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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 �Okolo Hradce…
Léto a prázdninový čas nadešly, proto prosím 
tentokrát přijměte pozvání na výlet za památ-
nými stromy v  okolí Jindřichova Hradce. Vy-
dáme-li se třeba na  sever od  našeho města, 
na Červenou Lhotu, můžeme po cestě obdi-
vovat hned několik památných stromů. Po cca 
700 m za  značkou konec Jindřichova Hradce 
směrem na Deštnou roste krásná, košatá lípa. 
Určitě ji nepřehlédnete, roste těsně na  okra-
ji silnice, obvod kmene má 445 cm a její stáří 
je odhadováno na  200 let. Další obdivuhod-
né stromy je možno zahlédnout v  Lodhéřo-
vě, a to přímo na návsi u schodiště ke hřbitovu 

Lípa u silnice k Lodhéřovu.

a faře. Rostou tam lípy, jejichž stáří je odhado-
váno na 300 let a mají obvod kmenů 400 cm 
a 320 cm. Po cestě do Deštné je další nepře-
hlédnutelný strom, konkrétně lípa vyrůstají-
cí v blízkosti silnice s obvodem kmene 374 cm 
a  odhadovaným stářím 250 let. Za  Deštnou 
těsně u  odbočky k  Červené Lhotě můžeme 
obdivovat krásné lipové stromořadí, které le-
muje silnici z  obou stran. Za  pozornost urči-
tě stojí především dnes již bohužel torzo lípy 
s úctyhodným obvodem kmene 646 cm.

Petra Šelepová
Foto: Ladislav Sochna

 � Jindřichohradecká YMCA se dočkala lepšího zázemí
V  měsíci červnu 2022 byla dokončena akce 
s  názvem „YMCA – přístavba objektu 5. ZŠ, 
Jindřichův Hradec“, jejímž předmětem byly 
stavební úpravy a změny dispozičního uspo-
řádání ve stávající části přízemního objektu, 
a to s ohledem na soudobé hygienické poža-
davky a požadavky na požární řešení stavby. 
Dále došlo k  přemístění vstupu do  objektu, 
k  řešení únikových cest a  k  realizaci jedno-
podlažní přístavby k jižní části objektu. Sou-
částí akce byly rovněž stavební úpravy obvo-
dového pláště přilehlého objektu spojovací 
chodby základní školy.
Práce začaly v  říjnu loňského roku, přičemž 
z  rozpočtu města byla realizace projektu 
podpořena částkou 4.400.000 Kč.  
Projektant: P – atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, 
Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 
Nová Bystřice

Karel Hron

Lodhéřovské lípy u fary. Lípa u silnice před Deštnou.

Lípy v alejích u Červené Lhoty.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
během května a  června probíhaly v  mateřských 
i základních školách zápisy. Učitelé, rodiče i děti jis-
tě ocenili, že se mohly opět konat v běžném režimu, 
z očí do očí, a ne pouze online jako v covidových le-
tech. Dobrá zpráva je, že se v našich školách dosta-
ne na všechny prvňáčky, nastoupí jich necelých 300. 
Stejně tak se dostalo i na všechny školkové děti, které 
splnily podmínky jednotlivých mateřinek. Zbylo na-
konec i místo pro ukrajinské děti, ty se ale v doda-
tečných zápisech, které byly určeny právě pro ně, za-
psaly jen tři. Ještě předtím, než školáci opět usednou 
do  lavic, je ale čekají vytoužené dva měsíce prázd-
nin. Věřím, že pro všechny je období letních prázdnin 
potřebným nadechnutím v polovině roku. I přestože 
třeba prázdniny jako takové, stejně jako já, nemá-
te, je fajn užívat si sluníčka, dlouhých letních večerů 
a výletů. Co by to ale bylo za léto bez kultury. To jind-
řichohradecké je nabité hudbou a divadlem a nechy-
bí ani letní kino, sochařská show nebo komentované 
procházky městem. Kulturní kalen-
dář v  papírové podobě si můžete 
vyzvednout v  informačním centru 
v Panské ulici a online ho najdete 
na: www.kultura.jh.cz. Přeji Vám 
pěkné léto plné příjem-
ných zážitků.

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký 
pedál je už tradiční akce města, kterou otevírá-
me i uzavíráme turistickou sezónu. Nejde o zá-
vod a  medaile, ale o  sportovně zábavné set- 
kání. V sobotu 21. května se tak stovky cyklis-
tů a chodců sešly v parku pod gymnáziem, aby 
si aktivně užily slunečné odpoledne. Nakonec 
se na tři trasy vydalo dohromady 556 registro-
vaných účastníků. Na výběr měli z cyklo trasy 
dlouhé 40 kilometrů, druhé trasy na kolo dlou-
hé 20 kilometrů, nebo mohli vyrazit po svých 
na  pěší okruh dlouhý 3,5 kilometru.  V  parku 

 �Turistickou sezónu v Jindřichově Hradci zahájil tradiční výšlap

V pondělí 13. června ocenil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák mladé basketbalisty družstva kadetů U17 Basketbalového klubu Jindřichův Hradec. 
Děkovné listy a věcné dary od města získali basketbalisté za výbornou sportovní reprezentaci města. V sezóně 2021/2022 totiž dosáhli 3. místa v ex-
tralize kadetů U17.

Eliška Čermáková

 �Starosta ocenil mladé basketbalisty za úspěchy v extralize kadetů U17

pod gymnáziem nechyběl doprovodný pro-
gram, občerstvení a tombola. Hlavní cenu jízd-
ní kolo vyhrál Milan Vaněček.

Ve  dnech 31. května až 3. června navštívila 
město Jindřichův Hradec skupina 25 středo-
školských studentů a  10 jejich učitelů z  pěti 
různých evropských škol. Návštěva se usku-
tečnila v  rámci projektu Erasmus+, do  které-
ho je zapojena Obchodní akademie T. G. Ma-
saryka v Jindřichově Hradci. Všechny studenty 
přivítal v refektáři Muzea fotografie a moder-
ních obrazových médií ve  středu 1. června 
místostarosta Jindřichova Hradce Radim Sta-
něk. Projekt nese název We go Green a slučuje 
studenty a pedagogy, kteří se zabývají ochra-
nou životního prostředí. Setkání v  Jindřicho-
vě Hradci je v pořadí třetí a následovat bude 

 �Jindřichův Hradec navštívili zahraniční studenti a učitelé v rámci projektu Erasmus+

v září výjezd do norského Mysenu, v prosinci 
do  slovinské Ljubljani a  celý projekt pak bu-
de zakončen v březnu příštího roku setkáním 
v německém Gelsenkirchenu.

V pátek 3. června odpoledne proběhlo v atriu 
Muzea fotografie a  moderních obrazových 
médií vyhodnocení akce Do  práce na  kole, 
kterou každoročně pořádá  sdružení Auto-
mat  a  město Jindřichův Hradec je u  nás ko-
ordinátorem.  Již 12. ročníku se v  Jindřicho-
vě Hradci zúčastnilo 146 lidí a  ve  35 týmech 
najezdili, naběhali a nachodili cestou do prá-

 �Účastníci výzvy Do práce na kole za květen najezdili 27 300 kilometrů

ce 27  300 kilometrů. Nejvíce týmů poskládal 
městský úřad a Nemocnice Jindřichův Hradec. 
Ti, kteří přišli na páteční vyhodnocení v účast-
nickém tričku, pak mohli v  losování vyhrát 
spoustu pěkných cen a tou největší bylo jízd-
ní kolo, které vyhrála Helena Špilauerová. Ce-
ny vítězům předal starosta Jindřichova Hradce 
Jan Mlčák. 

ČERVENEC 2022 |  3www.jh.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Vodní radovánky pod nebem i pod střechou

Venkovní i vnitřní bazény. Dva vzájemně pro-
pojené komplexy skýtají v létě zábavu v hor-
kých i  chladných dnech. Na  poměry Jiho-
českého kraje unikátní bazénový komplex 
v  Jindřichově Hradci má totiž co nabídnout 
za  každého počasí. Obyvatelé i  návštěvníci 
Jindřichova Hradce a okolí jsou tak ve výhodě 
oproti ostatním: nemusí sledovat počasí. 
Venkovní aquapark získal v regionální anketě 
prestižního deníku titul „Nejkrásnější venkov-
ní koupaliště“ v Jihočeském kraji. Je netradič-
ně kaskádovitě řešený a byť se jedná o umělé 
koupaliště, návštěvníky si získá svým citlivým 
a přirozeným zasazením do přírodního koutu 
na okraji rybníku Vajgar. 
Vedle relaxačního bazénu s vodními atrakce-
mi, divokou řekou a toboganem zde návštěv-
níci objeví i bezpečné dětské brouzdaliště se 

skluzavkami. Pro sportovní radovánky je vy-
hrazeno pískové hřiště a herní park s lanovkou 
a dětským hřištěm. 

Venkovní pokladna skýtá levnější vstup, což 
platí i  pro držitele permanentních čipů z  řad 
stálých návštěvníků. Ti nemusí čekat u  po-
kladny a sami si přes turnikety procházejí. Let-
ní pokladna, jež umožňuje využívání pouze 
venkovní části bazénového komplexu, je ote-
vírána jen ve dnech s letními teplotami.
Návštěvníci, kteří si vstupenku zakoupí ve ves-
tibulu krytého bazénu, získávají oproti tomu 
mnohem širší paletu služeb a podstatně vyš-
ší komfort. 
Za  jedno vstupné mohou využívat jak vnitř-
ní bazény s  vodou nahřátou až do  30 ⁰C, to-
bogan, vířivky a  dětskou skluzavku, tak rov-
něž získávají možnost libovolně procházet 
do  venkovního areálu. Vstup do  části pod 
širým nebem je uzavřen pouze v případě deš-
tě nebo chladu.
Vnitřní bazény i  venkovní aquapark, je-
hož provoz se řídí počasím, jsou veřejnos-
ti o  letních prázdninách přístupné denně 
od  10:00 do  20:00. Aktuální informace na-
jdete na: www.bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Jindřichův Hradec obdržel výše uvedené 
osvědčení od  autorizované obalové společ-
nosti EKO-KOM, a.s. Díky rozvoji a  provozu 
systému tříděného sběru a recyklace využitel-
ných složek komunálních odpadů, včetně oba-
lových, přispělo město Jindřichův Hradec – re-
spektive občané města ke  zlepšení životního 
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
Celkově občané vytřídili za rok 2021 1 196,28 
tuny odpadů z papíru, plastů, tetrapacků, skla 
a kovů, což je o 11,5 tuny více než v roce 2020. 

Město Jindřichův Hradec obdrželo Osvědčení o úspoře emisí

Každoročně se tak daří zvyšovat množství 
vytříděných odpadů a  oproti tomu snižovat 
množství směsného komunálního odpadu, 
který je ukládán na skládce. Toho za rok 2021 
bylo 3 829 tun, což je o 70 tun méně, než v ro-
ce 2020. Za vytříděné odpady v roce 2021 měs-
to Jindřichův Hradec obdrželo od společnosti 
EKO-KOM, a.s. odměnu ve výši 3.155.300 Kč. Ta-
to částka následně přispívá k zajištění systému 
svozu odpadu, nákupu nových nádob či budo-
vání nových stanovišť.

Díky množství vytříděného odpadu tak měs-
to Jindřichův Hradec dosáhlo celkové úspory 
za rok 2021 1 081,172 tun CO2, což představuje 
úsporu energie 27 491 337 MJ. 
Děkujeme všem občanům města, kterým zále-
ží na životním prostředí.

Renata Severová
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 � Květen a červen v jindřichohradeckých školách
2. ZŠ
Během posledních týdnů se na 2. základní ško-
le uskutečnilo mnoho akcí. Celá škola navštívila 
Tyršův stadion, kde pro ni byla připravena vel-
mi poutavá ukázka dravců, žáci druhého stup-
ně také zhlédli v sále na Střelnici zeměpisný po-
řad o Madagaskaru. Škola se zúčastnila i mnoha 
soutěžních klání. Největších úspěchů dosáhli žá-
ci v Mc Donald ś Cupu v kategorii 4. a 5. tříd, kdy 
postoupili do krajského kola a postup do kraje je 
neminul ani v  atletické soutěži Pohár rozhlasu. 
V branné soutěži POKOS a v oblastním kole do-
pravní soutěže obsadili 2. místo. 

NO BAG DAY 
V pátek 13. května se díky iniciativě školního par-
lamentu uskutečnil na  4. základní škole NO 
BAG DAY, neboli dones si do školy učení v čem-
koli jiném než v baťohu. Akce se zúčastnili žáci 
od pátých po deváté třídy a nápady byly vskutku 
originální. Koše na prádlo, odpadkové koše, kufří-
ky na nářadí, cestovní kufry, dřevěné skříňky, pře-
pravky na zvířata, nákupní vozíky a v neposlední 
řadě také například obrovský plyšový medvěd. 

