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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 � Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak
Pěkné prázdninové počasí je ideální pro výle-
ty, proto se tentokrát vydáme za památnými 
stromy do blízkého okolí našeho města. Me-
zi Jindřichovým Hradcem a Bukem, v blízkosti 
Cvildovského rybníku vedle bývalého rozsáh-
lého venkovského stavení, které bylo rekon-
struováno na  hotel Frankův Dvůr, roste uni-
kátní jilm vaz. Roste v těsné blízkosti budovy 
a  je nepřehlédnutelnou dominantou. Strom 
byl již v  roce 1989 zaevidován v  tehdejším 
soupisu státem chráněných stromů a  v  roce 
2002 byl prohlášen za památný. Strom je vyso-

Buk. Foto: Ladislav Sochna  

ký 25 m, obvod kmene má 392 cm a je nejmo-
hutnějším dochovaným jilmem na Jindřicho-
hradecku. Jeho stáří je odhadováno na 150 let. 
Mimořádně starý a mohutný dub roste přímo 
v Buku u rybníčku v blízkosti čp. 25. Dub, je-
hož stáří je odhadováno na 150 let, je vysoký 
25 m, obvod kmene má 373 cm. Za památný je 
strom prohlášen od roku 2005. Dalším památ-
ným stromem v Buku je jírovec. Ten roste v za-
hradě u domu čp. 64 a jeho obvod kmene je 
úctyhodných 320 cm.

Petra Šelepová

 �Opera na zámku letos nabídne příběh divoké Carmen
Také v letošním roce připravuje město Jindři-
chův Hradec příznivcům opery pod širým ne-
bem jedinečný zážitek. Ve spolupráci s Agen-
turou Croce Vratislava Kříže bude v sobotu 
27. srpna od  20:00 na  III. nádvoří jindři-
chohradeckého státního hradu a  zámku 
uvedena opera Georgese Bizeta Carmen. 
Představení se uskuteční v  podání orchest-
ru, sboru a baletu Divadla Josefa Kajetána 
Tyla v Plzni. V režii Martina Otavy se v titul-
ní roli představí sólistka opery Národního di-
vadla v Praze mezzosopranistka Ester Pavlů, 
která právě roli Carmen na této scéně zpívá. 
V  dalších hlavních rolích účinkují Philippe 
Castagner, Alžběta Poláčková a Jiří Rajniš. Or-
chestr řídí dirigent Jiří Štrunc.
Opera Carmen je čtyřaktová opera, která 
v době svého uvedení v roce 1875 šokovala 
obecenstvo a způsobila skandál svým poru-
šením dobových konvencí. Děj se odehrává 
v  Seville v  jihozápadním  Španělsku  a  jejím 

Děbolín. Foto: Ladislav Sochna  

Frankův Dvůr. Foto: Ladislav Sochna  

okolí. Vypráví o tragickém příběhu Dona Jo-
sého, naivního vojáka, který je sveden úsko-
ky ohnivé a zároveň svému osudu odevzda-
né cikánky Carmen.
Představení se usku-
teční za každého po-
časí. Vstupenky jsou 
k  dispozici v  pokladně Kulturního domu 
Střelnice a on-line na: www.kultura.jh.cz.
Realizaci představení podpořila J&T Banka 
a.s. Akce je rovněž podpořena z rozpočtu Ji-
hočeského kraje.

Jiří Kubát

Frankův Dvůr (1997). Foto: archiv MěÚ J. Hradec
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
prázdniny jsou v  polovině, pořád ale mají žá-
ci a  studenti měsíc času na  to, aby zažili ještě 
spoustu letních dobrodružství. Bohužel, ne všech-
ny děti prožívají volno tak, jak bychom jim všich-
ni přáli. A proto každoročně náš odbor sociálních 
věcí pořádá pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí letní tábor. Spoustu zábavy si tam uži-
je zhruba 30 dětí, které opravdu nemají na růžích 
ustláno. Často je to pro ně jediný hezký čas za ce-
lý rok. Prázdniny jsou pro Jindřichův Hradec ča-
sem, kdy je centrum plné turistů. I letos si jako cíl 
dovolené vybralo naše město velké množství lidí. 
A není se čemu divit. Jindřichův Hradec i jeho oko-
lí je krásným místem a je vždycky nabíjející slyšet 
od návštěvníků slova chvály na naše město. Někdy 
je fajn projít se ulicemi a  dívat se 
kolem sebe očima turisty. Člo-
věk si pak všimne spousty krás-
ných detailů a  zrovna Jind- 
řichův Hradec je město, kde si 
díky jeho atmosféře můžete 
připadat stále jako 
na  dovolené. Užij-
te si krásné léto.

