník s choreografií MEZITÍM v MI-

KROSVĚTĚ (Ocenění za taneční vyjádření a dra-
maturgii v  tanci), Chlapecká skupina s  choreo-
grafií BLATNÍCI (Ocenění za nápadité pohybové 
ztvárnění tématu) a Dorota Šablatúrová zatan-
čila svou choreografii CAT JAZZ a  získala oce-
nění za  technickou připravenost a  taneční in-
terpretaci. Žáky tanečního oboru však nečekají 
jen přehlídky a soutěže, ale chystají také divác-
ky velmi oblíbené závěrečné vystoupení. To se 
uskuteční 9. a 10. června 2022 od 17:00 v Kul-
turním domě Střelnice, kam jste srdečně zvá-
ni. Vstupenky budou k dispozici v kanceláři ško-
ly. Všem dívkám i chlapcům k jejich úspěchům 
gratulujeme a  děkujeme za  skvělou reprezen-
taci naší ZUŠ. Poděkování patří také pedago-
gům – muzikantům Michalu Lamačovi, Radimo-
vi Sládkovi a Aleši Paichlovi za skvělé korepetice 
a spolupráci. Největší poděkování však patří Na-
dě Kabelové – vedoucí tanečního oboru, která 
díky svému nadšení a mimořádnému pracovní-
mu nasazení stojí za všemi úspěchy. Přejeme, ať 
se daří i nadále.

Hana Stráníková

Ve  čtvrtek 23. června 2022 od  11:00 se 
uskuteční další pokládání tzv. kamenů zmi-
zelých. Tentokrát připomeneme rodinu ob-
chodníka s textilním zbožím Ottu Fantla, který 
se svojí manželkou Hermínou a  dvěma sy-
ny Rudolfem a  Pavlem bydlel na  tehdejším 
Wilsonově náměstí (dnes náměstí Míru) čp. 
161/I.
Rodina Fantlova přišla do  Jindřichova Hrad-
ce během 80. let 19. století z Vodňan a okolí 
a časem zakoupila dům na náměstí a převzala 
už tehdy obchod se zavedenou značkou Em. 
Brabetz a syn.  Jak Otto, tak i  jeho sourozen-

 �Kameny zmizelých pro rodinu Fantlovu
ci a později i oba synové chodili v Jindřichově 
Hradci do obecné školy a později i na gymná-
zium a  většina jejich života byla spjata s  na-
ším městem. Ve vzpomínkách se k Jindřicho-
vu Hradci podle přeživšího příbuzného vraceli 
i v terezínském ghettu.
Z  důvodu velmi dobré pracovní nabídky se 
v  létě 1937 Otto Fantl s  rodinou odstěho-
val do  Prahy, odkud v  prosinci 1941 celá ro-
dina odjela transportem do  nově vybudova-
ného ghetta v Terezíně. Starší syn Rudolf, ani 
ne dvacetiletý, se pokusil neúspěšně o  útěk 
a  v  únoru 1942 byl spolu s  dalšími mladými 

muži exemplárně potrestán smrtí oběšením. 
Mladší syn a jeho rodiče setrvali v Terezíně až 
do  roku 1944, kdy každý jiným transportem 
skončil svůj život v Osvětimi.
Letos od  popravy studenta Rudolfa Fantla 
uplynulo 80 let a  spolek Zikaron za  finanční 
spoluúčasti Spolku pro rozvoj GVN Jindřichův 
Hradec a  firmy NSE Solutions, s.r.o. se proto 
rozhodl vzpomínku věnovat této další ze zmi-
zelých jindřichohradeckých rodin.
Budeme rádi, pokud si najdete čas a svou pří-
tomností podpoříte toto shromáždění.

Marta Leblová
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Motto: „Chci vřelý a dychtivý život... Učit se, toužit, vědět, cítit, mys-
let, konat. To chci a nic jiného, o to se musím snažit.“