PRVNÍ MÍSTO V KRAJSKÉ SOUTĚŽI DIGI DEN
Žáci 5. základní školy se zúčastnili prvního roč-
níku soutěže Digi den pro jihočeské základní 
a střední školy v Českých Budějovicích, pořáda-
né Jihočeskou hospodářskou komorou. Soutěžili 

o hodnotné odměny v programování, 3D tisku, 
robotice a práci s digitálním obsahem. Utkali se 
v šesti různých kategoriích a umístili se na krás-
ném 1. místě. Děkujeme všem žákům za skvělou 
přípravu na soutěž a reprezentaci školy. 

Žáci ostatních škol měli možnost navštívit za-
jímavé semináře či workshopy zaměřené na  fi-
nanční gramotnost nebo lesní pedagogiku, 
zhlédli ukázku sklářského či cukrářského řemes-
la a navštívili akce, které se uspořádaly ve spolu-
práci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, 
například den otevřených dveří v kasárnách, do-
pravní soutěže pro děti z mateřských a základ-
ních škol a mnoho dalších. 

Kateřina Kubíčková

 �MAS ČESKÁ KANADA

Celkem 88 žádostí o dotaci dohromady za té-
měř 40.000.000 Kč přišlo do 10. výzvy Progra-
mu rozvoje venkova (PRV) Fiche č. 5 Podpora 
nezemědělského podnikání. Vzhledem k  alo-
kované částce 15.064.327 Kč mohla MAS Čes-
ká Kanada o.p.s. podpořit 53 z nich. Na základě 
preferenčních kritérií úspěšné projekty vybrala 
výběrová komise a rozhodnutí potvrdil progra-
mový výbor. Přehled podpořených projektů 
naleznou zájemci na  stránce: www.masck.cz/

MAS Česká Kanada podpoří 53 podnikatelů a firem celkem 15 miliony korun z Programu rozvoje venkova

vyzvy-mas/program-rozvoje-venkova-1/vy-
zva-c-10/.  Rozhodnutí musí ještě schválit regio-
nální odbor Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF).
Firmy a  podnikatelé nejčastěji žádali o  dotaci 
na pořízení užitkových automobilů, bagry a na-
kladače. Mezi podpořenými projekty jsou na-
příklad udržovací práce v  Krafferově zahradě 
v  Jindřichově Hradci, šití speciálně upravené-
ho oblečení pro tělesně postižené v Nové Bys-

třici, obnova kuchyně v prostorách zámku Do- 
brohoř ve Starém Městě pod Landštejnem ne-
bo modernizace kuchyně v Restauraci Stadion 
v Dačicích. 
MAS Česká Kanada o.p.s. v Programu rozvo-
je venkova (PRV) od roku 2018 do současnos-
ti rozdělila žadatelům celkem 65.603.480 Kč. 
Podpora putovala do několika oblastí: 
Fiche č. 1 Investice do  zemědělského pod-
niku, Fiche č. 2 Zpracování a  uvádění na  trh 
zemědělských produktů, Fiche č. 5 Podpora 
nezemědělského podnikání a Fiche č. 6 Spo-
lupráce v lesnictví.

Marie Hazuková
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 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Dění v SENIOR centru v červenci

V červenci se budeme scházet k pravidelným 
volnočasovým aktivitám, provoz v  SENIOR 
centru bude plně zachován. Všichni příznivci 
a zájemci jsou srdečně zváni.
Nadále budeme cvičit kondiční cvičení v kře-
sílkách, naším záměrem je posílit prevenci 
v  oblasti konkrétních zdravotních rizik běž-
ně ohrožující věkovou skupinu 60+, která ma-
jí dopad na  vyšší výskyt nemocí stáří. Jako 
vhodná prevence pro většinu těchto rizik se 
jeví právě patřičná pohybová aktivita. Cvičí-
me s radostí, pohyb nás baví, věk je neome-
zený. Můžete se přijít podívat a zacvičit si.
Při tréninku paměti se zaměřujeme na  hru 
s  čísly, písmeny a  slovy jejich doplňováním 
a  hledáním jejich významu. Procvičujeme 
prostorové vnímání a představivost, které úz-
ce souvisejí s ostatními kognitivními funkce-
mi, jako jsou schopnost soustředit se, vyjádřit 
své pocity, schopnost reagovat, a  posiluje-
me také svou slovní zásobu. Aktivita tréninku 

paměti probíhá zábavnou formou a  je sama 
o sobě motivující. Výsledek si sdělujeme spo-
lečně, nikdo proto nemusí mít obavu z neú-
spěchu. 
V  rámci základů práce na  PC se učíme prak-
tické dovednosti při ovládání PC, zapnout 
a  vypnout počítač, práci s  myší nebo zalo-
žit e-mailovou adresu. Individuálně si může-
te vyhledat, kopírovat a vytisknout potřebné 
informace k Vašim zájmům, zálibám či potře-
bám.
Při společenských a  deskových hrách se 
všichni vzájemně pobavíme, zasmějeme, roz-
ptýlíme a můžeme zde získat i nové přátele. 
Procvičíme si komunikaci, jemnou motoriku 
a krátkodobou paměť.
Program volnočasových aktivit je vyvěšen 
u vstupu do SENIOR centra. Zájemci se mohou 
dotázat nebo přihlásit na tel. č.: 702 293 088 
u Blanky Novotné.
Na středu 27. července 2022 v 10:00 je na-

plánována návštěva Výstavního domu Sta-
rá radnice, kde si prohlédneme aktuální in-
teraktivní výstavu k  historii animovaného 
filmu Pat a Mat. Autory Pata a Mata jsou reži-
sér Lubomír Beneš a karikaturista Vladimír Ji-
ránek. Prohlédneme si i stálou expozici „Z dě-
jin městské samosprávy“, kde najdeme např. 
seznam všech starostů Jindřichova Hradce 
od roku 1850 či dokumentaci návštěv Jindři-
chova Hradce českými prezidenty. Cílem naší 
návštěvy bude také obřadní síň Jana Kotěry 
nebo modelové kolejiště, které nás přenese 
do podmanivého světa miniaturních železnic. 
Sraz účastníků bude v prostorách SENIOR 
centra v  Růžové ulici č. 30/II v  9:30 nebo 
v 10:00 přímo před budovou staré radnice. 
Činnost SENIOR centra je podpořena z rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpo-
ra služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách v rámci realizace pro-
jektu „SENIOR centrum“.

8. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje 2022

Dne 14. června letošního roku se 33 Jindři-
chohradeckých seniorů za  podpory města 
Jindřichův Hradec zúčastnilo 8. sportovních 
her seniorů Jihočeského kraje 2022 v Čes-

kých Budějovicích. Hradečtí senioři zápoli-
li v šesti disciplínách, kdy běh na 30 m s te-
nisovým míčkem na tenisové raketě zvládli 
všichni zcela bravurně. Úspěšní byli i v hodu 

granátem – kriketovým míčkem na  dálku. 
Jsme hrdí na  to, že jsme se 8. sportovních 
her v  Českých Budějovicích účastnili a  re-
prezentovali město Jindřichův Hradec. Uži-
li jsme si přátelské sportovní zápolení a  ra-
dost z pohybu a jelikož nám svítilo sluníčko, 
měli jsme všichni dobrou náladu. Ve  spor-
tovním areálu Sportovního klubu Policie z.s. 
České Budějovice se nám dobře sportovalo 
a trávilo úterní dopoledne.
Po dobrém obědě zde probíhalo vyhodno-
cení 8. sportovních her. Pro město Jindři-
chův Hradec získala 1. místo ze všech šesti 
disciplín Alena Rozporková v  kategorii že-
ny nad 70 let v celkovém hodnocení výsled-
ků. Marie Kubíčková získala pro město Jind-
řichův Hadec 1. místo za nejstarší soutěžící 
sportovkyni. Oběma děkujeme a  přejeme 
i nadále pevné zdraví a sportovního ducha.
Děkujeme též všem soutěžícím sportovcům 
z Jindřichova Hradce, kteří se 8. sportovních 
her seniorů Jihočeského kraje 2022 aktivně 
zúčastnili a reprezentovali naše město.
Přejeme všem pěkné prázdninové léto.

Zdeňka Šindelářová

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Travnaté plochy v  okolí zastávky sídl. U  Ná-
draží v  Jarošovské ulici se v  květnu promě-
nily. Zahradníci tady vysázeli 85 keřů, 425 tr-
valek a  na  podzim se dosází ještě 700 kusů 
cibulovin. Kvetoucí vajgélie, mochny, dřišťá-
ly nebo tavolníky ulici nejen zpestří, ale také 
částečně odstíní chodník od  silnice. Trvalky 

Travnaté plochy v Jarošovské ulici se změnily v kvetoucí záhony

jako pelyněk, rozchodník, pryšec nebo rozra-
zil pak keře doplňují. Výsadbu realizovala fir-
ma Zahradní architektura Tábor s.r.o. Trvalko-
vé záhony už byly v minulých letech vysázeny 
na sídlišti Vajgar, na Masarykově náměstí ne-
bo v Pravdově ulici. 

Ivana Nováková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pan Jan Jirka se narodil 22. května v roce 1922 
a  ve  zdraví tak letos oslavil 100 let. V  pátek 
20. května mu k jeho životnímu jubileu přišel 
poblahopřát také starosta Jindřichova Hrad-
ce Jan Mlčák. Spolu s vedoucí odboru sociál-
ních věcí Zdeňkou Šindelářovou panu Jirkovi 
přinesli dárkový koš, knihu, blahopřání a kvě-
tinu. Jan Jirka se narodil v Táboře, většinu ži-
vota ale prožil v Jindřichově Hradci. Byl nasa-
zen v druhé světové válce a po jejím skončení 
si začal stavět dům v  ulici Ruských legií, kde 
dosud bydlí.  "Hlavně jsem se snažil postavit si 

 � Jindřichohradecký starosta popřál ke 100. narozeninám nejstaršímu obyvateli města Janu Jirkovi
dům, abych měl kde bydlet na stará kolena, to 
byla moje největší starost. Nečekal jsem, že mi 
někdo něco dá. Každý kámen, každou cihlu jsem 
měl nejmíň desetkrát v ruce," vzpomíná vitální 
senior. I ve svých sto letech se o sebe sám po-
stará, jen s občasnou pomocí syna. 
Jan Jirka je nejstarším obyvatelem Jindřichova 
Hradce, respektive nejstarším mužem. V Jind-
řichově Hradci žijí ještě tři ženy starší sto let, 
nejstarší obyvatelkou je ve  svých 102 letech 
paní Milada Hůlková.

Eliška Čermáková

13. května
Jako tajemný rytíř Dunk po  cestě sedmi krá-
lovstvími za  dračím vejcem proplouval pod 
milosrdnou rouškou noční oblohy nádvořím 
pekárny v Jarošovské ulici, zanechávaje za se-
bou pouze stín a chladný závan povětří. Když 
byl v půl druhé ráno konfrontován hlídkou při-
volanou okradeným řidičem v Kmentově ulici, 
žužlal ve  svých usmolených rukách voňavou 
housku, před malým okamžikem pořízenou 
za  „pět prstů“ ve  zmiňované pekárně, a  měl 
co vysvětlovat! Například kam zmizely z kabi-
ny náklaďáku doklady a  peněženka ne právě 
klidného šoféra. Místní pobuda a bezdomovec 

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE
(45 let) s původní adresou v Jarošově nad Ne-
žárkou tak postupně odkrýval místa, kam svůj 
lup ukryl, a  protože jeho prohřešky plní poli-
cejní složky do objemu Bible kralické, byl i ten-
to předán přítomné hlídce obvodního odděle-
ní Policie ČR. Posbírané doklady a peněženka 
s plným obsahem pak putovaly o mnoho klid-
nějšímu řidiči zásobovacího vozu.  
13. května
Jestli mělo skončit jako doplněk stravy při re-
dukční dietě, příkrm pro prasata či skot nebo 
jako náplň do  bioplynové stanice se, bohu-
žel, nepodařilo odhalit. Na silnici už toho by-
lo mnoho, ale mláto – naklíčené zrno ječme-
ne, ze kterého se vyrábí slad, tak to ještě ne. 
V pátek po osmé ranní se táhl pás tohoto vel-
mi kluzkého pivovarnického odpadu od  ob-
jektu bývalých jatek až k odbočce na bývalou 
oboru šlechtického rodu Černínů, kde byl zby-
tek nákladu vyklopen do  příkopu. A  protože 
se původce znečištění komunikace nepoda-

řilo promptně dohledat, zajistila úklid Správa 
a údržba silnic a  „voňavé“ pátrání si převzala 
hlídka dopravní policie, která byla na  místo 
souběžně přivolána. 
29. května
Nejen v duchu textu písničky skupiny Rangers 
„bicykl je zdrojem zábavy", ale také posilněn 
četnou řadou půllitrů pěnivého moku, vyra-
zil v neděli ve tři hodiny ráno do Nové Včelni-
ce z gymnazijního abiturientského večírku ve-
locipedista (39 let), využívající ke své přepravě 
snad všechny jízdní pruhy Jarošovské ulice. Ov-
šem jen do doby, než jeho „kličkovanou“ zarazi-
la taluta, a také hlídka kolegů, která vášnivého 
sportovce předala přivolané hlídce obvodního 
oddělení Policie ČR s  informací o  provedené 
dechové zkoušce s výsledkem 1,96 ‰ a s po-
dezřením na  spáchání trestného činu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky, neboť i cyklista je 
účastníkem silničního provozu čili řidič.