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Hokejisté A týmu HC Dukly Jihlava budou část 
svých domácích zápasů hrát na  zimním sta-
dionu Jana Marka. Do  Jindřichova Hradce se 
tak po  letech opět vrátí prvoligový hokej. Bý-
valý Horácký zimní stadion v  Jihlavě totiž če-
ká demolice a hokejisté tak hledali zázemí pro 
domácí utkání, než bude v roce 2024 dostavěn 
stadion nový. Klub doufá, že ho místní diváci při-
jmou a vytvoří na zápasech domácí atmosféru. 
Smlouvu o spolupráci v pátek 17. června pode-
psal jednatel HC Dukly Jihlava Bedřich Ščerban 
a  jednatelé Služeb města Jindřichův Hradec, 
které stadion provozují, Jan Mlčák a  Ivo Ježek. 
Jen do konce tohoto roku by Dukla na místním 
zimním stadionu měla odehrát šest zápasů.

 �Hokejisté Dukly Jihlava budou hrát domácí zápasy na jindřichohradeckém zimním stadionu

Ve  středu 6. července se u  sochy Mistra Jana 
Husa v  Husových sadech uskutečnilo ekume-
nické shromáždění k 607. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. Vzpomínkového setkání se zúčastnili 
zástupci církví i starosta Jindřichova Hradce Jan 
Mlčák. V projevech účastníci vyzdvihli zejména 
odkaz Mistra Jana Husa a jeho myšlenky.

Eliška Čermáková

 �Na Mistra Jana Husa se tradičně vzpo-
mínalo u pomníku v Husových sadech

V sobotu 25. června uspořádalo město Neckar-
gemünd oslavy čtvrtstoletí partnerství s Jind- 
řichovým Hradcem. Partnerskou smlouvu teh-
dejší starostové podepsali v květnu 1996. Dva-
cet pět let od podepsání tedy uplynulo už loni, 
to ale oslavy znemožnila pandemie covidu. Zá-
stupci Neckargemündu přijali delegaci z Jind-
řichova Hradce v čele se starostou Janem Ml-
čákem v pátek 24. června. V sobotu pak všichni 

 �Spojení Jindřichova Hradce a německého Neckargemündu funguje už 25 let

společně navštívili sousední Heidelberg, kde 
byla připravena prohlídka hradu a  pak cesta 
lodí po  řece Neckar zpět do  Neckargemündu 
a  nechyběla ani prohlídka malebného centra 
města. Odpoledne pak program pokračoval 
oficiální slavností v  aule  Gymnázia Maxe Bor-
na. Projevy starostů Franka Volka a Jana Mlčá-
ka doprovodila vystoupení v podání muzikan-
tů a sboru místní hudební školy.

V sobotu 2. července se uskutečnil první výcvik 
s  novým motorovým hliníkovým člunem, kte-
rý pořídilo pro dobrovolné hasiče město Jindři-
chův Hradec. V rámci výcviku na rybníce Vajgar 
došlo i ke křtu starostou města Janem Mlčákem, 

 �Dobrovolní hasiči mají nový člun, dostal jméno Nežárka

přičemž člun dostal jméno Nežárka. Dobrovolní 
hasiči si pořízení nového člunu podle svých slov 
nesmírně považují a k jejich výcvikům bude vel-
kým pomocníkem. Při sobotním výcviku hasiči 
prořezali porost na ostrově rybníku Vajgar. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

V aquaparku po roce zase nasněží

Největší a nejhezčí vodní areál na jihu Čech, který se pyšní jedineč-
ným propojením venkovního aquaparku s vnitřními bazény, vstupu-
je do srpna s otevírací dobou 10:00 až 20:00. Ta platí v Plaveckém 
bazénu a aquaparku Jindřichův Hradec denně bez ohledu na to, zda 
je všední den nebo víkend. A zájemci o koupání se ani nemusí ohlížet 
na počasí: azyl najdou 10 hodin denně, buď ve vnitřních nebo ven-
kovních bazénech. Letní pokladna je otevírána pouze ve dnech s vy-
sokými letními teplotami, v ostatních dnech slouží areál jako jeden 
celek a do venkovních prostor vstupuje klient přes vnitřní bazény. 
Od čtvrtka 1. září se rozběhne otevírací doba 6:30 až 21:00. 
Ve středu 24. srpna připomene tým zaměstnanců a externích spo-
lupracovníků městského bazénu malým i velkým návštěvníkům ven-
kovního areálu, že do Štědrého dne zbývají přesně 4 měsíce. Prázd-

ninová show „Vánoce v  aquaparku“ se 
každoročně těší velké oblibě. 
Od  11:00 do  15:00 bude na  všechny děti 
čekat vstupné zdarma, a především pak čtyři 
hodiny her a  soutěží s  nejedním překvape-
ním. Tou největší atrakcí jsou tradičně pra-
vé sněhové radovánky a chybět nebude ani 
stylový fotokoutek, nabídka tetování a  ja-
ko sportovní zpestření také prezentace tri-
atlonového klubu TCV Jindřichův Hradec. 
Všichni účastníci se mohou těšit na  spous-
tu zábavy a drobné dárečky, které k pravým 
Vánocům neodmyslitelně patří. V  případě, 
že počasí nebude přát, se akce alespoň čás-
tečně přesune do  prostor vnitřních bazénů 
se vstupem přes vestibul.
Po celé prázdniny zajišťují lektorky Plavecké 
školy Jindřichův Hradec příměstský tábor, 
o který je obrovský zájem: první termíny by-
ly obsazeny hned v jarních měsících. 