(Katherine Mansfield, 1888–1923)
Každý z nás touží prožívat své dny zajímavě, plně, v souladu se svými talenty 
a zájmy. Někteří mají to štěstí, že jim rodiče naslouchají a vytvářejí podmínky 
pro to, aby své touhy a talenty mohli uskutečnit. A jiní toto štěstí ani zdaleka 
nemají. A někteří vypadají na to, že ani po ničem netouží nebo alespoň jejich 
okolí si to myslí. Mnozí klienti sociálních služeb právě takto vypadají. Jako by 
toužili jen po jídle, cigaretách, tělesných požitcích. Naštěstí existuje v sociál-
ních službách zajímavý pracovní nástroj. Jmenuje se individuální plánování. 
Jeho podstatou je dialog klienta a jeho „klíčového pracovníka“. Tam je dán 
prostor pro to, aby klient v klidném a bezpečném prostředí vyjádřil své touhy 
a přání a pokud jsou v souladu s etickým kodexem, klíčový pracovník klienta 
doprovází tak, aby mohl svá přání uskutečnit. Tento nástroj využíváme v Ok-
nech často a rádi. Vážíme si jedinečné možnosti, jak vést s klientem dialog, jak 
zjistit, co právě jeho zajímá, jak mu pomoci přání uskutečnit. Jarní plánování 
tohoto roku přineslo zajímavé podněty. Několik klientů si přálo navštívit pi-
vovar v Plzni a také se podívat do Techmanie. Přání, které byste možná u kli-
entů s mentálním postižením nečekali. Nicméně všemocný strýček Google 
dělá divy.  A tak se klíčová pracovnice Pavlína pustila do pomoci s realizací 
tohoto snu. A dobře motivovaní klienti dokonce začali šetřit ze svého kapes-
ného, aby svůj sen uskutečnili. Stalo se. Plzeň, pivovar, Techmanie, divadlo, 
hotel. Cestování vlakem. Vnímání světa ze zcela jiného úhlu. Spousta nových 
podnětů po dlouhém čase covidových omezení. Nálada v chráněném bydle-
ní se zvedla o mnoho procent. A další nápady na sebe nenechaly dlouho če-
kat. Touha po Praze. Touha být v obecenstvu při natáčení show Jana Krause. 
Ejhle! Vstupenka stojí 650 Kč. Dobrá motivace k trošce šetření. I to se podařilo. 
A další zajímavá zkušenost „je doma“. Úroveň rozhovorů při kávičce ve spo-
lečném obýváku má vzestupnou tendenci. Posunuli jsme se od nekonečných 
kulinářsko-cigaretových témat o velký kus do světa cestování a kultury. Je to 
hezké dobrodružství. Je moc hezké doprovázet klienty na cestě za pozná-
ním. A je moc hezké vnímat, že i s přibývajícím věkem netouží jenom sedět 
na lavičce a pojídat dobroty. A je na místě poděkovat klíčovým pracovnicím 
za jejich práci. Protože velké množství dobrých přání a tužeb jsou výsledkem 
dobře vedených a motivujících dialogů. My nemůžeme dospělým lidem nic 
nakazovat. Ale můžeme jim nabízet. Můžeme poukázat na krásy světa a jak 
se jich „dotknout“. Zda těchto možností klienti využijí a něco pro to udělají, to 
už je na nich. Protože jen oni spolu se svojí opatrovnicí mohou rozhodnout, 
čemu budou věnovat své dny a své úspory.                                        Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Vesta
kočka, 2–3 roky, kastrovaná
Vesta je trochu bázlivá, na první 
kontakt sykne, ale pak se nechá 
vzít i do náruče.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Robert
kocour, cca 1 rok, kastrovaný
Robert je velice hodný, vymaz-
lený kocourek. 
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Red
kocourek, starší, kastrovaný
Red je bohužel FeLV pozitivní. 
Nicméně tato nepříznivá dia-
gnóza mu neubírá na  úžas-
né povaze. Je to veliký mazel 
a  strašně přátelský kocourek, 
který vyhledává kontakt s  lid-
mi. Hledáme pro něj domov, 
případně dočasnou péči jako jedináčkovi nebo s jinou FeLV pozitiv-
ní kočičkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Sarkasmus
kocourek, nar. cca 06/2021, 
kastrovaný
Sark je milý, mazlivý a upovída-
ný kocourek. Má spoustu ener-
gie. Když si pohraje a vylítá se, 
usne vám vděčně na  klíně. Je 
velmi kontaktní, svého člověka 
provází na  každém kroku. Byl 
by vděčný za náruč plnou lásky 
a hlazení.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Nelinka
kočka, 7 let, kastrovaná
Nelinka je klidná, hodná a maz-
livá kočička. Je zvyklá v  bytě, 
ven se jí moc nechce, takže hle-
dáme umístění do bytu. Zvykla 
si u nás na ostatní kočičky, a ta-
ké na  poměrně praštěné pej-
sky, kterých se nejdřív trochu 
bála, ale nyní si k nim i přilehne. Aby byla šťastná úplně, potřebo-
vala by spíše klidnější domácnost, kde by měla prostor se se svými 
lidmi pořádně pomazlit. Je čistotná. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Atlík
samec, plemeno Ruský králík 
nebo Kalifornský králík, věk neu-
rčen, ale nejedná se o staré zvíře, 
kastrovaný
Atlík je milý králík. Je zvyklý 
na kontakt s lidmi a nekouše. 
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

 � Jak žijeme uvnitř našich služeb

Boris na vysněné show Jana Krause.

Plzeň má co nabídnout – historický vlak pivovaru.

Radek byl řadou objektů v Techma-
nii okouzlen.
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 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve na koncert a do divadla

KULTURNÍ SERVIS

Městská kultura Jindřichův Hradec Vás 
zve v  rámci předplatného Kruhu přátel 
hudby na  koncert „PHILHARMONIA OC-
TET PRAGUE “ 14. června od 19:00 do kap-
le sv. M. Magdaleny.
Účinkují: Vilém Veverka, Monika Fürbach 
Boušková – hoboje, Irvin Venyš, Karel 
Dohnal – klarinety, Václav Vonášek, Mar-
tin Petrák – fagoty, Ondřej Vrabec, Hana 
Šuková – lesní rohy.
Soubor PhilHarmonia Octet je reprezentan-
tem tzv. české dechové školy a hudební usku-
pení, které bylo založeno v roce 2007 z inicia-
tivy Viléma Veverky a Václava Vonáška.
Jejich záměrem bylo vytvořit formaci nej-
lepších českých hráčů jedné generace, (kteří 
se v mnohém výrazně ovlivňovali již během 
studia na  HAMU), respektive konfrontovat 
domácí hudebně interpretační tradici s mo-
derními evropskými styly a trendy.
Cílem souboru je výrazné obohacení čes-
ké hudební scény, rozšíření repertoáru a ze-
jména pak posouvání stávajícího interpreta-

čního standardu. Charakteristickým prvkem 
souboru je fakt, že interpreti jsou laureáty 
prestižních mezinárodních soutěží, respek-
tive absolventy zahraničního studia, kteří se 
dále výrazně profilují jako sóloví hráči. To je 
ostatně příznačné pro nejlepší světové an-
sámbly tohoto druhu. Bez zajímavosti ne-
ní ani působení jednotlivých členů v  před-
ních evropských orchestrech, např. Berlínské 
Filharmonii, WDR Köln či České filharmonii.
Repertoárový záběr souboru sleduje vyhra-
něnou interpretací proměny hudební řeči 
na pozadí střídání hudebních epoch a stylů, 
od 2. poloviny 18. století do počátku nového 
milénia. 
Podstatným repertoárovým pilířem je pak uvá-
dění kompozic v  rozšířeném obsazení, W. A. 
Mozart / Serenáda Es dur „Gran Partita“, A. Dvo-
řák / Serenáda d mol pro dechové nástroje op. 
44 a  hledání další možné inspirace ve  formě 
vhodně zvolených adaptací M. P. Musorgskij / 
Obrázky z výstavy, G. Mahler / Chlapcův kou-
zelný roh, L. Janáček/ Suita Z mrtvého domu.