Petr Čermák

POLICIE ČR

Ředitelka kanceláře ředitele krajského ře-
ditelství policie Jihočeského kraje plk.  Iva-
na Zelenáková spolu s  ředitelem Územního 

 �Slavnostní předání ocenění

odboru J. Hradec plk.  Josefem Hešem pře-
dali policistům Územního odboru J. Hradec 
2. června 2022 v  budově PČR, ÚO J. Hradec 
ocenění za dlouhodobé příkladné plnění slu-
žebních povinností, obětavost, iniciativní pří-
stup k práci a za trvalé dosahování velmi dob-
rých výsledků. 
Medaili policejního prezidenta „Za  zásluhy 
o bezpečnost“ obdrželi npor. Jiří Pech z Do-
pravního inspektorátu J. Hradec, nprap. Vla-

dimír Daniel z Obvodního oddělení PČR Da-
čice a kpt. Daniel Reiský z 1. oddělení odboru 
obecné kriminality KŘP Č. Budějovice. „Čest-
nou medaili PČR“ obdrželi 2 policisté, medai-
li „Za věrnost I. stupně“ obdrželo 5 policistů, 
„Za věrnost II. stupně“ 4 policisté a za „Za věr-
nost III. stupně“ 5 policistů. Medaile krajského 
ředitelství policie Jčk II. stupně byla udělena 
2 policistům. Všem oceněným gratulujeme.

Hana Bílková Millerová
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 5. 2022 do 11. 6. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Jana HOLOUBKOVÁ Nová Včelnice 12. 6. 1947 13. 5. 2022

Marie ŠOHAJOVÁ Plavsko 22. 6. 1949 13. 5. 2022

Marie BERANOVÁ Jindřichův Hradec 5. 6. 1931 14. 5. 2022

Libor STEINHAUSER Střížovice 10. 8. 1972 14. 5. 2022

Ing. František SPURNÝ Kunžak 20. 3. 1955 14. 5. 2022

Marie KOPEČKOVÁ Mosty 2. 7. 1940 18. 5. 2022

Věra MASOJÍDKOVÁ Horní Pěna 22. 9. 1948 18. 5. 2022

František MICHÁLEK Okrouhlá Radouň 6. 6. 1951 18. 5. 2022

Václav OUTLÝ Nová Včelnice 24. 6. 1949 19. 5. 2022

Viktorie HALMICHOVÁ Stříbřec 25. 4. 1954 19. 5. 2022

Ing. Zdeněk MAREŠ Radouňka 14. 9. 1947 20. 5. 2022

Růžena BUBENÍČKOVÁ Kardašova Řečice 13. 8. 1945 20. 5. 2022

Jaroslav FIALA Nová Bystřice 14. 8. 1944 22. 5. 2022

Božena KARKULOVÁ Praha 26. 10. 1935 22. 5. 2022

Miloslava JUNGBAUEROVÁ Blažejov 23. 10. 1943 24. 5. 2022

Ján GARAI Praha 13. 2. 1940 25. 5. 2022

Jindřich BÍLEK Jindřichův Hradec 15. 3. 1947 26. 5. 2022

Jaroslav KAREŠ Jindřichův Hradec 22. 3. 1954 27. 5. 2022

Milena ROLINCOVÁ Suchdol nad Lužnicí 2. 6. 1944 27. 5. 2022

Božena LÍBALOVÁ Krahulčí 30. 1. 1950 31. 5. 2022

František CHÁB Příbraz 19. 1. 1941 2. 6. 2022

Ludmila TŮMOVÁ Nová Bystřice 28. 6. 1933 2. 6. 2022

František VANĚK Veselí nad Lužnicí 17. 9. 1944 4. 6. 2022

Anežka FORMÁNKOVÁ Jindřichův Hradec 30. 4. 1937 4. 6. 2022

Antonín JIRÁČEK Jindřichův Hradec 4. 7. 1930 6. 6. 2022

Josef FUK Radouňka 11. 11. 1948 6. 6. 2022

Mgr. Marie SOKOLÍKOVÁ Jindřichův Hradec 1. 3. 1942 8. 6. 2022

Jan OPELKA Chlum u Třeboně 4. 5. 1950 8. 6. 2022

Milada PŘIBILOVÁ Jindřichův Hradec 3. 11. 1925 9. 6. 2022

František BOČEK Lomnice nad Lužnicí 6. 10. 1950 9. 6. 2022

Irena KUBELKOVÁ Strmilov 11. 4. 1942 10. 6. 2022

Lenka BOBÁKOVÁ Deštná 20. 2. 1964 11. 6. 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

Tomáš Raba @tomasraba Eliška Čermáková @eliska.bucinova.cermakova

Adam Hudec @chodec.adam
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letos bude representovati vítěz-
ně barvy S.K. Hradec asi družstvo 
házené a zasluhovalo by si proto 
i větší pozornosti obecenstva než 
dosud.
Daň z obratu a daň přepychovou 
nutno zapraviti bez úředního vy-
zvání do 6 neděl po uplynutí pří-
slušného kalendářního čtvrtletí. 
Kdo nezaplatí co nejdříve dluž-
né snad ještě splátky za I. čtvrtletí 
1922 a za rok 1921, bude k tomu 
přidržán pořádkovými pokutami 
až do  výše 5  000 Kč a  při dalším 
marném upomínání až do  výše 
10 000 Kč. 

Krádež za bílého dne
Krásné nedělní odpoledne, kdy by-
ly na  voj. cvičišti odbývány osla-
vy Zborovské, vylákalo kde ko-
ho do  přírody. Tomu tak bylo 
i u obyvatelů domu p. Z. Dresdne-
ra na Wilsonově náměstí, z něhož 
majitel se svou chotí o půl 5 opustil 
byt. Vhodné chvíle té použil dosud 
nezjištěný zloděj, který u p. Dresd-
nera spáchal krádež. 
14. července 1922
Archeologický nález ve Stráži n. Než. 
Když se kopaly ve  Stráži n. Než. 
na  Velkém náměstí jámy na  lí-
py Svobody, jež pak sázeny byly 
21. dubna 1919, našly se památ-
ky, které svědčí o životě obyvatel-
stva v  těchto místech již za časů 
dávno minulých. 
K zájezdu na Landštýn 
dne 16. t. m. zabezpečeno jest 
benevolencí dráhy spojení zvlášt-
ním vlakem tam i  zpět s  50pro-
centní slevou. Odjezd z  Hradce 
v neděli ráno v 8 h. Prohlídka Land- 
štýna, návštěva Starého Města 
a  Kláštera. Zpáteční zvláštní vlak 
vyjíždí z Nové Bystřice v 6 hodin 
večer a  nasedati možno v  Tere-
zíně v 6.10 a v Hůrkách v 6.20 h., 

a leknínů probouzí se zde vášnivá 
touha prvního vzplanutí, živená 
mimoděk žhavým dechem roz-
kvetlé přírody, chystající se k let-
nímu zrání. 

7. července 1922
Oslava 5. výročí památné bitvy „u Zborova“
konána byla minulou neděli tělo-
cv. jednotou Sokol za  spoluúčas-
tenství místní vojenské posádky. 
Slavnost tato vydařila se v každém 
ohledu opravdu skvěle, o  čemž 
nebylo nejmenší pochyby.
Sport
Ve  čtvrtek 29. června sehrán byl 
zdejším družstvem házené zápas 
s  Makkabi z  Jihlavy. Hradec měl 
převahu po  celý zápas a  hlad-
ce zvítězil 5:2, bylo jen zásluhou 
brankářky hostí, že neodjeli ti-
to s  větší porážkou, neboť bran-
ka jejich byla ostřelována velice 
často. Z domácích vynikla Sehna-
lová, dobyvši všech 5 branek. Za-
jímavý zápas ten nasvědčuje, že 

1. července 1922
Dětský den
Dne 15. června byl pro J. Hradec 
svátkem opravdové radosti. A ra-
dovali se nejen staří, ale zejmé-
na mladí ze své celoroční píle 
a ušlechtilého závodění. Již od rá-
na přijížděly oddíly školních dítek 
se svými vůdci i s rodiči z celého 
okolí, aby přispěly svou hřivnou 
k oslavě dětského dne, jež kona-
la se v  útulně zařízené zahradní 
restauraci p.  Ecka v  Jarošovské 
ulici. Výbor Národní jednoty po-
šumavské vzdává nelíčené díky 
všem, kdož o zdar dětského dne 
jakýmkoliv způsobem se přičinili.  

Divadlo
Dne 22. června předvedl diva-
delní podnik sl.  M. Matouškové 
za  spoluúčinkování ochotnické 
jednoty Jablonský a jiných domá-
cích sil Šrámkovo Léto. Pokud se 
týká vkusu, ponecháváme povo-
lanějšímu péru vylíčiti všecky krá-
sy Šrámkova díla, jež s  takovým 
nadšením bylo přijato i naší prv-
ní scénou. V  omamné vůni růží 

Červenec roku 1922 probíhal v našem městě velmi klidně. Zprávy v Ohlase od Nežárky se vracely k úspěšnému 
dětskému dni, který se konal 15. června. Na gymnáziu se začátkem července uskutečnily závěrečné zkoušky. Diva-
delní podnik slečny Matouškové uvedl za spoluúčinkování ochotnické jednoty Jablonský inscenaci Fráni Šrámka 
Léto a konaly se také oslavy 5. výročí památné bitvy u Zborova. Místní Sokol zorganizoval výlet na hrad Landštejn, 

k němuž byl vypraven zvláštní vlak do Nové Bystřice, a družstvo místních házenkářek získalo pozornost týdeníku díky svému jasnému vítězství nad 
soupeřkami z Jihlavy. Až koncem července narušila prázdninový poklid velká bouře a vichřice. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

a na všech stanicích a zastávkách 
po  celé trati. Příjezd do  Hradce 
v  8.17 hodin, připojení k  ostat-
ním vlakům. Přihlášky do soboty 
večer u jednatele Sokola. 

21. července 1922
Naši hosté
Spolek České feriální osady v Pra-
ze vyslal letos 54 dívek (z  měš-
ťan. a  středních škol) na  zotave-
nou poprvé do  J. Hradce. Nejen 
na  zotavenou, ale by také praž-
ská mládež poznala přírodní krá-
sy zdejšího kraje. České ferialní 
osady konají tuto lidumilnou prá-
ci již 40 let. 
28. července 1922
K padesátiletí Štítného
Bylo to 21. září 1872, kdy Ohlas 
od  Nežárky sděloval veřejnosti, 
že právě v  Praze založen spolek 
jihočes. akademiků Štítný, jehož 
účelem je podporovati student-
stvo, zřizovati knihovny a  býti 
takto důležitým prostředníkem 
národní osvěty. 
Velká bouře a vichřice 
řádily nad městem naším a  oko-
lí minulou neděli k večeru. Černé 
mraky chrlily spoustu vody, do-
provázenou neobvykle prudkou 
bouří, při níž vícekráte udeřilo. 
Chvílemi panovala taková tma, 
že v mnohých domech byli oby-
vatelé nuceni svítiti.
--------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohra-
decka:
hodiny pro veřejnost v  pondě-
lí a ve středu v čase 12:30−15:30, 
návštěvu objednávejte e-mailem 
nebo telefonicky: behalova@mjh.
cz, tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

23. července 2022 se uskuteční v  Jindřichově 
Hradci již XIII. ročník Folklorního festivalu se 
soubory nejen z jižních Čech. Festival se poprvé 
koná se zahraniční účastí, protože přijede sou-
bor Martinsberger Plattlermändscha z  Rakous-
ka, který oplatí návštěvu Krojové družiny z Jaro-
šova nad Nežárkou ze Zwettlu. Velmi se těšíme 

 �Do města se po nucené covidové přestávce vrací Folklorní festival
na  Národopisný soubor Postřekov, který před-
vede folklor horního Chodska, jihočeský Plánský 
Lužničan a spolupořádající soubor všech gene-
rací Krojovou družinu z Jarošova nad Nežárkou. 
Dva minulé ročníky festivalu byly kvůli covidové 
pandemii zrušeny, tak věřme, že letos překoná-
me začarovanou třináctku. 