Marcela Kůrková

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé 
elektrospotřebiče do  popelnic na  komunální 
odpad nebo v horším případě do volné přírody 
na černé skládky. Stále více lidí si totiž uvědo-
muje, že to, jak žijeme, můžeme do značné mí-
ry ovlivnit my sami. Třeba tím, že začneme ještě 
důsledněji třídit odpad z domácností. 
Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci 
elektroodpadu roste, vyplývá z průzkumů spo-
lečnosti EKOLAMP, která zdarma zajišťuje sběr 
a  recyklaci nefunkčních elektrozařízení. Ekolo-
gické smýšlení a  ochota třídit elektroodpad je 
znát i na celkovém objemu sebraných a recyklo-
vaných elektrozařízení. V roce 2021 se v České 

Dobrá zpráva: ochota českých domácností třídit elektroodpad roste!

republice prostřednictvím kolektivního systé-
mu EKOLAMP podařilo sebrat téměř 4 200 tun 
světelných zdrojů, velkého a  malého elektra. 
Před pěti lety to bylo jen něco přes 1 500 tun. To 
představuje téměř trojnásobný nárůst. A opro-
ti roku 2005, kdy byla v  Česku zákonem zave-
dena povinnost zpětného odběru vysloužilých 
světelných zdrojů a elektrospotřebičů, se objem 
odevzdaného elektroodpadu zvýšil 17krát. 
Ze sebraných světelných zdrojů a  velkého 
a malého elektra se po recyklaci k dalšímu vyu-
žití předá více než 90 % materiálů. Získané kovy, 
plasty či sklo pak slouží k další výrobě, případ-
ně jako technický materiál. Díky pečlivému sbě-

ru se navíc zabrání znečištění přírody, ke které-
mu by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky 
z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy ne-
bo vody.
V  našem městě můžete vysloužilá elektroza-
řízení odevzdat ve sběrném dvoře v ulici U Ci-
helny, který má v letním období otevřeno kaž-
dý všední den od 10:00 do 18:00, v sobotu mezi 
8:00 až 16:00 a v neděli od 8:00 do 12:00. Svě-
telné zdroje pak můžete zanést také do malých 
sběrných nádob, které jsou umístěné ve vybra-
ných obchodech.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elek-
trozařízení pro naše město zajišťuje nezisko-
vý kolektivní systém EKOLAMP. Ten se za-
měřuje na  zpětný odběr světelných zdrojů 
(lineární i  kompaktní zářivky, výbojky, haloge-
nové, wolframové i LED žárovky) a velkých i ma-
lých elektrozařízení (domácí spotřebiče, spo-
třební elektronika, zařízení reprodukující zvuk či 
obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky 
či vybavení pro volný čas a sport). Více informací 
získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

Renata Severová

Na snímku jsou účastníci jednoho z červencových příměstských táborů Pla-
vecké školy Jindřichův Hradec.
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 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Soutěží se v kategoriích:
I. výzdoba provozoven a  sídel firem, restau-
račních zahrádek
II. výzdoba RD – květinová výzdoba oken, 
balkónů a předzahrádek
III. výzdoba panelových a bytových domů 
IV. navrhněte ocenění osoby či firmy, která se 
významně podílí na  zlepšení životního pro-
středí nejen v  J. Hradci, ale i  v  místních čás-
tech (dobrovolně se stará o  zeleň ve  svém 
okolí, svou činností přispívá ke zlepšení život-
ního prostředí).
Do soutěže se může přihlásit každý majitel či 
uživatel domu nebo bytu v Jindřichově Hrad-
ci a jeho místních částech. Pro splnění podmí-
nek musí být výzdoba viditelná z  veřejného 

Až do konce září je termín pro podávání přihlášek do soutěže Hradec kvete – díky Vám!

prostranství. Přihlášku je možno odeslat elek-
tronicky na email: soutez@jh.cz, nebo předat 
osobně v  označené obálce „HRADEC KVETE 
DÍKY VÁM“ na  podatelnu města Jindřichův 
Hradec, Klášterská 135/II, J. Hradec, případ-
ně na informační středisko v Panské ulici. Po-
kud byste se rádi zúčastnili, ale nemáte mož-
nost výzdobu vyfotit, kontaktujte nás na tel. 
č.: 384  351  287, nebo na  výše uvedeném 
e-mailu, rádi vám pomůžeme. 
Přihláška musí obsahovat:
• jméno a adresu, telefon nebo e-mail, ozna-

čení soutěžní kategorie
• popis květinové výzdoby s přesným urče-

ním místa umístění 
• fotodokumentaci - max. 2 fotografie – veš-

keré fotografie musí být z pohledu od sil-
nice či veřejně přístupného místa 

• přihlášením do soutěže dává účastník sou-
hlas se zveřejněním fotek a  zpracováním 
osobních údajů.