PhilHarmonia Octet je vyhledávaným an-
sámblem nejen na českých koncertních pó-
diích, zároveň se úspěšně etabluje i  v  za-
hraničí. V roce 2019 se ansámbl s úspěchem 
představil na mezinárodním hudebním fes-
tivalu Pražské jaro, v rámci koncertní sezóny 
2020/21 na festivalech Janáček Brno, Festival 
Mahler Jihlava, jako host komorní řady Sym-
fonického orchestru hl. m. Prahy atd. V roce 
2022 bude ve spolupráci s německým bary-
tonistou Peterem Schöne uvedena na  hu-
dební trh CD nahrávka písňového cyklu Gu-
stava Mahlera “Chlapcův kouzelný roh”.
Program: W. A. Mozart: Serenáda c moll, KV 
388, M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy (arr.
Tomáš Ille)

Městská kultura Jindřichův Hradec Vás 
zve na  divadelní francouzskou komedii 
Erica Assouse „MLČETI ZLATO“ 28. června 
od  19:00 do  divadelního sálu Kulturního 
domu Střelnice. Agentura Harlekýn. Diva-
dlo mimo předplatné.
V režii Antonína Procházky hrají: Jan Čenský, 
Dana Morávková, František Skopal / Robert 
Hájek, Dominika Býmová / Ivana Korolová / 
Karolína Vágnerová
Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mla-
dí senioři s  velmi slušným důchodem. Ži-
jí v  krásném bytě, a  až na  občasné drobné 
půtky, které jsou jen výrazem jejich tempe-
ramentu, je všechno, jak má být. Jejich syn 
Lucas se oženil s krásnou Manon a mají spo-
lu malého syna Roberta, kterého rodiče čas 
od  času hlídají. To vše až do  dne, kdy před 
rodiči dojde mezi Lucasem a Manon k prud-
ké hádce. Manon má totiž milence a odjíždí 
s ním na dovolenou.
Když oba mladí odejdou, dojde mezi man-
želskými partnery k debatě na téma, co s ni-
mi dál. Má se Lucas rozvést? Gaspard je pro, 

Clémence proti. Netrvá to dlouho, názory se 
vyměňují stále rychleji, až dojde k  jisté ver-
bální nešikovnosti a  na  světlo vyplouvají 
dlouho pečlivě zasunutá tajemství. Určitým 

věcem je vždy moudré se vyhnout. Ne každá 
pravda je hezká a může ublížit, tak proč s ní 
chodit ven?!

Ivana Bačáková

Městská kultura Jindřichův Hradec Vás 
zve na divadelní hru Ernesta Thompsona 
„NA ZLATÉM JEZEŘE“ 21. června od 19:00 
do  divadelního sálu Kulturního domu 
Střelnice. Agentura Harlekýn. Předplat-
né skupiny A.
V  režii Vladimíra Strniska hrají: Simona Sta-
šová, Ladislav Frej / Jan Vlasák, Marika Pro-
cházková, Vasil Fridrich / Jan Teplý ml., Jaro-
mír Nosek / Karel Zima a další.
V  kouzelném prostředí na  březích Zlatého 

jezera tráví léto starší manželé. Věčně br-
blající, nepraktický a  naschvál  i  doopravdy 
zapomínající profesor v penzi Normen a je-
ho chápající žena Ethel, starající se o  mu-
že i  domácnost  s  neutuchajícím půvabem 
a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partne-
rem a jeho tvrdohlavým synkem Billym po-
může Normenovi vystoupit náhle z letargie 
a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky 
je čas za život, i  ten nejobyčejnější, začít se 
znovu prát. 
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Chtěli byste navštívit kostel v  noci, posedět 
a spočinout v tichu nebo se zúčastnit zajímavé-
ho programu? Dozvědět se více o prostoru kos-
tela a  o  varhanách během komentované pro-
hlídky? V kostele osvětleném jen svíčkami, tiše či 
nahlas vyjádřit své prosby a díky?

To vše bude možné v  pátek 10. června, kdy 
se v  našem městě opět uskuteční Noc koste-
lů. Na třech různých místech nabízí organizátoři 
pestrý program a srdečně zvou k návštěvě (viz 
program vpravo).

Hana Nosková

 � Letošní Noc kostelů láká 
pestrým programem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie (Kostelní ulice) 
17.55 Vyzvánění zvonů 
18.00 Mše svatá sloužená proboštem Ivo Prokopem 
19.00 Komentovaná prohlídka proboštského chrámu s proboštem Ivo Prokopem  
 zakončená představením varhan 
19.00 – 21.00 Prohlídka krovu a klenby proboštského chrámu na vlastní nebezpečí,  
 pro fyzicky zdatné a s vlastním osvětlením 
20.00 Ochutnávka mešního vína 
21.00 KINO V KOSTELE - "Jindřichův Hradec a Jindřichohradecko ve filmu"  
 a přímluvy za naše město – Komponovaný pořad uvede Chrámový sbor  
 Adama Michny, filmovou tvorbou provede historik Libor Svoboda, 
 na závěr zazní přímluvy za město 
22.15 Závěrečné požehnání 
 

Evangelický kostel (Bratrská ulice) 
18.00  Kutění s Habány – výtvarná dílna pro děti – malování na talíře 
19.00  Lidskost není docela ztracena – pásmo o J. A. Komenském (Michal Kitta) 
20.00  Hrábni do strun – křesťanský folk na farní zahradě (Jaroslav Hojný) 
21.00  Oheň plaší tmu – společné opékání dobrot, písničky ze zpěvníku Svítá  
22.30  Noční modlitba s písněmi z Taizé – tradiční společný závěr Noci kostelů 
 

* v 18.30, 19.30 a 20.30 – komentované prohlídky kostela a varhan  
* po celý večer Pošta do nebe – na lístky můžete napsat své prosby či díky  
 a vhodit je do schránky v kostele. Zazní pak během Noční modlitby. 
* po celý večer k dispozici občerstvení  
 

Kostel sv. Jakuba (na kopci nad městem) 
18.00 – 22.00 Volná prohlídka kostela sv. Jakuba s možností výstupu na kostelní věž  
 a panelovou výstavou Černínové a kostel sv. Jakuba 
19.00 – 19.30 Koncert studentů a učitelů ZUŠ Jindřichův Hradec 

Také v  letošním roce se budou konat jedny 
z  nejvýpravnějších nočních prohlídek na  čes-
kých hradech a zámcích, které ve velkolepém 
představení sledují děje počátku třicetileté 
války, následující po  defenestraci místodrží-
cích v čele s  jindřichohradeckým pánem Vilé-
mem Slavatou, až po smutné divadlo popravy 
27 českých pánů. Uvidíte pokus o dobytí zám-
ku armádou generála Henry Duvala de Dam-
piérre. Budete svědky holdu stavovské šlechty 
Fridrichu Falckému, poradu generálů obou ar-
mád v předvečer bitvy na Bílé hoře i části bit-
vy samotné, také drancování Prahy a  smutné 
finále obstará poprava vůdců rebelie na Staro-
městském náměstí rukou kata Mydláře. Před-

 � Zámecké noční prohlídky 
znovu odvypráví příběh  
„O té ohavné rebelii“

stavení není vhodné pro děti do  deseti let. 
Účinkují  šermířské a  divadelní skupiny Jind-
řich, Sígři, Vendetta, taneční soubor Campa-
nello a další. Představení se konají 4. června, 
15., 16., 29. a 30. července a 12. a 13. srpna. 