Začínáme před KD Střelnice, ve  12:30 zde 
vystoupí soubor z  Postřekova, po  zahájení 
ve  13:00 pak projde krojovaný průvod měs-
tem na náměstí Míru, kde se představí soubory 
malou upoutávkou. Společně dojdeme do  za-
hrady minoritského kláštera u kostela sv. Ja-
na Křtitele, kde bude ve 14:00 zahájen festi-
valový program účinkujících. Občerstvení je 
zajištěno a v případě nepříznivého počasí se fes-
tival uskuteční v KD Střelnice. Vstupné na pro-
gram v rámci festivalu je dobrovolné.
Hlavními organizátory projektu jsou Krojová 
družina z  Jarošova nad Nežárkou a  Muzeum 
Jindřichohradecka, kteří festival připravují za fi-
nanční účasti Jihočeského kraje, města Jindři-
chův Hradec, Nadačního fondu rozvoje města 
Jindřichův Hradec, a také za pomoci MAS Česká 
Kanada a firmy Fruko Schulz Jindřichův Hradec. 
Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas 
České Budějovice. Děkujeme všem, kteří projekt 
jakkoli podpořili.
Přijďte si poslechnout lidové písně a zhlédnout 
krásu našich krojů a tanců. Těšíme se na setkání 
s Vámi. Všichni jste srdečně zváni.

Marie Šlechtová

Návrat do práce po rodičovské dovolené mů-
že být pro mnohé ženy zdrojem stresu. Nezis-
ková organizace Attavena pomáhá mamin-
kám zvládat tuto nelehkou situaci už přes 20 
let. V  jejích bezplatných kurzech si mohou 
hravou formou oprášit počítačové doved-
nosti a zároveň zvýšit kompetence poptáva-
né na trhu práce. Od září mají příležitost se 
dvakrát týdně našich kurzů účastnit i ma-
minky z Jindřichova Hradce a okolí.
Jak říká lektorka Veronika Kašková Ingrová: 
„Během kurzů se účastnice naučí ovládat ně-
kolik počítačových programů a aplikací. Ty vy-
užijí nejen v práci, ale i ve virtuálních firmách, 
které v průběhu kurzu založí. Klientky jsou rády, 
že si zopakují a  zdokonalí se v  MS Office. Baví 
je vymýšlení výpočtů v  Excelu, a  nakonec jsou 
překvapené, jak to může být jednoduché. Ješ-
tě více zábavy nabízí část věnovaná grafickým 

 �Maminkám na rodičovské dovolené mohou pomoci plánované kurzy
programům. Po  pár lekcích umí samy vytvo-
řit originální logo a  poutavé letáky. To, že do-
kážou udělat vlastní webovou prezentaci, už je 
jen třešničkou na dortu. Díky týmovým úkolům 
zdokonalí své komunikační a  prezentační do-
vednosti a jsou tak skvěle vybaveny k budoucí-
mu pracovnímu pohovoru.“
Nespornou přidanou hodnotou je možnost se-
tkávat se s  dalšími ženami, které řeší podob-
né starosti a  životní situace. Kurzy se tak ne-
sou v pohodové atmosféře a často jsme svědky 
vzniku přetrvávajících přátelství a  navazování 
důležitých kontaktů pro budoucí život.
Volné ruce a  prostor pro nerušenou účast 
na výuce mají maminky díky hlídání jejich dětí 
zajištěnému po celou dobu trvání kurzu.
Kurz se uskuteční v  prostorách skautské 
klubovny (Růžová 29/II, Jindřichův Hra-
dec) a účast je pro klientky díky Evropskému 

sociálnímu fondu bezplatná. Pokud Vás tato 
možnost láká a  jste maminkou dítěte do tří 
let, neváhejte využít příležitosti. Přihlášení 
je možné na  stránkách: www.attavena.cz, 
případně na  e-mailu koordinátorky kurzu: 
veronika.attlova@attavena.cz.

Veronika Attlová

Všem patriotům Jindřichova Hradce i ostatním, kteří žijí vzpomínkami na část 
svého života prožitého v tomto městě, si dovoluji oznámit, že kniha „Bejvávalo“ 
z pamětí mého dědečka Jana Smrčky – sedláře a řemenáře – se dočkala dalšího 
dotisku a je opět v prodeji. Knížku si můžete zakoupit v Informačním středisku 
města Jindřichův Hradec v Panské ulici.

Zdeněk Baloun 

 �O tom, jak v Jindřichově Hradci „bejvávalo“, vypráví kniha Zdeňka Balouna
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V pátek 29. července 2022 od 18:00 se v kapli 
sv. Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci usku-
teční Koncert k  poctě Zuzany Růžičkové 
a  Viktora Kalabise, dvou významných osob-
ností úzce spjatých s  Jindřichovým Hradcem. 
Zuzana Růžičková byla světově uznávaná cem-
balistka a pedagožka, její manžel Viktor Kalabis 
hudební skladatel, muzikolog a zakladatel me-
zinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. 
Na koncertě se představí soubor nesoucí sklada-
telovo jméno – dechový Kalabis Quintet. Pro-
gram večera bude složen z děl J. Ch. Bacha, W. A. 
Mozarta a Viktora Kalabise. Tento tradiční kon-
cert se uskuteční v  rámci Jihočeského komor-
ního festivalu a  jeho spolupořadatelem je Na-
dační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové. 
Koncert také podpořili Státní fond kultury, měs-
to Jindřichův Hradec a  Nadace Život umělce. 
Vstupné na koncert je dobrovolné.

Kristina Nouzovská Fialová

 � Červencový koncert připomene odkaz Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabise

V  letošním roce se v Jindřichově Hradci usku-
teční již 18. ročník oblíbeného a hojně navště-
vovaného minifestivalu Magická viola Petra 
Přibyla. Jihočeská hudební společnost z.s. při-
pravila tři atraktivní koncerty.
Na  prvním koncertu s  názvem Napříč žán-
ry, který se koná v  pondělí 25. července 
od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele, vystoupí 
vynikající smíšený studentský sbor Besharmo-
nie z Prahy. Je nositelem mnoha ocenění v tu-
zemsku i v zahraničí a natočil již 6 CD. Sbormi-
strem je Libor Sládek a hostem koncertu bude 
Petr Přibyl. 
Na druhém koncertu Noční koncert při svíč-
kách s podtitulem Večer italské hudby a poe- 

 �Magická viola Petra Přibyla je letos plnoletá
zie v pondělí 1. srpna od 21:00 v kostele sv. 
Jana Křtitele zazní hudba skladatele Bartolo-
mea Bruniho pro violu a  violoncello v  prove-
dení Petra Přibyla a Jana Sládečka. Je to hudba 
žertovná a plná jasu, tolik typická pro Vivaldiho 
souputníky. Verše Michelangela Buonarrotiho 
přednese Antonín Kaška.
Ani letos nebude chybět koncert v  zámec-
kém rondelu s názvem To nejlepší z klasi-
ky, na kterém vystoupí společně s Petrem Při-
bylem sólista Opery ND v Praze Jiří Sulženko, 
klavírista a dirigent David Švec a violoncellis-
ta Jan Sládeček, koncertní mistr Orchestru ND 
v Praze. Hostem koncertu bude mladý flétnis-
ta Mikuláš Balo, posluchač JAMU v Brně. Kon-

cert se koná v pondělí 8. srpna od 19:30.
Čtvrtý koncert ORGANUM – Pocta art rocku 2 
pořádá Vzdělávací a  kulturní centrum Jind-
řichův Hradec. Jde o  pokračování loňského 
úspěšného koncertu. Klasickou sestavu (Přibyl, 
Štefl, Svoboda, Konečný, Helman, Sládeček) 
doplní hosté Julie Nosková (zpěv) a  Jack Ur-
ban (percussion). Na koncert jste zváni do atria 
Muzea fotografie a MOM v pondělí 15. srp-
na od 19:30.
Předprodej vstupenek je možný v pokladně MF 
a MOM od úterý 12. července.
Otevírací doba: 10:00–12:00 / 13:00–16:30 (pon-
dělí zavřeno!)

Petr Přibyl 

Díky projektu Erasmus+ (Projekt mobility osob 
v odborném vzdělávání a přípravě) mělo mož-
nost 8 žákyň 3. ročníků Střední zdravotnické 
školy Jindřichův Hradec absolvovat třítýdenní 
odbornou stáž (29. 5. 2022–18. 6. 2022) v Rakous-
ku ve Vídni. Z grantu Erasmus+ byly pokryty veš-
keré náklady na dopravu, ubytování, stravování, 
pojištění i  doprovodný program. Při praktické 
části stáže získaly žákyně nové odborné poznat-

 � Zahraniční odborná stáž ERASMUS+ Vídeň 
ky a  zkušenosti s  prací v  mezinárodním týmu 
v sociálních zařízeních, ve volném čase poznáva-
ly historii a kulturu Vídně a zároveň si zlepšovaly 
své jazykové dovednosti v německém a anglic-
kém jazyce. Odborná stáž probíhala v sociálních 
zařízeních St. Elisabeth Pflege a Pflege Liesing. 
V  rámci doprovodného programu projektu 
účastnice absolvovaly prohlídku zámku Schön-
brunn, včetně přilehlých zahrad a  letohrádku 

Gloriette. Užily si plavbu po  Dunaji. Navštívily 
ZOO Schönbrunn, která je nejstarší ZOO ve svě-
tě. K vidění je zde více než 700 druhů zvířat včet-
ně pandy velké, pandy červené a koaly. Dále žá-
kyně navštívily Hofburg, Belvedere, katedrálu 
svatého Štěpána, Hundertwasserhaus, Haus des 
Meeres, Vídeňskou operu a zábavní park Prater. 
Kromě odborných výkonů v zahraničních sociál-
ních zařízeních si žákyně během praktické části 
odborné stáže procvičily a zlepšovaly své jazy-
kové znalosti, na společných výletech poznávaly 
krásy, kulturu a zajímavosti hlavního města Ra-
kouska. Na tyto tři intenzivní týdny budou jistě 
rády vzpomínat.
Jsme potěšeni, že v rámci výzvy 2022 byla naší 
škole v programu ERASMUS+ schválena žádost 
i pro příští školní rok. Osm žáků budoucích tře-
tích ročníků absolvuje odbornou stáž ve  stej-
ném třítýdenním režimu. Destinací výjezdu bu-
de tentokrát město Milán v Itálii.

Jaroslava Doubková a Jitka Počtová
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ČERVENEC
1. 7. 

21:30

Veselé paničky Windsorské
Jindřichohradecká činohra 
• III. nádvoří Státního hradu a zámku

2. 7. 
21:30

Veselé paničky Windsorské
Jindřichohradecká činohra
• III. nádvoří Státního hradu a zámku

4.-10. 7. Letní sochání • náměstí Míru

5. 7. 
14:00

Benefiční den pro Cibelu
ATMO music, Zooblasters, Laura a její 
tygři – koncerty • park pod gymnáziem

6. 7. 
19:00

Vojtaano
letní koncert • městská plovárna

13. 7. 
19:00

Gaia Mesiah
letní koncert • park pod gymnáziem

16. 7. 
15:00

Zpívání nad Nežárkou
koncerty – Mandala, Načarej, Saša
Niklíčková, Lážo Plážo, X-tet, Zelenáči, 
Lenka Slabá & Triolla 
• park pod gymnáziem

18. 7. 
15:00 
18:00

Komentované procházky 
městem – „Od hospody k hospodě“ 
• KD Střelnice

20. 7. 
19:00

Starý fóry     
letní koncert • městská plovárna

22. 7. 
18:00

České inspirace – Jiří Pazour 
klavírní koncert • kaple sv. M. Magdaleny

24. 7. 
14:00

Eurojack dřevorubecká show
• náměstí Míru

26. 7. 
19:00

Xavier Baumaxa
letní koncert • městská plovárna

30. 7. 
19:00

Letní koncert na kolejích –
POLETÍME? 
• Nádraží Jindřichohradeckých úzkokolejek

31. 7. 
21:30

Kinematograf bratří Čadíků
Cesta domů 
letní kino • park pod gymnáziem

SRPEN
1. 8. 
21:30

Kinematograf bratří Čadíků 
Gump
letní kino • park pod gymnáziem

2. 8. 
21:30

Kinematograf bratří Čadíků
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
letní kino • park pod gymnáziem

3. 8. 
21:30

Kinematograf bratří Čadíků
Příšerákovi 2
letní kino • park pod gymnáziem

5. 8. 
17:00

Koncert Jindřichohradeckého 
Big Bandu – koncert • náměstí Míru

6. 8. 
19:00

Krausberry
letní koncert • náměstí Míru

8. 8. 
15:00 
18:00

Komentované procházky 
městem – „Od hospody k hospodě“ 
• KD Střelnice

10. 8. 
19:00

Roman Dragoun
letní koncert • městská plovárna

13. 8. 
19:00

Plavci – letní koncert na vodě 
• rybník Vajgar – nábřeží L. Stehny

JINDŘICHOHRADECKÉ KULTURNÍ LÉTO  2022 www.kultura.jh.cz

Městská kultura Jindřichův Hradec Vám na této dvoustraně na-
bízí přehled kulturních a společenských akcí, které pro obyvatele 
a návštěvníky našeho města připravila na letošní léto.