Všechny soutěžní fotografie v  kategoriích 
I.–III. budou po celý říjen vyvěšeny na strán-
kách města J. Hradec: www.jh.cz, kde bude 
probíhat veřejné hlasování. 3 fotografie s nej-
vyšším počtem hlasů v každé kategorii a ná-
vrhy z kategorie IV. budou předloženy komisi 
životního prostředí, která vybere celkové ví-
těze v  jednotlivých kategoriích. I  letos se ví-
tězové jednotlivých kategorií můžou těšit 
na odměnu 5.000 Kč.

Ivana Nováková

POLICIE ČR

V pondělí 11. července 2022 se policisté do-
pravního inspektorátu J. Hradec zapojili 
do celorepublikové dopravně preventivní ak-
ce s názvem „Řídím, piju nealko pivo“. Jedná 
se o projekt Českého svazu pivovarů a slado-
ven, který vznikl ve spolupráci s Policií České 
republiky na podporu prevence proti konzu-
maci alkoholických nápojů za volantem. Jako 
vhodné stanoviště zvolili policisté silnici I/34 
poblíž firmy HB beton s.r.o. ve směru na Tře-
boň, kde je zvýšený provoz vozidel.

 �Řídím, piju nealko pivo

Kontrolu policisté zaměřili prioritně na řidiče 
automobilů, přičemž u nich provedli řádnou 
silniční kontrolu včetně dechové zkoušky. 
Za příkladné chování je pak obdarovali neal-
koholickým pivem a alkohol-testem.
Během dvouhodinové akce dopravní poli-
cisté zkontrolovali celkem 41 řidičů. Pozitivní 
byla skutečnost, že žádný z  kontrolovaných 
řidičů neřídil vozidlo pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek. Avšak hříšníci by-
li muži zákona odhaleni i tentokrát. Dopravní 
policisté uložili celkem 3 blokové pokuty.
Na  závěr policisté řidičům připomněli, aby 
na svých cestách na dovolenou byli ostražití, 
respektovali pravidla silničního provozu, dba-
li na pitný režim za volantem a při dlouhých 
trasách mysleli na pravidelný odpočinek.

Hana Bílková Millerová

Na fotografii je květinová výzdoba Jaroslava Žluče před prodejnou Labužník v Klášterské ulici.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V  červenci 1912 byl do  Jindřichova Hradce 
za účelem exhibičního letu přepraven po že-
leznici létající aparát Blériot XI inženýra Jana 
Kašpara. Původně se měl uskutečnit také let 
dalšího českého aviatika Evžena Čiháka, který 
však svoji exhibici v J. Hradci zrušil pro účast 
na mezinárodních závodech v Aspru.

 �Před 110 lety byli obyvatelé Jindřichohradecka svědky nevšední události
Původní termín exhibice na  vojenském cvi-
čišti u  Fedrpuše byl stanoven na  neděli 
16. června 1912. Let byl však odkládán nejdří-
ve pro dozrávající obilí (předpokládala se vel-
ká účast obyvatelstva). V dalším oznámeném 
termínu se let nekonal pro nepříznivé poča-
sí. Až 28. července 1912 přálo aviatikovi štěs-

15. června
Téměř dvouhodinové pátrání po  řidiči (75 let) 
světle hnědého Renaultu z  Přelouče, který 
ve středu ráno odvezl svou manželku na ošetře-
ní do nemocnice a poté zmizel neznámo kam, 
mělo ve tři hodiny odpoledne šťastný konec. Se-
nior se vrátil k synovi domů, kam přijel s chotí 
z Přelouče na rodinnou návštěvu s vysvětlením, 
že byl po cestě unaven, a tak využil krásného let-
ního dne, odjel na periferii města, vypnul mobil-
ní telefon a na pět hodin usnul.
19. června
Jakoby vystřiženo z  legendární pohádky S čer-
ty nejsou žerty „jeden pro nás a jeden pro kní-
žete“. Do dvou látkových tašek ukládala v neděli 
odpoledne zboží zákaznice Lidlu (45 let), stej-
ně jako mladý mlynář Máchal čertovské duká-
ty do pytlů. Jen konec nebyl jako v pohádkách 
šťastný, poučný ale ano. Džus za 45 Kč, kterým 
si chtěla zmíněná zákaznice přilepšit, byl vrácen 
do prodeje a paní odešla s ponaučením v podo-
bě pětisetkorunové pokuty.
20. června
V  pondělní odpoledne navštívil Lidl zapálený 
mechanik (25 let) a pod dekou dětského kočár-
ku ukryl aku nářadí za více jak 4.000 Kč. Vercajk si 
neodnesl, zato pokutu uloženou v horní hranici 
zákonné sazby ano.
Téhož dne se pokusil ošálit detektiva Kauflandu 
filuta (57 let), který na samoobslužné pokladně 
přiznal z nákupu pouze sáček s houskami. Poté, 
co se ke svému nerozumnému počínání nako-
nec přiznal, část nákupu doplatil a část byla vrá-