Prohlídky vždy začínají v 19:00, 20:50 a 22:40. 
Koupi vstupenek je nutné provést on-line. Od-
kazy a další informace naleznete na stránkách 
zámku: www.zamek-jindrichuvhradec.cz.

Jan Mikeš
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
24. 6.–1. 7. 2022
Regiony – Mezinárodní divadelní festi-
val Hradec Králové
Největší divadelní přehlídka v  České re-
publice. Festival Regiony představuje 
naprosto ojedinělou, pulzující událost 
reflektující bohatý průřez aktuálního tu-
zemského i světového kulturního dění.

CHEB
9. 6.–11. 6. 2022
Chebské dvorky 2022
Festival uměleckých projektů s  meziná-
rodní účastí.

KUTNÁ HORA
18. 6.–22. 6. 2022
Operní týden
Hudební festival přibližující díla význam-
ných hudebních skladatelů.

LITOMYŠL
9. 6.–3. 7. 2022
Smetanova Litomyšl  
64. operní festival a 18. Smetanova výtvar-
ná Litomyšl. 

POLIČKA
4. 6. 2022
Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s boha-
tým programem a řadou překvapení.

TELČ
25. 6.–26. 6. 2022
Světový pohár mažoretek Grand Prix
Soutěž mažoretek na náměstí.

TŘEBOŇ
11. 6. 2022
Na společné notě – společně pro Ukra-
jinu
Účinkují třeboňské a  schremsské kape-
ly, chybět nebude řemeslný trh. To vše 
na Masarykově náměstí.

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

Zuzana Bedrnová

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

Zuzana Bedrnová

 � KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - červen 2022
K I N O   S T Ř E L N I C E  Jindřichův Hradec  -  Č E R V E N   2 0 2 2

1. 6. 17:30 ŽENY A ŽIVOT 20:00 TOP GUN: MAVERICK
středa Komedie / Česko česky Akční, Drama / USA titulky

2. 6. 17:30 PÁNSKÝ KLUB 20:00 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
čtvrtek Komedie / Česko česky Dokumentární, Hudební / Česko česky

3. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
pátek Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie, Sportovní / Česko česky

4. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 PÁNSKÝ KLUB
sobota Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie / Česko česky

5. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
neděle Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie, Sportovní / Česko česky

7. 6. 17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20:00 MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
úterý Komedie / Česko česky Komedie / Francie dabing

8. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 PÁNSKÝ KLUB
středa Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie / Česko česky

9. 6. 17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
čtvrtek Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

10. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 AMÉLIE Z MONTMARTRU
pátek Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie, Romantický / Francie, Německo dabing

11. 6. 17:30 PÁNSKÝ KLUB 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
sobota Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

12. 6. 17:30 MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
neděle Komedie / Francie dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

14. 6. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 TUTANCHAMON – POSLEDNÍ VÝSTAVA
úterý Komedie, Akční / Česko česky Dokumentární / Itálie titulky

15. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
středa Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie, Akční / Česko česky

16. 6. 17:30 NÁMĚSÍČNÍCI 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
čtvrtek Animovaný / Německo dabing Komedie / Česko česky

17. 6. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
pátek Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

18. 6. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
sobota Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko česky

19. 6. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
neděle Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko česky

21. 6. 17:30 NÁMĚSÍČNÍCI 20:00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
úterý Animovaný / Německo dabing Muzikál / Česko česky

22. 6. 17:30 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
středa Muzikál / Česko česky Komedie / Česko česky

23. 6. 17:30 PREZIDENTKA 20:00 ELVIS
čtvrtek Komedie, Romantický / Česko česky Životopisný, Hudební titulky

24. 6. 17:30 NÁMĚSÍČNÍCI 20:00 PÁRTY HÁRDER
pátek Animovaný / Německo dabing Komedie / Česko česky

25. 6. 17:00 ELVIS 20:00 PREZIDENTKA
sobota Životopisný, Hudební titulky Komedie, Romantický / Česko česky

26. 6. 17:30 PREZIDENTKA 20:00 ELVIS
neděle Komedie, Romantický / Česko česky Životopisný, Hudební titulky

28. 6. 17:00 ELVIS 20:00 PÁRTY HÁRDER
úterý Životopisný, Hudební titulky Komedie / Česko česky

29. 6. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 PREZIDENTKA
středa Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Komedie, Romantický / Česko česky

30. 6. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 PÁRTY HÁRDER
čtvrtek Animovaný, Komedie dabing Komedie / Česko česky

K I N O   J U N I O R K I N O   S E N I O R 

11. 6. 15:00 KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH 7. 6. 10:00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
sobota Rodinný, Komedie, Dobrodružný / USA dabing úterý Komedie / Česko česky

25. 6. 15:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 21. 6. 10:00 ZÁTOPEK
sobota Animovaný, Dobrodružný / Česko česky úterý Životopisný, Drama / Česko česky

K I N O   S T Ř E L N I C E  Jindřichův Hradec  -  Č E R V E N   2 0 2 2

1. 6. 17:30 ŽENY A ŽIVOT 20:00 TOP GUN: MAVERICK
středa Komedie / Česko česky Akční, Drama / USA titulky

2. 6. 17:30 PÁNSKÝ KLUB 20:00 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
čtvrtek Komedie / Česko česky Dokumentární, Hudební / Česko česky

3. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
pátek Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie, Sportovní / Česko česky

4. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 PÁNSKÝ KLUB
sobota Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie / Česko česky

5. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 VYŠEHRAD: FYLM
neděle Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie, Sportovní / Česko česky

7. 6. 17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20:00 MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
úterý Komedie / Česko česky Komedie / Francie dabing

8. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 PÁNSKÝ KLUB
středa Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie / Česko česky

9. 6. 17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
čtvrtek Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

10. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 AMÉLIE Z MONTMARTRU
pátek Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie, Romantický / Francie, Německo dabing

11. 6. 17:30 PÁNSKÝ KLUB 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
sobota Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

12. 6. 17:30 MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
neděle Komedie / Francie dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

14. 6. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 TUTANCHAMON – POSLEDNÍ VÝSTAVA
úterý Komedie, Akční / Česko česky Dokumentární / Itálie titulky

15. 6. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
středa Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Komedie, Akční / Česko česky

16. 6. 17:30 NÁMĚSÍČNÍCI 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
čtvrtek Animovaný / Německo dabing Komedie / Česko česky

17. 6. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
pátek Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

18. 6. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
sobota Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko česky

19. 6. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
neděle Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko česky

21. 6. 17:30 NÁMĚSÍČNÍCI 20:00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
úterý Animovaný / Německo dabing Muzikál / Česko česky

22. 6. 17:30 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
středa Muzikál / Česko česky Komedie / Česko česky

23. 6. 17:30 PREZIDENTKA 20:00 ELVIS
čtvrtek Komedie, Romantický / Česko česky Životopisný, Hudební titulky

24. 6. 17:30 NÁMĚSÍČNÍCI 20:00 PÁRTY HÁRDER
pátek Animovaný / Německo dabing Komedie / Česko česky

25. 6. 17:00 ELVIS 20:00 PREZIDENTKA
sobota Životopisný, Hudební titulky Komedie, Romantický / Česko česky

26. 6. 17:30 PREZIDENTKA 20:00 ELVIS
neděle Komedie, Romantický / Česko česky Životopisný, Hudební titulky

28. 6. 17:00 ELVIS 20:00 PÁRTY HÁRDER
úterý Životopisný, Hudební titulky Komedie / Česko česky

29. 6. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 PREZIDENTKA
středa Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Komedie, Romantický / Česko česky

30. 6. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 PÁRTY HÁRDER
čtvrtek Animovaný, Komedie dabing Komedie / Česko česky

K I N O   J U N I O R K I N O   S E N I O R 

11. 6. 15:00 KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH 7. 6. 10:00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
sobota Rodinný, Komedie, Dobrodružný / USA dabing úterý Komedie / Česko česky

25. 6. 15:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 21. 6. 10:00 ZÁTOPEK
sobota Animovaný, Dobrodružný / Česko česky úterý Životopisný, Drama / Česko česky
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ré šperky budou i k prodeji. Výstava potrvá do 
27. listopadu 2022. 
Druhou otevřenou výstavou je výstava našich 
kurzistů, kteří pod vedením lektorky Milevy 
Müllerové na kurzu Tkaní tapiserie a pod ve-
dením lektora Zdeňka Kubáka na kurzu Tkaní 
na stavu vytvořili vlastní textilní díla. Své výrob-
ky pravidelně obměňují a doplňují novou origi-
nální tvorbou.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel zve 
v  měsíci červnu na  třetí  páteční tvoření pro 
děti a dospělé, které je připraveno na 17. červ-
na od  13:00 do  18:00. Pro děti je připraveno 
tvoření nejen s textilní te-
matikou. Malé návštěvní-
ky nemine ani zaslouže-
ná odměna. Vstupné pro 
děti je zdarma, dospělí 
uhradí 20 Kč.  
Pro všechny návštěvníky jsou připraveny dvě 
výstavy. 
Na  první výstavě Poezie nitě si prohlédnou 
textilní umělecké výrobky od  Sdružení textil-
ních výtvarníků z Prahy, uvidí gobelíny a textilní 
miniatury od 11 autorů. V Domě gobelínů vysta-
vují Jarmila Handzelová, Jarmila Hartlová, Lud-
mila Kaprasová, Stanislava Losová, Miluše Miku-
šová, Božena Pýchová, Jaroslava Těšínská, Marie 
Tomášová, Marie Vaňková-Kuchynková, Rad-
ka Vodáková-Šrotová a Vlastimil Vodák. Někte-

Za gorilami do afriky 
Přednáška, při které se dozvíte zajímavé in-
formace ze světa goril v  národních parcích 
ve Rwandě a v Demokratické republice Kongo 
prostřednictvím fotografií i autentických videí, 
pořízených v  přiroze-
ném prostředí těch-
to majestátních zvířat, 
se koná 9. června 2022 
v 19:00.  Přednášet bu-
dou Romana Albrecht 
Lišková a Eliška Dušková ze Zooparku Hrádeček 
v Horní Pěně.  
Řemesla a povolání – historická i současná 
Slavnostní vernisáž přeshraniční výstavy foto-
grafií ve  spolupráci s  dolnorakouským zájmo-
vým sdružením MultiKulti KreAktiv se usku-
teční 22. června 2022 v  17:00. Výstava bude 
k  vidění současně v  Muzeu fotografie a  MOM 
v  Jindřichově Hradci a  na  zámku Ottenstein 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

v  Dolním Rakousku. Ústřední myšlenkou té-
to akce je vytváření nových kontaktů mezi fo-
tografy na obou stranách hranice, jejichž vybra-
né fotografie budou vystavené až do roku 2023 
v prostorách zahrady Muzea fotografie a MOM 
a  příští rok budou fotografie českých řemesel 
a  povolání instalovány na  zámku Ottenstein 
v  Rastenfeldu a  naopak rakouští fotografové 
budou prezentováni u nás.  
20. výročí založení Muzea fotografie a MOM 
Jezuitská kolej je po  Státním hradu a  zám-
ku Jindřichův Hradec druhým nejrozsáhlej-
ším objektem ve městě. Založena byla v letech 
1595–1605, po  odchodu jezuitů v  roce 1779 
sloužila budova koleje armádě: rakouské, ra-
kousko-uherské, československé a  naposle-
dy české. Teprve v roce 1995 se chátrající ob-
jekt podařilo získat městu Jindřichův Hradec 
do svého vlastnictví.
V roce 2002 zahájilo město rekonstrukci celého 