Martin Jedlička
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19. 8. 
19:00

Trapeři s Robertem Křesťanem
letní koncert • park pod gymnáziem

20. 8. 
14:00

Rest v parku
DJ F.I.L., DJ Flux, AfaRastaFa & DJ F.I.L., 
Colectiv & DJ Flux, Rest & DJ Herby
letní koncert • park pod gymnáziem

24. 8. 
19:00

The Silver Spoons
letní koncert • park pod gymnáziem

27. 8. 
14:00

Město dětem
• městský park

27. 8. 
20:00

G. Bizet „Carmen“
opera na Státním hradu a zámku
• III. nádvoří SHZ

ZÁŘÍ

15. 9. 
18:00

Eliška Brožková Popíšilová 
a Barbora Plachá
koncert harfa a klarinet 
Kruh přátel hudby 
• kaple sv. M. Magdaleny

18. 9. 
16:00

„Princezna se zlatou 
hvězdou na čele“
divadelní pohádka • KD Střelnice

19. 9. 
19:00

J. Lom „Šest v tom“
divadelní představení v rámci 
předplatného skupiny A • KD Střelnice

23. 9. 
19:00

54. ročník Concertino Praga
závěrečný koncert vítězů 
• Rytířský sál Státního hradu a zámku

24. 9. 
17:00

Svatováclavské slavnosti
Babouci, Brass Avenue, Heglas
• náměstí Míru

24. 7. 
14:00

Eurojack dřevorubecká show
• náměstí Míru

26. 7. 
19:00

Xavier Baumaxa
letní koncert • městská plovárna

30. 7. 
19:00

Letní koncert na kolejích –
POLETÍME? 
• Nádraží Jindřichohradeckých úzkokolejek

31. 7. 
21:30

Kinematograf bratří Čadíků
Cesta domů 
letní kino • park pod gymnáziem

SRPEN
1. 8. 
21:30

Kinematograf bratří Čadíků 
Gump
letní kino • park pod gymnáziem

2. 8. 
21:30

Kinematograf bratří Čadíků
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
letní kino • park pod gymnáziem

3. 8. 
21:30

Kinematograf bratří Čadíků
Příšerákovi 2
letní kino • park pod gymnáziem

5. 8. 
17:00

Koncert Jindřichohradeckého 
Big Bandu – koncert • náměstí Míru

6. 8. 
19:00

Krausberry
letní koncert • náměstí Míru

8. 8. 
15:00 
18:00

Komentované procházky 
městem – „Od hospody k hospodě“ 
• KD Střelnice

10. 8. 
19:00

Roman Dragoun
letní koncert • městská plovárna

13. 8. 
19:00

Plavci – letní koncert na vodě 
• rybník Vajgar – nábřeží L. Stehny

JINDŘICHOHRADECKÉ KULTURNÍ LÉTO  2022 www.kultura.jh.cz
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Letecké muzeum Deštná bylo slavnostně 
otevřeno 30. srpna 2008. Od té doby interi-
éry objektu navštívily desítky tisíc lidí, včet-
ně mnoha našich válečných a  poválečných 
letců. Autory expozic jsou členové Klubu 
historie letectví Jindřichův Hradec. Exponá-
ty dokládají vývoj létání od konce 19. století 
po nedávnou současnost. Muzeum provozu-
je město Deštná, kde lze objednat skupinové 
či mimořádné návštěvy. 
Instalace ve  stylizovaném  protileteckém krytu 
z pytlů naplněných pískem je věnována česko-
slovenským a  spojeneckým letcům z  období 
2. světové války. Nejnovějším exponátem v té-
to části je kovová výplň německé pilotní kuk-
ly, která byla testována v Luftwaffe v roce 1941. 
Pro svou nebezpečnou hmotnost však by-
la z výstroje velice rychle vyřazena, také proto 
je ve  světě známo jen sedm jejích exemplářů. 
V České republice jedinou svého druhu je pietní 

 � „Jindřichohradecké“ Letecké muzeum Deštná zahajuje patnáctou sezónu
místnost, kde se nachází jmenný soupis všech 
čs. letců, kteří během 2. světové války zahynu-
li, a prstě z jejich hrobů, jež členové Klubu his-
torie letectví přivezli z více než třiceti zahranič-
ních expedic. Tato část expozice získala 1. místo 
v celorepublikové anketě Českého svazu letec-
tví za rok 2021.  
V  hlavním výstavním sále spatříte vedle desí-
tek modelů plastových a kovových letadel např. 
dvouplošník Nebeská Blecha, kluzáky L-13 Bla-
ník a Z-425 Pionýr, MiG 15 UTI či repliku 1:1 ně-
mecké zázračné střely V-1 a  mnoho dalších 
exponátů. Novinkou je letoun Zlín Z-43 jindři-
chohradeckého Aeroklubu, instalovaný letos 
na jaře. V kinosále pro 50 osob se promítají do-
kumenty natočené během zahraničních expe-
dic členů Klubu.
Mimo hlavní výstavní plochu je k  vidění torzo 
trupu z ruského stíhacího bitevníku Ilijušin Il-10, 
který se jako typ stroje účastnil např. bojů o Ber-

lín v dubnu 1945. Dále jsou představeny někte-
ré válečné operace USAAF, mezi něž patří bi-
tva nad Jindřichohradeckem z  24. srpna 1944 
a vzdušné boje na jihu Čech z jara 1945. 
Tři menší části muzea představují životní pří-
běhy jindřichohradeckých letců na  bojištích 
2. světové války. Samostatná místnost je věno-
vána československému vojenskému letectvu 
od 50. let 20. století do nedávné minulosti. Závě-
rečná část interiérů zachycuje historii německé 
Luftwaffe v období 2. světové války. 
Letecké muzeum Deštná se nachází 15 km se-
verně od  Jindřichova Hradce a  jeho expozice 
byly vytvořeny skutečně pro všechny. Díky po-
čítačovým simulátorům si na  své přijdou děti, 
podobně mohou ženy obdivovat válečnou mó-
du v podobě slušivých vojenských a  leteckých 
uniforem nebo šatů ušitých z válečného padá-
ku. Těšíme se s Vámi na shledanou.

Vladislav Burian 

Slavnostní otevření muzea za  účasti čs. válečných a  poválečných letců 
a  početného zastoupení veřejnosti. Nechyběl ani generál Miroslav Štan-
dera, jeden z kmotrů muzea. 

Foto: Josef Böhm

Po nastěhování Zlínu Z-43 do interiérů muzea bylo třeba letoun postavit 
na lešení a posléze na tři pilíře. Víkendové práce na instalaci trvaly od led-
na do konce března 2022. 

Foto: Jitka Vondrková

Mléčná dráha, detaily jednotlivých planet, a do-
konce i  astronaut, který vypadá jako by právě 
vystoupil z vesmírné rakety. Streetartové malby 
nově zdobí zdi vodovodní čerpací stanice na síd-
lišti Hvězdárna v Jindřichově Hradci.  

 � Streetartová malba proměnila čerpací stanici na vesmírnou
„Tento vodohospodářský objekt je prvním v Jindři-
chově Hradci, jehož fasádu jsme nechali tímto způ-
sobem obnovit. Z nevýrazné budovy se tak poda-
řilo vytvořit uměleckou galerii pod širým nebem. 
Věříme, že se obyvatelům bude líbit,“ řekla Olga 

Štíchová, vedoucí provozní oblasti Východ spo-
lečnosti ČEVAK, která vodohospodářský maje-
tek města spravuje.
ČEVAK má již zkušenosti z  Českých Budějovic, 
kde ve spolupráci se streetartovými umělci ne-
chal v  uplynulých dvou letech pomocí grafity 
ozvláštnit již čtyři objekty. Zatímco v  krajském 
městě jsou malby inspirovány vodou v  nej-
různějších podobách, v  Jindřichově Hradci se 
po dohodě s městem rozhodli jít jinou cestou.
„Sídliště se jmenuje Hvězdárna, a proto se motiv ves-
míru a  vesmírných těles přímo nabízel. Jindřichův 
Hradec má krásné centrum plné zajímavých pamá-
tek, ale také sídliště, kde žije většina našich obyvatel. 
Právě proto mě těší, když se zdánlivě nezajímavé bu-
dovy daří originálně začlenit do městského prosto-
ru,“ řekl místostarosta města Radim Staněk. 

Jitka Kramářová
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Škola naruby
Letošní ročník tohoto celorepublikového 
projektu na  podporu čtení a  čtenářství byl 
17. května slavnostně ukončen pro prvňáčky 
ze 4. základní školy. Závěrečného programu 
na pobočce knihovny Vajgar se účastnila jako 
host Romana Albrechtová ze ZOO Na Hrádeč-
ku, která tematickým odborným výkladem 
a  ukázkou živých zvířátek přispěla k  oboha-
cení slavnostního čtení dětem o  zvířátkách 
od  spisovatele Petra Horáčka. Do  „naruby“ 
deníčků pro děti a rodiče, které mají podobu 
žákovské knížky, dostalo 35 prvňáčků velkou 
pochvalu a každý si domů odnesl svůj čtenář-
ský balíček s  časopisem a  rébusy. Následně 
27. května byl projekt slavnostně ukončen ta-
ké pro prvňáčky z 5. základní školy. Závěrečné 
setkání s dětmi navštívil spisovatel, hudebník 
a  pedagog Marek Šolmes Srazil, který prv-
ňáčky zapojil do  veselého programu, zpěvu 
a tance. Na závěr děti získaly na památku Šol-
mesův autogram a velkou pochvalu za celo-
roční čtení.
Už jsem čtenář–knížka pro prvňáčka 
Jedná se o  další celostátní projekt na  pod-
poru dětského čtení, do  kterého je knihov-
na dlouhodobě zapojena. Ve  školním roce 
2021/2022  se ho účastnili prvňáčci ze  2. ZŠ. 
V průběhu projektu se žáci formou besed se-
znamovali s knihovnou. Plánované květnové 
setkání se spisovatelem Markem Srazilem by-
lo z  důvodu nemoci přesunuto na  náhradní 

 � Z dětských oddělení knihovny...
podzimní termín. Na konci června složily děti 
v knihovně slavnostní čtenářský slib.
Den dětí
V rámci oslav dětského dne obdržely děti při 
návštěvě knihovny drobné dárečky a na po-
bočce Vajgar jsme pro ně uspořádali hravé 
odpoledne s deskovými hrami. Děti si zasou-
těžily o  „čtenářský los“, vítězové získali od-
měnu.
Batoláci 
V úterý 7. června se na dětském oddělení cen-
trálního pracoviště konalo závěrečně dopo-
ledne pro „batoláky“ (děti do  3 let) a  jejich 
maminky pod vedením lektorky Michaely Ku-
čerové. Oblíbená setkání, která zahrnují čte-

ní a zpívání s využitím dětských knih z fondu 
knihovny, pohybové a další zábavné aktivity, 
se konala do  konce školního roku. Případné 
pokračování je v jednání. 
Lesy a příroda kolem nás
Naši mladí čtenáři se v letošním roce zapojili 
do již dvanáctého ročníku této výtvarné sou-
těže. Výstava v prostorách knihovny proběh-
la v březnu a dubnu. Po  jejím ukončení byly 
vybrané práce odeslány do  krajského finále 
v Českých Budějovicích, ve kterém v daných 
kategoriích uspěly naše čtenářky Šárka Hrád-
ková a Nela Hynková. Vítězům soutěže gratu-
lujeme.