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE
cena do prodeje, a navíc mu byla mu udělena 
patnáctistovková „odměna“.
22. června
Opět v  Kauflandu, a  opět byl na  scéně detek-
tiv s dobrou pamětí, kterému neuniklo, že stej-
ná zákaznice (80 let), si dva dny předtím odnesla 
v kabelce nezaplacené zboží za necelých 90 Kč. 
A protože to nebylo u této seniorky poprvé, ob-
držela důrazné varování v podobě tisícikoruno-
vé pokuty.
23. června
Dva 10 kg sáčky s loupanými bramborami zmi-
zely ve čtvrtek ráno k nevoli majitelky restaurace 
v podloubí náměstí Míru. Zmizel i nenechavec 
(26 let), ale jen na  chvíli. Netuše, že jeho počí-

nání zaznamenal městský kamerový systém, se 
odpoledne vrátil a v klidu zasedl na předzahrád-
ku zmiňované provozovny, netuše, že „střapatá“ 
majitelka již oznamuje jeho přítomnost naší jed-
notce. Zakrátko odešel a jen tak se nevrátí. Kro-
mě osmisetkorunové pokuty dostal totiž zdar-
ma lekci slušného chování od  ještě ne úplně 
klidné majitelky občerstvení.
24. června
Chtěla ušetřit 55 Kč, a tak kosmetickou korekční 
tyčinku ukryla v dlani. Neušetřila, a než zákaz-
nice (66 let) Kauflandu obchod opustila, zboží 
doplatila a na cestu obdržela čtyřsetkorunovou 
pokutu.

Petr Čermák

tí a  odpoledne se za  velké účasti veřejnosti 
začala produkce. V dobovém týdeníku Ohlas 
od  Nežárky byly uveřejňovány bezpečnostní 
a organizační pokyny pro diváky: „Po 4. hodi-
ně byl vyvezen z  hangáru jednoplošník systé-
mu Blériot a  po  chvíli stejnoměrný hukot mo-
toru a rychle se otáčející vrtule oznamovala, že 

Ilustrační foto letounu Blériot XI. Jan Kašpar a Evžen Čihák.
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 27. 5. 2022 do 13. 7. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Václav MAŠEK Senotín 12. 9. 1951 27. 5. 2022
Marie HOLÁ Jindřichův Hradec 15. 10. 1929 15. 6. 2022
Jiří KAREŠ Jindřichův Hradec 16. 11. 1952 16. 6. 2022
Jaroslav ZVÁNOVEC Děbolín 28. 4. 1936 16. 6. 2022
Jozef MARKO Jindřichův Hradec 20. 11. 1946 17. 6. 2022
František FRIDRICH Jindřichův Hradec 1. 12. 1952 18. 6. 2022
Jaroslava HUDEČKOVÁ Otín 2. 4. 1939 19. 6. 2022
Jozef GUNIŠ Jindřichův Hradec 16. 10. 1957 19. 6. 2022
František WAGNER Jindřichův Hradec 26. 5. 1941 22. 6. 2022
Pavel BUBLA Jindřichův Hradec 25. 2. 1953 23. 6. 2022
Eva STINKOVÁ Jindřichův Hradec 18. 11. 1950 23. 6. 2022

Emilie ZÍDKOVÁ Jindřichův Hradec 21. 6. 1926 26. 6. 2022
Jaroslava BLAŽKOVÁ Dolní Žďár 9. 1. 1947 28. 6. 2022
Jaroslava URBANOVÁ Bednárec 19. 4. 1934 28. 6. 2022
Růžena POKORNÁ Nová Bystřice 10. 3. 1938 29. 6. 2022
Karel MATĚJKA Jindřichův Hradec 29. 1. 1937 4. 7. 2022
Stanislav TRPÁK Nová Včelnice 30. 6. 1934 8. 7. 2022
Ladislav KOLÍSEK Jindřichův Hradec 6. 11. 1938 8. 7. 2022
Irena VONDRUŠOVÁ Jindřichův Hradec 6. 3. 1948 8. 7. 2022
Viera POUSKOVÁ Jindřichův Hradec 8. 2. 1956 8. 7. 2022
Marie BUŠTOVÁ Staňkov 15. 5. 1933 9. 7. 2022
Vlasta HAVLOVÁ Příbraz 3. 3. 1931 12. 7. 2022
Miluše MIGLOVÁ Strmilov 26. 2. 1950 12. 7. 2022
Miroslav HANZAL Jindřichův Hradec 21. 1. 1959 13. 7. 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 přinášíme výběr těch nejlepších a nejvíce „lajkovaných“ fotografií z našeho Instagramu @jindrichuv _hra-
dec_oficialni. Město nad Vajgarem najdete na dalších úžasných fotografiích právě na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, kterou stojí 
za to vidět, označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni a my vám rádi snímek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví i v Jindřicho-
hradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Andriana Tobolová @the_adrienne Maciej Pitucha @smalltownsglory
Martin Buřič 
@martin_schwamberg_buric