objektu bývalé jezuitské koleje. Dne 21. červ-
na 2002 bylo založeno Národní muzeum foto-
grafie. V letech 2003–2007 byly opraveny ambit 
a rajský dvůr, v březnu 2004 byla ukončena re-
konstrukce jižního a západního křídla 2. NP, v říj-
nu 2006 pak byly dokončeny stavební úpravy 
celého 2. NP, tedy severního a východního kří-
dla.
Muzeum fotografie provozuje svou činnost, 
prezentuje odkaz českého, ale i světového dě-
dictví ve fotografii. Uskutečňuje workshopy pro 
odbornou a laickou veřejnost v oboru fotogra-
fie, konzervaci, restaurování a digitalizaci foto-
grafického fondu. 
K  tomuto výročí se v  prostorách Muzea fo-
tografie a  MOM uskuteční 30. června 2022 
odpoledne pro děti a slavnostní večer, kte-
rý bude věnován nejen historii, ale především 
současnosti i budoucnosti muzea a kterého se 
zúčastní osobnosti, které stály u zrodu muzea.

V červnu je také již připraven letošní třetí kurz 
Tkaní tapiserie, tentokrát pro nejpokročilejší 
účastnice pod vedením zkušené lektorky Mile-
vy Müllerové. Kurz se uskuteční 25. a 26. červ-
na od 9:00 do 17:00. Tito zkušení účastníci již 
realizují tapiserie podle vlastního návrhu.
Dům gobelínů se těší na  všechny návštěvníky 
v roce 2022, otevřeno je denně mimo pondělí 
od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Dům gobelínů

9. června 2022 se v 16:00 ve výstavní síni Muzea Jindřichohradecka 
„V jezuitském semináři“ na Balbínově náměstí uskuteční vernisáž vý-
stavy Jindřichův Hradec sobě!, která představí nejznámější jindřichohra-
decké pěvecké a divadelní spolky. Ty vznikaly v 2. polovině 19. století jako 
jeden z projevů národní identity občanské společnosti a mají velice boha-
tou historii. Nejstarší z nich, dnes Pěvecký sbor Smetana, si v letošním ro-
ce připomíná již 160 let činnosti, zatímco Divadelní společnost Jablonský 
oslavila v tom loňském 140. výročí od svého založení. Návštěvníci výstavy 
si budou moci prohlédnout nejen písemnosti, fotografie a kroniky jednot-
livých spolků, ale také například divadelní kostýmy, kulisy, dekorace, his-
torické loutky, podívat se na ukázky ze současné spolkové tvorby, nebo si 
třeba zahrát loutkové divadlo. Výstava potrvá až do 2. října 2022 a veškeré 
obecenstvo je srdečně zváno k její návštěvě.  

Lenka Dvořáková

 �Výstava v muzeu přiblíží historii místních divadelních a pěveckých spolků

Zpěvácký spolek Černín ve třicátém roce své činnosti, rok 1892.
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SPORT

Úspěšně reprezentovali Jindřichův Hradec na Mistrovství ČR v aquatlonu 
2022 v  Praze sportovci z  klubu TCV Jindřichův Hradec. Triatlonový klub 
od  Vajgaru je neodmyslitelně spjat se jménem zakladatele Jana Vaňka, 
a právě letos si připomíná jubilejních 30 let existence a pravidelné sportov-
ní činnosti. Aquatlon je pro triatlonisty, kteří musí v jednom závodě zvlád-
nout plavání, jízdu na kole a běh, přípravou na jejich hlavní sezónu. V kom-
binaci plavání a běhu si nejvíce blýskla patnáctiletá Karolína Kůrková, jež 
v kategorii starších žákyň vybojovala 2. místo a titul vicemistryně ČR. I brat-
ři Antonín a Jan Kovářovi obsadili na Mistrovství ČR v aquatlonu vysoce ce-
něná 4. místa a skvělý výkon předvedl rovněž Antonín Valda, který v kate-
gorii mladších žáků získal 5. místo. 

Marcela Kůrková

 � Jindřichohradečtí triatlonisté v Praze

Jan Kovář obsadil na Mistrovství ČR v aquatlonu 4. místo.

Skupina reprezentantů v modrožlutých barvách Jindřichova Hradce (hor-
ní řada): Antonín Valda, Cyril Blažek, Matěj Kolář, Vojtěch Gröschl, Kyrill 
Gončaruk, Jan Kovář, Karolína Kůrková, Štěpán Kulhánek, Tomáš Kulhá-
nek. Dolní řada: Ilja Gončaruk, Jan Kovář a  benjamínek výpravy Anička 
Řeřichová. Na snímku chybí Vojtěch Blažek.                                    Foto: archiv TCV JH

Hvězdářský kroužek o jarních prázdninách
Ani jarní prázdniny nevynutily pauzu hvěz-
dářského kroužku. Část dětí byla na  jar-
ních prázdninách, ale dobrá polovička přišla 
na zcela jiný program, než býval obvykle. Od-
poledne si děti zahrály „astronomickou“ des-
kovou hru Souhvězdí. Úkolem bylo sestavit 
fiktivní souhvězdí dříve než ostatní hráči pod-
le přiřazené karty a pokládání hvězd. Zajíma-
vé na hře bylo, že po zhasnutí na herní desce 
souhvězdí svítila. Zajímavý byl také večer. Při-
šlo hodně dětí z kroužku a jejich rodiče, a ta-

ké ostatní návštěvníci. Kupole tak byla zcela 
plná. Měsíc pár dní před úplňkem dost osvě-
coval oblohu, což na  pozorování není ideál-
ní doba (proto astronomové kolem úplňku 
obvykle nepozorují). Přesto se našlo k pozo-
rování několik zajímavých objektů. Rozsáhlá 
mlhovina v Orionu, dvojhvězdy či hvězdoku-
py. A  samozřejmě Měsíc s  krátery, pohořími 
a brázdami. Jedna členka kroužku pak po vy-
sídlení kupole dlouho kreslila Měsíc. Její kres-
bu přikládáme.

Jitka Čechová

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla

Vicemistryně ČR v aquatlonu 2022 v kategorii starších žákyň Karolína Kůrková.
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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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S JEDNÍM Z NEJSTARŠÍCH
OBCHODŮ NA ČESKÉM JIHU

JE PO PĚT GENERACÍ
SPJAT ROD LANGERŮ.