Tomáš Dosbaba

Městská knihovna – prázdninová otevírací doba (červenec–srpen 2022)

CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ POBOČKA VAJGAR

Dospělé 
oddělení

Dětské 
oddělení

Hudební oddělení
Internet-čítárna

Dospělé 
oddělení

Dětské 
oddělení

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno 9:00–11:00 
12:00–17:00 zavřeno

Úterý 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–17:00 zavřeno zavřeno

Středa 8:00–15:00 8:00–15:00 8:00–15:00 zavřeno 9:00–11:00
12:00–17:00

Čtvrtek 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–17:00 zavřeno zavřeno

Pátek 8:00–17:00 8:00–17:00 8:00–17:00 9:00–11:00
12:00–17:00 zavřeno

V průběhu prázdnin je sobotní provoz na centrálním pracovišti uzavřen.
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Motto: „Zázrak není létat ve vzduchu nebo kráčet po vodě, ale krá-
čet po zemi.“                                                                                           (čínské přísloví))
Kráčíme po naší krásné zemi každý den. Různým způsobem – podle na-
šich hodnot a  postojů. Někteří se radujeme ze slunce, stromů, květin 
a chodíme sbírat odpadky na různá místa. Jiní se neradujeme – máme 
pocit, že nám stále něco chybí, něčeho je málo. Chodíme po této zemi, 
chceme být krásnější a bohatší a hledáme způsoby, jak toho dosáhnout. 
Při troše vnitřního klidu však přichází bohatství všeho druhu k nám samo.
I do Otevřených Oken poslední dobou doputovalo zajímavé bohatství 
z různých stran. A to v podobě několika tašek a krabic starých knih. S tro-
chou dojetí jsem našla „Míšu Kuličku v rodném lese“ a posunula jej svým 
malým neteřím. Část knih putovala na bleší trh a leckomu udělala radost. 
Část z nich posloužila seniorům v D-klubu, kteří se rádi setkali s romá-
ny Vlasty Javořické nebo autobiografiemi různých herců. A pak tu byly 
knihy unavené, na první pohled málo krásné… I pro ně našly kolegyně 
v sociálně terapeutické dílně využití. V šikovných rukách některých klien-
tů začala vznikat podivuhodná díla – andělé, klícky nebo květiny. A opět 
jsme zažívali ten nádherný zázrak údivu a tvoření. „Opravdu A. poskláda-
la tohoto anděla? To není možné!“ Leč – stalo se. 
Příležitost ke  zlepšení motorických dovedností k  nám připutovala sa-
ma. Nestála nás nic. A radost z nově vzniklých dekorací byla převeliká. 
Co však se zbytkem knih, které nechceme skládat? I přiběhl k nám nápad 
na OKNOKNIHOBUDKU. Šikovný truhlář Rosťa Šíp vyrobil polici do niky 
na chodbě, kolegyně z chráněných dílen krásné cedule a darované kni-
hy již mohou sloužit všem, kteří chodí do práce v našem domě. Občas 
potkáme někoho, kdo se u budky zastaví, něco přidá, něco odnese. A to 
přesně bylo cílem. To, co nám doma již neslouží, nechť potěší někoho 
jiného. S touto myšlenkou chceme uspořádat v červenci již druhý roč-
ník OKNOSWAPu. Nabídka pro vás, kdo máte doma věci, které Vám již 
neslouží – ať je to oblečení nebo věci do domácnosti. Můžete je donést 
na adresu Pražská 104, 2. patro. 22. a 23. července věci vystavíme v Kraf-
ferově zahradě. Dárci si budou moci odnést jiné věci, které třeba budou 
potřebovat. Ti, kteří do SWAPU ničím nepřispějí, nechť nezoufají – to, co 
je osloví, může být jejich za symbolickou cenu. Není nutné naši krásnou 
zemi zaplavovat neustále množstvím nových výrobků a lámat si hlavu, 
jak je zlikvidovat, až nás přestanou bavit. Je možné nechat věci kolovat. 
Třeba budou těšit někoho jiného. Tak, jako nás těší v domě na Pražské uli-
ci č. 104 knihovnička zdánlivě vyřazených titulů. Mimochodem – právě 
jsem „vylovila“ skvost světové literatury: Nikos Kazantzakis: Poslední po-
kušení. Rok vydání: 1987. Platnost postojů a obsahu příběhů je stálá. Měj-
te se moc hezky a choďte po zemi s krásně otevřenýma očima.

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
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 (Pacov)

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, potřebovala by spíše klidnější domácnost, kde 
by měla prostor se se svými lidmi pořádně pomazlit. Je čistotná. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

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)

Gordon
kocour, cca 2 roky, kastrovaný
Gordon je zprvu trochu vyjuka-
ný, ale když se okouká, rád se 
pomazlí. 
Kontakt pro zájemce - 
603 219 149 (Jindřichův Hra-
dec)

Elvíra
samice, morče, věk neurčen
Elvíra je zatím vyděšená a  při 
kontaktu s námi se snaží scho-
vat, nicméně nekouše. Při tro-
še trpělivosti z  ní bude prima 
parťačka.
Kontakt pro zájemce 
- 776 688 056 
(Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

 �NOVÝ ŽIVOT STARÝM VĚCEM
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V úterý 5. července od 18:00 vystoupí v Rytíř-
ském sále londýnský univerzitní orchestr Im-
perial College Symphony Orchestra a Sinfo-
nietta. Orchestr představí Dvořákovu Carnival 
Overture, Gliérův koncert pro lesní roh a Sibeli-
ovu Symfonii č. 2. Vstupné je dobrovolné a vý-
těžek bude využit na  opravy kostela sv. Jaku-
ba. V sobotu 9. července ve 20:30 se odehraje 
představení Strašidlo Cantervillské v režii Ja-
roslava Kříže. V hlavních rolích se objeví Martin 
Zounar, Bára Štěpánová, Hana Sršňová a  další. 
Americkému velvyslanci Hiramu B. Otisovi a je-
ho rodině není souzeno jen užívat pohodlí sta-
robylého sídla Canterville, ale také se vypořádat 
s jeho dřívějším majitelem – duchem lorda Can- 
tervilla, jehož strašení nových obyvatel zámku 
nemá účinek, jaký by si představoval. Ve dnech 
15., 16., 29. a 30. července se koná historické 
divadelní představení „O  té ohavné rebe-
lii“, přibližující události počátku Třicetileté války, 
následující po defenestraci místodržících v čele 
s  jindřichohradeckým pánem Vilémem Slava-
tou. Diváci budou svědky pokusu o dobytí zám-
ku armádou generála Henry Duvala de Dampié-
rre, holdu stavovské šlechty Fridrichu Falckému, 
části bitvy na Bílé hoře, drancování Prahy i dra-
matické popravy vůdců rebelie na  Staroměst-
ském náměstí. Představení není vhodné pro dě-
ti do 10 let. Prohlídky začínají v 19:00, 20:50 
a 22:40. Více o představeních a koupi vstupenek 
se dozvíte na stránkách zámku: www.zamek-jin-
drichuvhradec.cz

Tomáš Krajník

 �V červenci nabízí jindřichohradecký zámek hudební i divadelní představení 

KULTURNÍ SERVIS

ČERVENEC 2022 |  17www.jh.cz



 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve na koncerty a komentované procházky  
a nabízí podzimní divadelní předplatné 

Nad Nežárkou se bude v červenci znovu zpívat

Již čtrnáctým rokem se letos setkáme na Zpí-
vání nad Nežárkou, festivalu dobré, nejen 
folkové, muziky. V lidském životě je tento věk 
spojený se spoustou změn. Zdá se, že i v živo-
tě festivalu to může být podobné. Tou zásad-
ní změnou je místo. Letos se uvidíme v sobotu 
16. července 2022 v Jindřichově Hradci v par-
ku pod gymnáziem. Otevřený prostor parku 
blízko u  řeky, tedy doslova „nad Nežárkou“, 
nedaleko dětského hřiště, jistě příjemně dopl-
ní atmosféru celé akce. Chybět by nemělo ani 
občerstvení. Pokud by nám snad počasí ne-
přálo, najdeme útočiště v KD Střelnice na Ma-
sarykově náměstí. Začínáme v 15:00. 
Těšit se můžeme na kapelu MANDALA ze Sla-
ného a okolí. Původní duo z roku 2017, kte-

ré se postupně rozšířilo na čtveřici hrající au-
torskou tvorbu, za  kterou stojí především 
frontman kapely Dan Bednář. O  rok mladší 
pražsko-brandýská kapela NAČAREJ se po-
hybuje na  pomezí etno-folku, folkloru až 
country-rocku. Uvidíme, čím nás překvapí. 
Stálicí folkových pódií je kapela LÁŽO PLÁ-
ŽO. Jak název napovídá, čeká nás pohodo-
vá, velmi příjemná muzika, která vás pohltí. 
A nenechte si ujít jejich kapelní auto! Úžasná 
zmačkaná žena je SAŠA NIKLÍČKOVÁ. Dáma 
s akordeonem zpívá vtipně i dojemně nejen 
o  ženských trampotách lidského bytí na  vl-
nách folku s kapkou šansonu. Domácí X-TET, 
který stojí za  vznikem Zpívání nad Nežár-
kou, je původně vokální seskupení, které tu 

a  tam podpoří své vícehlasé úpravy nástro-
jovým doprovodem. Legendou české count-
ry je kapela ZELENÁČI, která za své působení 
od  roku 1974 jistě ovlivnila mnoho country 
a  bluegrassových muzikantů. Uslyšíme prů-
řez jejich tvorbou včetně nejznámějších hitů. 
Půvabnou ozdobou, tečkou na  závěr, bude 
letos LENKA SLABÁ & TRIOLLA. Jistě si vzpo-
menete na  její působení se Žalmanem, Ne-
zmary nebo Spirituál kvintetem. Celým fes-
tivalem nás provede zkušený moderátor 
folkových festivalů, rozhlasový redaktor Zde-
něk „Švára“ Schwager, který se letos předsta-
ví i  jako basák, a zvuku bude kralovat Pavel 
Jindrák. 

Štěpán Štrupl

Komentované procházky startují již potřetí, tentokrát půjdou „od hospody k hospodě“

Městská kultura Jindřichův Hradec zve ty 
z vás, které zajímá historie města nad Vaj- 
garem, na  v  pořadí již třetí komentované 
procházky městem s podtitulem „Od hos-
pody k  hospodě“. Procházky se usku-
teční v  pondělí 18. července od  15:00 
a od 18:00 a 8. srpna ve stejných časech 
a  budou vycházet od  Kulturního domu 
Střelnice. 

Spolu s certifikovanými průvodci městem Vě-
rou Kubátovou a Martinem Musilem účastníci 
procházek zavítají na zajímavá místa ve městě, 
kde se scházeli naši předci, pili a hodovali, dis-
kutovali o důležitých tématech a zažívali spo-
lu úsměvné i  smutné události. V  hospodě se 
uskutečnily třeba i námluvy, své místo tu měli 
i hospodští povaleči. Zavítají také k domu u zá-
meckého pivovaru, který není veřejnosti běž-

ně přístupný. Tam žil jeden z  nejznámějších 
jindřichohradeckých studentů mladý Bedřich 
Smetana. Ten měl také k pivu velmi blízko – je-
ho otec pracoval jako správce černínského pi-
vovaru.
Vstupenky na procházky jsou k dispozici v po-
kladně Kulturního domu Střelnice a on-line na: 
www.kultura.jh.cz.

Jiří Kubát
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Městská kultura Jindřichův Hradec Vás zve na klavírní koncert Jiřího Pazoura „České inspirace “ dne 22. července 
od 18:00 do kaple sv. Maří Magdaleny

Hudební skladatel a klavírní improvizátor Jiří 
Pazour pro vás připravil nový koncertní pro-
gram, který je tematicky zaměřen na  tvorbu 
českých a moravských hudebních skladatelů.
Jak už bývá při koncertech Jiřího Pazoura 
zvykem, i  v  tomto programu uslyšíte známé 
skladby slavných autorů v novém originálním 
zpracování. V první části koncertu zazní mimo 

jiné skladby B. Smetany, A. Dvořáka, B. Marti-
nů L. Janáčka a dalších autorů.
V  druhé části koncertu si budete moci opět 
sami zvolit témata, která bude Jiří Pazour hu-
debně zpracovávat a  přímo na  koncertním 
pódiu přetvářet do  nové hudební podoby. 
Tato část koncertu není nikdy stejná, pokaž-
dé zní nová hudba. Budete mít možnost sle-

dovat, jakým způsobem se proměňují známé 
melodie a  jak přímo na  místě vznikají nové 
hudební skladby.
S  Jiřím Pazourem zažijete neopakovatelný hu-
dební večer nejen prvotřídní klavírní hry, ale pře-
devším večer živelných, strhujících a inspirací na-
bitých improvizací a hudebních proměn.

Ivana Bačáková

Divadelní předplatné podzim 2022 

Skupina A
„Šest v tom“ – John Lom / Agentura Snů
V  režii Johna Loma hrají: Jaroslav Sypal, Petr 
Vojnar, Eva Hráská, Jaroslava Stránská, Slávek 
Boura.
„Lady Oskar“ – G. Magnier, M. Guillaune, 
J. Franco / Divadlo Kalich  
V  režii Jany Paulové hrají: Jana Paulová, Ladi-
slav Hampl, David Suchařípa, Jan Kříž, Denisa 
Pfauserová / Leontina Hromádková, Vendula 
Fialová a Barbora Vyskočilová / Marie Křížová.
„Kaktusový květ“ – Abe Burrows / Divadel-
ní agentura Háta
V režii Romana Štolpy hrají: Lukáš Vaculík, Ol-
ga "Háta" Želenská / Adéla Gondíková, Betka 
Stanková / Kristýna Kociánová, Filip Tomsa / 
Václav Jiráček / Petr Buchta, Ivana Andrlová / 
Pavla Vojáčková. 