Pozvánka na exhibiční let Jana Kašpara v Ohla-
se od Nežárky.

přípravy jsou ukončeny a  vzlet brzy bude za-
hájen. Vzduchem zaduněl výstřel oznamují-
cí počátek vzletu a  stroj zvolna se jal pohybo-
vati ku předu. Ještě se otáčející zadní jeho kola 
po pevné půdě, však přední již zvolna odchylují 
se od  země, stoupají do  výše a  po  chvíli již ce-
lý stroj v podobě okřídleného netvora volně se 
nese vzduchem. Však tu dva nárazy větru a  již 
stroj zvolna se sklání a  po  chvíli celé létadlo 
spouští se k zemi. Stroj odvezen zpět k hangá-
ru a p.  ing. připravuje se k letu novému. Bohu-
žel však ani tento vzlet nebyl šťastnější přede-
šlého. Pan ing.  vznesl se do  výše as 12 metrů, 
přelétl celé cvičiště a snesl se na konci jeho v po-
lích opět k zemi, kdež pro nepříznivý terain léta-
dlo se porouchalo, čímž znemožněn nový vzlet. 
Škoda že pan ing.  Kašpar neprovedl se svým 
proslulým létadlem aspoň několik obratů a za-

táček ve vzduchu, jak prý to učinil při své ranní 
zkušební plavbě.“ 
Takové tedy byly první letecké dny, první po-
kusy prokazovat občanstvu, jak se „moderní 
Ikarové“ zmocňují vzduchu. Jak obrovský ob-
louk se od těch dob rozepjal v našem a svě-
tovém letectvu! Ale i  tyto, často nezdařené 
pokusy před více jak stoletím vykonávaly své 
hloubící dílo a připravovaly rozmach letectví, 
nad nímž dnes zůstáváme v nezměrném ob-
divu. 
Vedení Aeroklubu Jindřichův Hradec se roz-
hodlo na počest této významné události, kte-
rou začíná éra létání v  Jindřichově Hradci, 
uspořádat pro veřejnost Letecký den 6. srp-
na 2022 od 12:00.

Karel Garhofer
Foto: archiv Muzea Jindřichohradecka
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ném počtu zvolili si město naše 
a okolí k  letnímu pobytu, pro stá-
le panující nepohodu raději odjeti 
do svých domovů. 

Pomalu ale přec
Od  několika dnů prodává se bí-
lé pečivo místo 40 hal. 3 kusy za 
1 K a jak se dovídáme, bude v zlev-
ňování v dohledné době pokračo-
váno. K  tomu v  prvé řadě přispěti 
může zlevnění ceny uhlí, které do-
dnes je náramně drahé. 
18. srpna 1922
Uličnictvím
nejmírněji řečeno, nazvati možno 
chování jistého mladíka, který pro 
svou zábavu minulou neděli k  ve-
čeru v Palackého třídě před obcho-
dem fy Lederer a  Beneš za  hojné 
frekvence vystřelil z bambitky, již se 
užívá na venkově při různých vese-
licích. Sváteční střelec zaslouží bliž-
šího poznání nové zbraně policie.
Z našich sadů a ulic 
Ku cti městského zahradníka musí 
každý uznati, že týž snaží se, pokud 
tomu ovšem prostředky dovolu-

ky učinili si úplný obraz boxu, před-
vedl p.  J. Šťastný několik ukázek 
tohoto sportu. Nebude od  místa 
připomenouti, že obecenstvo sle-
dovalo vše s velkým zájmem a by-
lo úplně spokojeno. Večer byl též 
poctěn návštěvou sl.  Bednářové, 
členky Nár. divadla v  Praze, která 
s  nevšední ochotou zapěla něko-
lik krásných písní a arií z oper a byla 
za svůj krásný výkon odměněna sil-
ným potleskem. 