PRÁVĚ TADY SE POPRVÉ
ZAČALA...

VODOROVNÝ
PRUH NA
STĚNĚ

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

EVROP.
KOMISE VÝCHOD TRNITÝ

STROM

TOVÁRNA
OBRÁB.
STROJŮ

OBEC
U PACOVA

VÝKLENEK
VE ZDI

NA
ZPŮSOB

CHEM. ZN.
CERU

OZN. PRO
TESLU EPOCHA

ELAMSKÁ
BOHYNĚ
ZEMĚ

1. ČÁST 
TAJENKY

3. ČÁST 
TAJENKY

HLT

POKOLENÍ

PÁNSKÉ
PRÁDLO

POTOM

VRANÍK

OZN. TITULU
DOKTOR

2. ČÁST 
TAJENKY

ODĚV
PŘI MŠI

VZÁCNÝ
PLYN VŘAVA

PRUH

NÁJEM
HOSPODÁŘ.

TYP AUTA
FORD

PRÁVĚ
VYROBENÝ

RUSKÝ
SOUHLAS

ZNAČKA
KOSMETIKY

OZN. PRO
POLOMĚR

TRAVNATÁ
STEP

JEDNOTKA
HLASITOSTI

KOST
(ANATOM.)

OZNAČ.
ANONYMA

NEROZHOD.
V ŠACHU

POROSTY
STROMŮ

SPZ
NÁCHOD

POLYNÉSKÝ
NÁPOJ

100 m2

SUROVÝ

OXID
SIRNATÝ

NEBO

SMĚR
VÝVOJE

LESKLÝ
NÁTĚR

VESPOD

V BOXU
KNOCK-OUT

BOK LODI

INIC. HEREČ.
BARDOTOVÉ

ZUŠLECHT.
ŽELEZA

AFRICKÝ
STÁT

CHEM. ZN.
STRONCIA

RUSKÁ
ŘEKA

PROJEV
ŽIVOTA

POKLADNY

OBYVATEL
ČÁSTI NĚM.

PLOŠINA
V JAR

ŠEDIVÁ

POJEM DUŠE
VE STARÉM
EGYPTĚ

ROZLEHLÉ
POLE

5. ČÁST 
TAJENKY
ZNAČKA
KOŽICHŮ

AKADEMIE
VĚD

PRIMÁT

LATIN.
PŘEDL.

(A)

RMUTY

MODRÁ
PLANETA

PAPOUŠEK

ŠATNÍ
ŠKŮDCI

OZN. ELEKT.
PŘÍSTROJŮ

TADY

ZÁJM. OSOB.
(TA)

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

TUNA

OPĚT

NĚM. PŘEDL.
(OD)

KONEC
ŠACH. HRY

KUJNÝ
NEROST

NEDOBRÁ

VYHYNULÝ
PŠTROS

PŘEDSTA-
VENÝ 

KLÁŠTERA

TŘÍSKY
(SLOV.)

VÝKON
FOTBALISTY

OXID
BORNATÝ

ŘÍM. ČÍSL.
1549

NOVÉ KNIHY NÁPOVĚDA:
SON, OS, ČAD, ONON,
OMA, ORNÁT, KAAP,

BORT, KAIA, MOA, EŠ

BABIČKA
(NĚM.)

OZN. PRO
VOLT

ŽAL

CHEM. ZN.
DUSÍKU

BIBLICKÝ
MOŘEPLAV.

OZN. SÍLY
(NEWTON)

MPZ
NORSKA

V HUDBĚ
(PIANO)

ZVENKU 4. ČÁST 
TAJENKY

LUDOLFOVO
ČÍSLO

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
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            1. 7. VEČERNÍ PROHLÍDKY VÝSTAVNÍHO DOMU STARÁ RADNICE
1. 7.–2. 7. WILLIAM SHAKESPEARE „VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ“ 
 – JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC 
            5. 7. BENEFIČNÍ DEN PRO CIBELU – KONCERTY – PARK POD GYMNÁZIEM
            6. 7. VOJTAANO – LETNÍ KONCERT – MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
            8. 7. FARMÁŘSKÉ TRHY – HUSOVY SADY
          13. 7. GAIA MESIAH – LETNÍ KONCERT – PARK POD GYMNÁZIEM
          14. 7. ZACHRÁNÍME AFRICKOU DIVOČINU? – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
          16. 7. ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU – PARK POD GYMNÁZIEM
          18. 7. KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY MĚSTEM
          20. 7. DOBRÁ PÁRA – LETNÍ KONERT – MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
          22. 7. ČESKÉ INSPIRACE – KLAVÍRNÍ KONCERT JIŘÍHO PAZOURA – KAPLE SV. M. MAGDALENY
          22. 7. JAZZOVÁNÍ V JEZUITSKÉ KOLEJI – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
          24. 7. EUROJACK – DŘEVORUBECKÁ SHOW – NÁMĚSTÍ MÍRU

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na červenec
               26. 7. XAVIER BAUMAXA – LETNÍ KONCERT – MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
               30. 7. LETNÍ KONCERT NA KOLEJÍCH – NÁDRAŽÍ JHMD
               31. 7. KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ – PARK POD GYMNÁZIEM
   1. 7.–31. 7.  PARNÍ JÍZDA VLAKEM – JHMD
                  4. 7.  SVÁTEČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
                  9. 7.  STRAŠIDLO CANTERWILSKÉ – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK
15. 7.–16. 7. O TÉ OHAVNÉ REBELII – PŘÍBĚH Z VÁLKY TŘICETILETÉ 
 – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
                15. 7.  TRADIČNÍ LETNÍ JAZZOVÝ KONCERT – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
                22. 7.  TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
                23. 7.  FOLKLORNÍ FESTIVAL – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
29. 7.– 30. 7. O TÉ OHAVNÉ REBELII – PŘÍBĚH Z VÁLKY TŘICETILETÉ 
 – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC

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

3. června, 20:00 
DNY MĚSTA
Koncert předkapely RIGHTNOW a ka-
pely WOHNOUT, náměstí Míru