„Lov na losa“ – Michal Walczak / Agentura 
Harlekýn
V režii Jakuba Krofty hrají: Ladislav Hampl, Pe-
tra Horváthová, Marek Daniel, Jana Polášková 
a Saša Rašilov.
Skupina B
„Pusťte mě ven!“ – Jean-Marie Chevret / Di-
vadlo Kalich
V  režii Sabiny Remundové hrají: Iva Janžurová 
a Sabina Remundová. 
„Příběh ze zoo“ – Edward Albee / Divadlo Ungelt
V  režii Jiřího Pokorného hrají: David Švehlík 
a David Novotný.
Prodej předplatenek začíná 12. červen-
ce 2022 (v  pokladně KD Střelnice – tel. č.: 
384  497  474) a  potrvá do  21. srpna 2022. 
Bližší informace v  kanceláři KD Střelnice 
na tel. č.: 384 497 473.

Předplatným si zajišťujete své stálé místo 
v  hledišti divadelního sálu Kulturního domu 
Střelnice v Jindřichově Hradci na danou sezó-
nu. Předplatným Vám poskytujeme slevu dle 
druhu představení a  druhu předplatitelské 
skupiny. Předplatní lístek je přenosný (mů-
žete ho darovat nebo zapůjčit). Datum kaž-
dého představení s  označením předplatitel-
ské skupiny oznamujeme měsíčně plakátem 
„Kultura“ a  na  Vaši adresu (nebude-li na  při-
hlášce uvedena přesně, neručíme za jeho do-
dání) ho budeme zasílat včetně programu ki-
na Střelnice. Případnou změnu adresy ohlaste 
v kanceláři Kulturního domu Střelnice (tel. č.: 
384 497 473, strelnice@jh.cz). Na stejnou ad-
resu se obraťte i v případě, že by Vám materi-
ály nebyly doručeny.

Ivana Bačáková
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
30. 7. 2022
Summer Night Food Festival
Od 17:00 do 24:00 se můžete těšit na  již 
druhý ročník velmi úspěšného a unikátní-
ho projektu večerního festivalu jídla a pití 
v krásných Žižkových sadech, které se na-
víc rozsvítí více jak kilometrem světelných 
řetězů. Speciality zapijete pivem, vínem či 
koktejlem a zatančíte si za doprovodu živé 
hudební produkce.
CHEB
22.–23. 7. 2022
Letní bláznění v Krajince
Představení nového divadla a cirkusu, po-
uliční vystoupení a workshopy.
KUTNÁ HORA
8.–10. 7. 2022
Oldstars on the road: Kutná Hora 
Prostory bývalého pivovaru v Sedlci na tři 
dny ožijí studentským divadlem. Umělec-
ká skupina OLDstars představí svůj nejno-
vější repertoár. Těšit se můžete na  diva-
delní maraton tří desítek inscenací přímo 
v srdci UNESCEM chráněného města. Pro 
diváky bude připraveno stanové měs-
tečko s  kompletním sociálním zázemím 
i stravovací služby.
LITOMYŠL
1. 7.–26. 8. 2022
Toulovcovy prázdninové pátky – 24. ročník
Každý pátek pohádka a  koncert na Tou-
lovcově náměstí.
POLIČKA
22.–23. 7. 2022
Colour Meeting Polička
Oblíbený multikulturní festival v  jedineč-
ném prostředí poličského parku u hradeb. 
Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský 
koutek, domácí kuchyně, čajovna.
TELČ
29. 7.–14. 8. 2022
Prázdniny v Telči a Parní léto
Těšit se můžete na koncerty, kocouří scé-
ny, pohádky, divadla a výstavy. Chybět ne-
budou jízdy parním vlakem nebo závody 
dračích lodí.
TŘEBOŇ
22.–23. 7. 2022
Historické slavnosti Jakuba Krčína 
Historicky laděný program, koncerty, ře-
meslný trh, kostýmované průvody v cen-
tru města a závěrečný ohňostroj nad ryb-
níkem Svět.

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

Zuzana Bedrnová

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

1. 7. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 PREZIDENTKA
pátek Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie, Romantický / Česko česky

2. 7. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 TOP GUN: MAVERICK
sobota Animovaný, Komedie / USA dabing Akční, Drama / USA dabing

3. 7. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
neděle Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie / Česko česky

5. 7. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
úterý Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

6. 7. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 TOP GUN: MAVERICK
středa Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Akční, Drama / USA dabing

7. 7. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 ŘEKNI TO PSEM
čtvrtek Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie / Česko česky

8. 7. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
pátek Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Akční, Dobrodružný / USA titulky

9. 7. 17:30 THOR: LÁSKA JAKO HROM 20:00 ŘEKNI TO PSEM
sobota Akční, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko česky

10. 7. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
neděle Animovaný, Komedie / USA dabing Akční, Dobrodružný / USA dabing

12. 7. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 ELVIS
úterý Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Životopisný, Hudební / USA, Austrálie titulky

13. 7. 17:30 KDYBY RADŠI HOŘELO 20:00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
středa Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA titulky

14. 7. 17:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
čtvrtek Pohádka / Česko, Slovensko, Maďarsko česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

15. 7. 17:30 ŘEKNI TO PSEM 20:00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
pátek Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA dabing

16. 7. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 HÁDKOVI
sobota Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie / Česko česky

17. 7. 17:30 ŘEKNI TO PSEM 20:00 HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
neděle Komedie / Česko česky Komedie, Drama / V. Británie titulky

19. 7. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 PREZIDENTKA
úterý Animovaný, Komedie / USA dabing Komedie, Romantický / Česko česky

20. 7. 17:30 HÁDKOVI 20:00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
středa Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA dabing

21. 7. 17:30 PREZIDENTKA 20:00 HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
čtvrtek Komedie, Romantický / Česko česky Komedie, Drama / V. Británie titulky

22. 7. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 HÁDKOVI
pátek Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Komedie / Česko česky

23. 7. 17:30 VELKÁ PREMIÉRA 20:00 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
sobota Komedie / Česko česky Akční, Sci-fi, Fantasy / USA titulky

24. 7. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 ČERNÝ TELEFON
neděle Animovaný, Komedie / USA dabing Horor / USA titulky

26. 7. 17:30 RAKEŤÁK 20:00 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
úterý Animovaný, Dobrodružný / USA dabing Akční, Sci-fi, Fantasy / USA titulky

27. 7. 17:30 HÁDKOVI 20:00 ČERNÝ TELEFON
středa Komedie / Česko česky Horor / USA titulky

28. 7. 17:30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 20:00 APOKALYPSA: FINAL CUT
čtvrtek Animovaný, Akční / USA dabing Drama, Válečný / USA titulky

29. 7. 17:30 VELKÁ PREMIÉRA 20:00 VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
pátek Komedie / Česko česky Akční, Sci-fi, Fantasy / USA titulky

30. 7. 17:30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 20:00 VELKÁ PREMIÉRA
sobota Animovaný, Akční / USA dabing Komedie / Česko česky

31. 7. 17:30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 20:00 JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
neděle Animovaný, Akční / USA dabing Komedie / Austrálie titulky

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

9. 7. 15:00 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD po dobu letních prázdnin se nepromítá

sobota Rodinný, Komedie / USA dabing

23. 7. 15:00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
sobota Pohádka / Česko česky
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Vodáková-Šrotová a  Vlastimil Vodák. Někte-
ré šperky budou i  k  prodeji. Výstava potr-
vá do 27. listopadu 2022. Druhou otevřenou 
výstavou je výstava prací našich kurzistů, 

kteří pod vedením lektorky Milevy Müllerové 
na kurzu Tkaní tapiserie a pod vedením lek-
tora Zdeňka Kubáka na kurzu Tkaní na stavu 
vytvořili vlastní textilní díla. Své výrobky pra-

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 
zve v  červenci na  již čtvrté páteční tvoření 
pro děti a dospělé v tomto roce, které je při-
praveno na 22. 7. od 13:00 do 18:00. Pro dě-
ti je nachystáno tvoření 
nejen s  textilní téma-
tikou. Malé návštěvní-
ky nemine ani zaslou-
žená odměna. Vstupné 
pro děti je zdarma, do-
spělí uhradí 20 Kč. Pro všechny návštěvníky 
jsou připraveny dvě výstavy. Na první výsta-
vě Poezie nitě si prohlédnou textilní umělec-
ké výrobky od  Sdružení textilních výtvarní-
ků z Prahy, uvidí gobelíny a textilní miniatury 
od 11 autorů. V Domě gobelínů vystavují Jar-
mila Handzelová, Jarmila Těšínská, Marie To-
mášová, Marie Vaňková-Kuchynková, Radka 

14. 7. 18:00
ZACHRÁNÍME AFRICKOU DIVOČINU? 
Přednáška Jany Hajduchové. 
Každých 15 minut zemře v Afri- 
ce jeden slon rukou pytláků. 
Pytlačení a pašování je hrozba 
nejen pro slony, ale i  pro ce-
lou řadu dalších, méně viditel-
ných zvířat, jako jsou papoušci 
nebo levharti. Je vůbec možné 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

tomu nějak čelit? O tom, jak probíhá pašová-
ní ohrožených druhů, jak se prosazuje zákon 

na  ochranu afrických zvířat 
a  jak také může vypadat boj 
za  jejich záchranu, bude vy-
právět Jana Hajduchová, kte-
rá pracovala v  Africe sedm let 
pro organizaci EAGLE Network 
a bojem proti pašerákům se za-
bývá už 19 let.

22. 7. 19:00 
JAZZOVÁNÍ V JEZUITSKÉ KOLEJI
Tradiční večer pro milovníky jazzu na nádvo-
ří Muzea fotografie a MOM. Vstupné 100 Kč.
28. 7. 18:00
ZA “ADOPTIVNÍ DCEROU” DO AFRIKY 
Beseda Ladislava Kopeckého o  “adopci 
na dálku”, která pomáhá africkým dětem zís-
kat vzdělání.

Sabina Langerová

videlně obměňují a doplňují novou originál-
ní tvorbou. 
V  červenci se uskuteční kurz Pletení z  oro-
bince pro pokročilé pod vedením lektorky 
Ivety Dandové. Kurz se uskuteční 2. a 3. čer-
vence. Výrobky z této mokřadní rostliny, kte-
rá překvapuje svou tvárností, si účastníci od-
nesou domů. Dále je také připraven letošní 
již čtvrtý kurz Tkaní tapiserie, tentokrát pro 
pokročilejší účastnice pod vedením zkušené 
lektorky Milevy Müllerové.  Kurz se uskuteč-
ní 23. a 24. července od 9:00 do 17:00. Tito 
zkušení účastníci již začínají realizovat tapise-
rie 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.

Marie Havlová 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií zve v červenci na následující akce:

Dům gobelínů

Zveme návštěvníky na  pravidelné pořa-
dy v  planetáriu každou středu a  sobotu 
od 20:00 a v neděli od 14:00.
Mimořádné pozorování Slunce 
Na noční obloze spatříme tisíce hvězd. Jedna je 
ale výjimečná a životodárná. Slunce. Tato hvěz-
da je tak blízko, že můžeme na  jejím povrchu 

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla 

Prázdninové akce zahájíme v pondělí 4. čer-
vence od 20:00 svátečním koncertem žesťo-
vého souboru TRUMPET TUNE BRASS v kos-
tele sv. Jana Křtitele.
Tradičním a  velmi oblíbeným je každoročně 
FOLKLORNÍ FESTIVAL s  mezinárodní účas-
tí (národopisný festival plný hudby a  tance) 
pořádaný ve  spolupráci s  Krojovou družinou 
z  Jarošova nad Nežárkou. Festival bude za-
hájen v  sobotu 23. července ve  12:30 u  KD 
Střelnice. Ve  13:00 hodin bude pokračovat 
krojovým průvodem městem a  festivalovým 
programem v areálu muzea ve Štítného ulici. 
V případě nepříznivého počasí se festival bu-
de konat v Kulturním domě Střelnice. 
V sobotu 23. července bude v konferenčním 
sále Muzea Jindřichohradecka zahájena vý-

 �Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na prázdninové akce
stava s  názvem „ČTVRTÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ“ 
věnovaná jindřichohradeckému rodákovi, sta-
tečnému vojákovi a vlastenci, účastníkovi čes-
koslovenského protinacistického odboje Fran-
tišku Peltánovi. 
V pondělí 25. července od 19:30 a 1. srp-
na od 21:00 se můžete těšit na MAGICKOU 
VIOLU PETRA PŘIBYLA v  kostele sv. Jana 
Křtitele.
V  sobotu 20. srpna od  18:00 Vás zveme 
v  rámci 17. ročníku Jihočeského komorního 
festivalu na  DIALOG VIOLONCELLA A  KY-
TARY v podání Petra Nouzovského a Lukáše 
Sommera do kostela sv. Jana Křtitele. 
I nadále můžete zhlédnout probíhající výsta-
vy ve Štítného ulici Šerka, šáší, měchura – to 
je naše kultura (výstava se spoustou edukač-

ních prvků), Horní náměstí – místo paměti 
či J. Hradec sobě! Z historie jindřichohradec-
kých pěveckých a  divadelních spolků ve  vý-
stavní síni na Balbínově náměstí. 
Pro velkou oblibu tak jako každý rok se i  le-
tos každý pátek od 20:00 budou konat noč-
ní komentované prohlídky kostela sv. Ja-
na Křtitele. Vstupenky na noční prohlídky je 
možné zakoupit POUZE v  předprodeji v  po-
kladně muzea ve Štítného ulici nebo rezervo-
vat na tel. č.: 384 363 661.
Bližší informace k našim akcím naleznete na: 
www.mjh.cz či na našem facebookovém pro-
filu @MuzeumJindrichohradecka.