11. srpna 1922
Úmrtí našeho rodáka v cizině
Dne 13. července t. r. zemřel v Chi-
cagu na otravu krve náš rodák pan 
Štěpán Pšenička – Rudý, synovec 
pp. J. Pšeničky, poštovního ředite-
le a R. T. Pšenky, redaktora a české-
ho spisovatele. Vyučiv se v našem 
městě pekařství, povolán byl v  ro-
ce 1904 svým strýcem R. T. Pšen-
kou do Chicaga, kde se uplatnil br-
zo jako kuchyňský chéf v rozličných 
velkých hotelech a  vypracoval se 
svojí pílí a svědomitostí tak, že mo-
hl samostatně spravovati odbor za-
městnávající na sta lidí a činící ob-
rat na několik set tisíc dolarů ročně. 
Pohřbu na Crawford Ave zúčastni-
li se: jeho manželka, strýc a teta R. 
T. Pšenka, Just. Hanušová (roz. Pše-
ničková) a stařičký vydavatel A. Ge-
ringer, tchán p. R. Pšenky a našeho 
cestovatele p. Vráze. Naděje zemře-
lého, že bude moci vrátiti se zane-
dlouho do  své vlasti ku stálému 
pobytu zmařila Morana v Jeho nej-
krásnějším věku 36 let.
Letní hosté se vrací
Neutěšené letošní „letní“ počasí 
přinutilo mnohé hosty, jež v  hoj-

4. srpna 1922
Milá návštěva
Proslulý badatel a spisovatel p. E. St. 
Vráz stavěl se na své cestě v pondělí 
a v úterý v městě našem ku kratičké-
mu pobytu, by své ctitele pozdravil 
a doprovázející svou pí choť, slečnu 
dcerušku a p.  syna svým přátelům 
představil. Milý náš host přijal na-
bízeného mu pohostinství v domě 
okresního vrchního rady p. Merta.

Z komitétu pro stavbu pomníku padlým dů-
stojníkům a vojínům
Vážený a  vynikající náš rodák pan 
generál František Schöbl, velitel bu-
dějovické divise, přijal ochotně pro-
tektorát v komité spolků sdružených 
pro postavení pomníku důstojní-
kům a vojínům, rodákům z J. Hradce, 
padlým v světové válce. Pan generál 
divisionář zajímá se velice o postup 
práce, již vykonalo přípravné komité, 
a slíbil deputaci rozšířeného komité, 
že bude dle své možnosti záslužnou 
práci další rád podporovati. 
Box
Dne 29. m. m. uspořádal zdejší S. 
K. v sále p. Kadlce přednášku o bo-
xu spojenou s exhibicí tohoto spor-
tu. Pan přednášející nastínil ve své 
přednášce původ a počátek boxu, 
uváděl, že box není tak nebezpeč-
ný, jak se všeobecně o něm soudí. 
Je v něm mnoho prospěšného pro 
udržování tělesné výchovy celého 
těla. Zmiňuje se, že „training“ jest 
velmi komplikovaný a je-li správně 
dodržován, dociluje boxer slušných 
výsledků. Aby návštěvníci přednáš-

Léto v Jindřichově Hradci před sto lety bylo chladné a deštivé. Stalo se tak, že vítaní a očekávaní letní hosté odjíž-
děli předčasně domů, na veřejných prostranstvích ve městě rostla tráva rychleji, než se očekávalo a na stránkách 
týdeníku Ohlas od Nežárky se objevil nejeden stesk na nevlídné počasí. I  tak se ve městě uskutečnilo množství 
dlouho plánovaných abiturientských večírků absolventů gymnázia, při nichž do města zavítaly významné osob-

nosti. V  Ohlasu od  Nežárky se pravidelně objevovalo sportovní zpravodajství, které reflektovalo nejen uskutečněná a  plánovaná sportovní utkání 
a závody, ale též nové sportovní disciplíny. V srpnu byli na závodech úspěšní především veslaři, kteří trénovali pod vedením primáře jindřichohradecké 
nemocnice a velkého propagátora veslování a bruslení Emanuela Rychlíka. Jindřichohradečané měli také možnost seznámit se s novým sportem – bo-
xem. Přednášku s exhibicí pořádal zdejší Sportovní klub a na závěr ji netradičně doplnila přítomná členka Národního divadla přednesem operní árie, 
další účastníci pak zpěvem šansonů a hrou tanečních kusů na housle. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

jí, novoměstské sady vyzdobiti jak 
jen možno. Záhonům květin v lad-
né skupiny vysázených věnuje 
všestranné péče, trávníky jsou včas 
požaty, a tak sady naše lahodí kaž-
dému návštěvníku. Menší radost 
však máme z  náměstí a  ulic. Zde 
poslední dobou nechá se růsti trá-
va, které letošní častá vlažička jde 
znamenitě k duhu. 

25. srpna 1922
Úspěch našich veslařů na závodech v Táboře
Dne 20. t. m. zúčastnili se mladí ves-
laři našeho Bruslař. a  veslař. klubu 
na  laskavé pozvání klubovních zá-
vodů VK Jordán v  Táboře. Ač naši 
mladí veslaři trainovali pouze málo 
více než dva měsíce pod vedením 
p.  doc.  Dra. E. Rychlíka, zdařilo se 
jejich pevné vůli a  správnému vý-
cviku zvítěziti v obou hlášených jíz-
dách, a sice ve skvělé formě. 
--------------------------------------------
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