4. června, 10:00–22:00
DNY MĚSTA
Koncerty kapel Budvarka, Jamaron, 
Fast Food Orchestra, INFLAGRANTI 
& Josef Vojtek, Řečická kapela, The 
Fibers, Brutální jahoda
náměstí Míru, Husovy sady

4. června, 19:00, 20:50, 22:40
O TĚ OHAVNÉ REBELII
Noční prohlídky jindřichohradeckého 
zámku, Státní hrad a zámek J. Hradec

5. června, 14:00–17:00
YMCA ODPOLEDNE PRO DĚTI
Zábavné odpoledne
Trojstředisko Vajgar, J. Hradec

5. června, 18:00
DNY MĚSTA
Koncert Hudby hradní stráže a PČR
náměstí Míru

9. června, 16:00
JINDŘICHŮV HRADEC SOBĚ!
Vernisáž výstavy z historie jindřicho-
hradeckých divadelních a  pěvec-
kých spolků
Muzeum Jindřichohradecka, Balbí-
novo náměstí

9. června, 17:00
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
KD Střelnice

9. června, 19:00
ZA GORILAMI DO AFRIKY
Přednáška Romany Albrecht Liškové
Muzeum fotografie a MOM

10. června, 17:00
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
KD Střelnice

10. června, 18:00
NOC KOSTELŮ 2022
Chrám Nanebevzetí Panny Marie, 
Evangelický kostel, Kostel sv. Jakuba

ČERVEN 2022
Kulturní kalendář

11. června, 09:00–16:00
"V NOVÉM KABÁTĚ"
Výstava v  rámci Mezinárodního dne 
archivů, Státní hrad a zámek J. Hradec

11. června, 10:00–17:00
OSLAVA 50 LET OD ZALOŽENÍ 
PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ V J. HRADCI 
A 150 LET OD ZALOŽENÍ SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ J. HRADEC
náměstí Míru, stanice HZS

11.–12. června
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Krafferova zahrada

12. června, 17:00 
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší ge-
neraci. K tanci a poslechu hraje SUN-
NY BRASS BAND. KD Střelnice

14. června, 19:00
PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
Koncert v  rámci KPH. Účinkují: Vilém 
Veverka, Monika Fürbach Boušková- 
hoboje, Irvin Venyš, Karel Dohnal – kla-
rinety, Václav Vonášek, Martin Petrák – 
fagoty, Přemysl Vojta, Ondřej Vrabec 
– lesní rohy. Kaple sv. M. Magdaleny

15. června, 16:30
OLDŘICH Z CHLUMU, ROMÁN A SKUTEČNOST
Beseda s Vlastimilem Vondruškou
Městská knihovna J. Hradec

15. června, 18:00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO 
OBORU ZUŠ
Státní hrad a zámek J. Hradec

16. června, 10:00, 11:00, 12:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
– KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Městská knihovna J. Hradec

16. června, 16:00
SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ NEJPILNĚJŠÍCH 
ČTENÁŘŮ A SOUTĚŽÍCÍCH 
Z LITERÁRNĚ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
MOJE VYSNĚNÁ KNIHOVNA 
Městská knihovna J. Hradec

16. června, 17:00
ČESKÉ TAJEMNO

Beseda s Arnoštem Vašíčkem
Městská knihovna J. Hradec

16. června, 18:00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Kaple sv. M. Magdaleny

17. června, 13:00–18:00
TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

17. června, 19:00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Kaple sv. M. Magdaleny

19. června, 19:00
LETNÍ KONCERT JHSO
Rytířský sál Státního hradu a zámku 
J. Hradec

21. června, 19:00
ERNEST THOMPSON "NA ZLATÉM JEZEŘE"
Agentura Harlekýn. Divadelní před-
platné skupiny A., KD Střelnice

22. června, 17:00
ŘEMESLA A POVOLÁNÍ 
– HISTORICKÁ I SOUČASNÁ
Vernisáž výstavy 
Muzeum fotografie a MOM

23. června, 11:00
KAMENY ZMIZELÝCH PRO RODINU FANTLOVU
náměstí Míru 161/I

25.–26. června, 9:00–17:00
KURZ TKANÍ TAPISERIE
Dům gobelínů

27. června, 17:00
JAK NA ÚSPORNÉ BYDLENÍ
Přednášející Mgr. Markéta Pavlová – 
Státní fond životního prostředí
Muzeum Jindřichohradecka, Štítné-
ho ulice

28. června, 09:00–11:00
PORADENSKÉ CENTRUM SVAZU NESLYŠÍ-
CÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH Z TÁBORA
Senior centrum

28. června, 19:00
ERIC ASSOUS "MLČETI ZLATO"
Agentura Harlekýn. Divadlo mimo 
předplatné. KD Střelnice

30. června, 15:00, 18:00
20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
MUZEA FOTOGRAFIE A MOM
Odpoledne program pro děti, slav-
nostní večer pro dospělé
Muzeum fotografie a MOM

Probíhající výstavy:

HRAVÁ VÝSTAVA PAT A MAT 
– Výstavní dům Stará radnice 
– Výstava potrvá do 30. 8. 2022

AFRIKA V SRDCI 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 8. 2022

POEZIE NITĚ 
– Dům gobelínů 
– Výstava potrvá do 27. 11. 2022

VÝSTAVA KURZISTŮ TKANÍ TAPISERIE 
– Dům gobelínů 
– Stálá výstava

VÝSTAVA FILMOVÝCH KOSTÝMŮ Z PO-
HÁDKY TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
– Státní hrad a zámek 
   Jindřichův Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

NASLOUCHEJ ŠUMOTU TRAV 
– Státní hrad a zámek 
   Jindřichův Hradec 
– Výstava potrvá do 24. 7. 2022

ŠERKA, ŠÁŠÍ, MĚCHURA 
– TO JE NAŠE KULTURA 
– Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022

130 LET KNIHOVNY JINDŘICHOVA HRADCE 
– Městská knihovna Jindřichův Hradec 
– Výstava potrvá do 30. 6. 2022

KVĚTA HARTMANOVÁ: 
UKRAJINA – MOŽNÁ JI TAK NEZNÁTE, 
MOŽNÁ JI TAK UŽ NEUVIDÍTE 
– Městská knihovna Jindřichův Hradec 
– Výstava potrvá do 30. 6. 2022

TOP OF KOPP 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 30. 10. 2022