Těšíme se na viděnou.
 Martina Machartová

pozorovat neuvěřitelná kosmická představení. 
Jedno z nejúchvatnějších je sledování protube-
rancí – výtrysků slunečního plazmatu vysoko 
nad povrch hvězdy. „Naše hvězda“ se probouzí 
ze spánku. Přijďte se pokochat protuberance-
mi, filamenty nebo slunečními skvrnami speci-
álními slunečními dalekohledy. 

Přidané mimořádné pozorování Slun-
ce (za  jasného počasí) se koná vždy mezi 
15:00 a 17:00 – úterky 5. 7. a 12. 7., středy 
6. 7. a 13. 7. a soboty 9. 7 a 16. 7.
Standardní pozorování Slunce v letních měsí-
cích je každou neděli od 15:00 do 16:00.

Zbyšek Prágr
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SPORT

V sobotu 16. července pořádá spolek Vajgar-
ská saň z.s. ve spolupráci s Českou asociací dra-
čích lodí na rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci 
V. ročník Vajgarské saně. Závod se započítává 
do  žebříčku národního poháru dračích lodí, 
české národní ligy a Dragon Boat Grand Prix.
Po  dvou ročnících se vracíme zpět na  rybník 
Vajgar do areálu městské plovárny přímo v Jind- 
řichově Hradci. Bude zde veškeré zázemí pro 
závodníky a po celý den bude zajištěno i ob-
čerstvení. Dále zde budou mít zájemci možnost 
zapůjčit si různá šlapadla, lodičky a  paddle- 
boardy.
Celý den bude zakončen živou hudbou k po-
slechu a tanci.
Závod je otevřený veřejnosti a mohou se do ně-
ho hlásit skupiny závodníků smíšených posá-

 �Na rybník Vajgar se vrátí závody dračích lodí
dek (vždy minimálně 6 žen),  dámských posá-
dek a posádek v kategorii do 18 let. Dále bude 
vyhlášena kategorie FIRMA, která závodí sou-
časně v kategorii MIX či ŽENY, je ale hodnoce-
na i zvlášť, boduje zároveň v Národní lize firem-
ních posádek – na základě podepsané smlouvy 
o reklamě a vystavené faktury.
Posádka má 20 pádlujících a jednoho bubení-
ka. Pojede se sprint na 200 m a v případě do-
statečného zájmu posádek i závod na 1 000 m.
Startovné pro dospělé posádky je 6.500 Kč, pro 
juniorské posádky je to 1.000 Kč, kategorie FIR-
MA má startovné stanoveno na 10.000 Kč.
Dračí lodě s profesionálním kormidelníkem za-
jišťuje pořadatel.
Další informace získáte na: info@vajgarskasan.cz
nebo na tel. č.: 602 804 058.

Parkování bude zajištěno v Denisově ulici, kte-
rá bude částečně zjednosměrněna směrem 
z centra, dále pak v přilehlých ulicích a parko-
vištích dle dopravního značení. Občerstvit se 
můžete v místní restauraci a ve stáncích v are-
álu plovárny.

Předběžný časový harmonogram:
9:00–11:00
možnost tréninkových jízd přihlášených po-
sádek (pokud bude mít některá z posádek zá-
jem, lze domluvit individuálně trénink i v týdnu 
před samotným závodem)
10:00
porada kapitánů
11:00
zahájení závodů
18:00
předpokládaný konec závodů a  vyhlášení vý-
sledků
19:00–???
volná zábava, živá hudba 

Petr Houška

 �Úspěchy členů Karate J. Hradec OGRD na mistrovských soutěžích
V sobotu 23. dubna 2022 se v Bruntále konalo 
1. kolo Národního poháru Českého svazu kara-
te goju ryu. Na akci vyrazil společně s tatínkem 
člen dětské sportovní skupiny Karate J. Hradec 
OGRD Ondra Uxa. Po  bezchybném výkonu si 
v Kata mladších žáků 10–11 let vybojoval zlatou 
medaili. V neděli 5. června 2022 se v Brně kona-
lo 2. kolo Národního poháru Českého svazu ka-
rate goju ryu. Akce se zúčastnili členové Karate 
J. Hradec pod vedením Jaroslava Valenty. I přes 
úmorné vedro, které panovalo v  neklimatizo-
vané sportovní hale, se členům klubu nakonec 
povedlo vybojovat pár pěkných umístění a me-
dailí. Dařilo se zejména Vítu Masařovi, který mo-
mentálně hostuje v Brně a Ondrovi Uxovi.
Výsledky členů KJH OGRD 
Vít Masař (hostující v Budokanu Brno): 
zlato v Kata muži 16+ 
Ondra Uxa: 
stříbro v Kata žáci 10–11 let  
Ema Linhartová: 
5. místo v Kata a 7. místo v Kumite dorostenky
Ondra Šafrata: 
7. místo v Kumite a 7. místo v Kata st. žáků

Jaroslav Valenta
Foto: archiv Karate J. HradecNa snímku jsou: Ondra Šafrata, Ondra Uxa, Vít Masař, trenér Jaroslav Valenta a Ema Linhartová.
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: V DEVATENÁCTÉM STOLETÍ PRODÁVAT NOVINKA KOSTKOVÝ CUKR
Výhercem se stává: Aleš Hřava z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci
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        1.–3. 8. KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ – PARK POD GYMNÁZIEM 
                5. 8. JINDŘICHOHRADECKÝ BIG BAND – LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU
                6. 8. KRAUSBERRY – LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU
                8. 8. KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY MĚSTEM – OD HOSPODY K HOSPODĚ
             10. 8. ROMAN DRAGOUN – LETNÍ KONCERT – MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
             12. 8. FARMÁŘSKÉ TRHY – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
             13. 8. PLAVCI – LETNÍ KONCERT – RYBNÍK VAJGAR – NÁBŘEŽÍ L. STEHNY
             19. 8. TRAPEŘI S ROBERTEM KŘESŤANEM – LETNÍ KONCERT – PARK POD GYMNÁZIEM
             20. 8. REST V PARKU – LETNÍ KONCERT – PARK POD GYMNÁZIEM
             24. 8. THE SILVER SPOONS – LETNÍ KONCERT – PARK POD GYMNÁZIEM
              27. 8. MĚSTO DĚTEM – MĚSTSKÝ PARK
              27. 8. G. BIZET „CARMEN“ – OPERA NA STÁTNÍM HRADU A ZÁMKU J. HRADEC
1. 8.–31. 8. PARNÍ JÍZDA VLAKEM – JHMD
                1. 8. VEČER ITALSKÉ HUDBY A POEZIE – KONCERT – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
                3. 8. ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
                5. 8. TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
         6.–7. 8. LETNÍ TOP FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH – MF A MOM
                6. 8. LETECKÝ DEN S ARMÁDOU ČR – LETIŠTĚ J. HRADEC  

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na srpen
              7. 8. PORCINKULE – TRADIČNÍ POUŤ
              7. 8. ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – SLAVNOST PORCIUNKULE – KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. KATEŘINY
             8. 8. TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY – KONCERT – ZÁMECKÝ RONDEL 
12.–13. 8. O TÉ OHAVNÉ REBELII – PŘÍBĚH Z VÁLKY TŘICETILETÉ 
 – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
           13. 8. MINT MARKET – TRHY S MÓDOU – NÁMĚSTÍ MÍRU
           13. 8. CHALUPA CUP – RYBNÍK VAJGAR
           14. 8. ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 – PROBOŠTSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
           15. 8. POCTA ART ROCKU 2 – ORGANUM – KONCERT – MF A MOM
19.–20. 8. JINDŘICHOHRADECKÝ POHÁR V PARAŠUTISMU – LETIŠTĚ J. HRADEC
          20. 8. SETKÁNÍ ČS. LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI – CENTRUM MĚSTA
          20. 8. FILM & FOTO FEST – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE – MF A MOM
          20. 8. CYRANO Z BERGERACU – DIVADLO – MF A MOM
23.–27. 8. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BALONOVÉM LÉTÁNÍ – LETIŠTĚ J. HRADEC
          24. 8. VÁNOCE V AQUAPARKU

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

1. července, 18:00–21:00
VEČERNÍ PROHLÍDKY VÝSTAVNÍHO 
DOMU STARÁ RADNICE

1. července, 20:00
NOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Další prohlídky ve dnech 8. 7., 15. 7., 
22. 7. a 29. 7.
Kostel sv. Jana Křtitele

1.–2. července, 21:30 
WILLIAM SHAKESPEARE 
"VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ" 
Divadelní komedie v podání Jindři-
chohradecké činohry
Státní hrad a zámek J. Hradec

4. července, 20:00
SVÁTEČNÍ KONCERT TRUMPET 
TUNE BRASS
Kostel sv. Jana Křtitele

5. července, 14:00
BENEFIČNÍ DEN PRO CIBELU
Koncerty – ATMO music, 
Zooblasters, Laura a její tygři
Park pod gymnáziem

5. července, 18:00
IMPERIAL COLLEGE SYMPHONY 
ORCHESTRA A SINFONIETTA
Koncert londýnského univerzitního 
orchestru
Státní hrad a zámek J. Hradec

6. července, 19:00
VOJTAANO
Letní koncert. Městská plovárna

9. července, 20:30
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Divadelní představení
Státní hrad a zámek J. Hradec

13. července, 19:00
GAIA MESIAH
Letní koncert
Park pod gymnáziem

ČERVENEC 2022
Kulturní kalendář

14. července, 18:00
ZACHRÁNÍME AFRICKOU DIVOČINU?
Přednáška Jany Hajduchové
Muzeum fotografie a MOM

15. července, 19:00, 20:50, 22:40
O TÉ OHAVNÉ REBELII
Historické divadelní představení
Státní hrad a zámek J. Hradec

16. července, 09:00
5. ROČNÍK VAJGARSKÉ SANĚ
Závody dračích lodí
Městská plovárna

16. července, 15:00
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
Koncerty: Mandala, Načarej, Saša 
Niklíčková, Lážo Plážo, X-TET, Zele-
náči, Lenka Slabá & Triolla
Park pod gymnáziem

18. července, 15:00, 18:00
OD HOSPODY K HOSPODĚ
Komentované procházky městem
KD Střelnice

20. července, 19:00
STARÝ FÓRY
Letní koncert
Městská plovárna

22. července, 18:00
ČESKÉ INSPIRACE
Klavírní koncert Jiřího Pazoura
Kaple sv. M. Magdaleny

22. července, 19:00
JAZZOVÁNÍ V JEZUITSKÉ KOLEJI
Muzeum fotografie a MOM

23. července, 14:00
FOLKLORNÍ FESTIVAL 
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
12:30 – zahájení u KD Střelnice 
13:00 – krojový původ městem 
14:00 – festivalový program
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

23. července, 09:00
ČTVRTÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ
Zahájení výstavy o  Františku Peltá-
novi. Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

24. července, 14:00
EUROJACK DŘEVORUBECKÁ SHOW
Náměstí Míru

25. července, 19:30
NAPŘÍČ ŽÁNRY
Koncert v rámci Magické violy Petra 
Přibyla. Kostel sv. Jana Křtitele

26. července, 19:00
XAVIER BAUMAXA
Letní koncert. Městská plovárna

28. července, 18:00
ZA "ADOPTIVNÍ DCEROU" DO AFRIKY
Beseda Ladislava Kopeckého
Muzeum fotografie a MOM

29. července, 18:00
KONCERT K POCTĚ ZUZANY RŮŽIČKOVÉ 
A VIKTORA KALABISE
Účinkuje Kalabis Quartet.
Kaple sv. M. Magdaleny

30. července, 19:00
POLETÍME?
Letní koncert. Nádraží JHMD

31. července–3. srpna, 21:30
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Letní kino
31. 7. – Cesta domů
1. 8. – Gump
2. 8. – Prvok, Šampón, Tečka a Karel
3. 8. – Příšerákovi 2
Park pod gymnáziem

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

TOP OF KOPP 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 30. 9. 2022

ŘEMESLA A POVOLÁNÍ 
– HISTORICKÁ I SOUČASNÁ 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

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

VÝSTAVA KURZISTŮ TKANÍ TAPISERIE 
– Dům gobelínů 
– Stálá výstava

VÝSTAVA FILMOVÝCH KOSTÝMŮ 
Z POHÁDKY TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
– Státní hrad a zámek J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

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

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

130 LET KNIHOVNY JINDŘICHOVA HRADCE 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 8. 2022

JAROSLAVA RŮŽIČKOVÁ 
– PALIČKOVANÁ KRÁSA 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 30. 9. 2022