Během 2. světové války zahynulo na  bo-
jových frontách více než 500 českoslo-
venských letců. Těla 150 z nich nebyla – až 
na několik pozdějších výjimek – nikdy nale-
zena. Jejich jména jsou vytesána do kamen-
ných panelů památníku v  anglickém Run-
nymede mezi dalšími 20  547 nezvěstnými. 
Patří k  nim také Alois Rozum, Vilém Kon-
štacký, Leonard Smrček, Jan Hejna a  Karel 
Valach.
Stroj se šestičlennou osádkou velitele F/Sgt Vi-
léma Bufky byl sestřelen během návratu na ma-
teřskou britskou základnu RAF East Wretham 
po  bombardování německých Brém. Welling- 
ton se stal 23. června 1941 v čase 2:13 cílem úto-
ku německého stíhače Messerschmitt Bf-110 
od 4./NJG I. Sestřel přežil pouze kapitán Bufka, 
který se zachránil na  padáku. Zbývajících pět 
členů osádky zahynulo. Osmdesát let se před-
pokládalo, že se hořící stroj i s těly aviatiků za-
bořil do  měkké půdy poblíž malé nizozemské 

 �Příběh nezvěstných letců osádky Viléma Bufky je u konce 
obce Nieuwe Niedorp severně od  Amsterda-
mu. 
Společně s kolegy z Klubu historie letectví Jind- 
řichův Hradec jsme místo dopadu navštívili 
dvakrát. Dokonce jsme se setkali s  pamětníky 
této válečné tragédie, rodinou pana van Eete-
na. Z archivních dokumentů i z jejich vyprávění 
vyplývá, že letoun byl po dopadu zabořen tak 
hluboko, že se Němci nepokoušeli během vál-
ky vrak vytáhnout a těla z trosek vyprostit. Ne-
stalo se tak ani po  válce. Letci proto byli pro-
hlášeni za nezvěstné. Místo dopadu označoval 
po  dlouhá léta prostý dřevěný kříž, doplněný 
později dřevěnou deskou se jmény pěti usmr-
cených letců. V roce 1989 nechalo obecní zastu-
pitelstvo v  Nieuwe Niedorp pozemek  upravit 
do podoby důstojného hrobu a od roku 1990 
bylo místo zaneseno v nizozemském oficiálním 
seznamu válečných hrobů.
Od května 2021 zde probíhaly terénní práce spo-
jené s vyzdvižením vraku letounu 311. českoslo-

venské bombardovací perutě Wellington Mk. 
IC „KX-T“ (T2990). Výzkum byl zahájen na přání 
holandské vlády a  se souhlasem Velvyslanectví 
České republiky v Nizozemí. Na dlouhých a pečli-
vých přípravách se podílelo také několik historiků 
a badatelů z Česka, včetně členů našeho klubu. 
Výsledky výzkumu a testů DNA z nalezených kos-
terních ostatků prokázaly, že ve vraku skutečně 
osmdesát let byla těla všech pěti pohřešovaných 
mužů. Následně bylo rozhodnuto o jejich ulože-
ní do společného hrobu na spojeneckém váleč-
ném hřbitově v Bergen op Zoom. Došlo k tomu 
23. června 2022 přesně po 81 letech od tragic-
kého skonu. Pietního aktu se zúčastnili čeští, slo-
venští a nizozemští politikové, rodinní příslušníci 
zesnulých letců a několik věrných přátel historie 
československého letectví. Bylo pro nás velkou 
ctí, že se sedm členů našeho klubu historie letec-
tví mohlo osobně poklonit v  Bergen op Zoom 
památce statečných Čechoslováků.

Vladislav Burian

Bergen op Zoom. Ostatky všech pěti tragicky zesnulých válečných letců byly ulo-
ženy do společné dřevěné rakve, která byla po slavnostních projevech spuštěna 
do hrobu na spojeneckém vojenském hřbitově. Za Českou republiku hovořila mi-
nistryně obrany Jana Černochová a člen rodiny Viléma Konštackého.

Foto: Vladislav Burian, archiv KHL

Pietního aktu v Bergen op Zoom se zúčastnila řada významných osobností. Pa-
máteční foto členů klubu s generálem Knížkem, ředitelem Vojenského historické-
ho ústavu v Praze. Na snímku jsou: Radek Novák, Jan Brašna, Jiří Růžička, Aleš 
Knížek, Vladislav Burian, Petr Huisl, Vladimír Vondrka a Andy Berger. 

Foto: Milan Mojžíš, archiv KHL

Městská knihovna Jindřichův Hradec si v  le-
tošním roce připomíná výročí 130 let od své-
ho vzniku. V rámci oslav uspořádala knihovna 
setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruš-
kou a  scénaristou a  záhadologem Arnoštem 
Vašíčkem. Uskutečnily se také komentované 
prohlídky pro veřejnost a slavnostně byli oce-
něni nejpilnější čtenáři a soutěžící z výtvarně li-
terární soutěže věnované výročí knihovny. Ce-
ny vítězům 16. června společně předali ředitel 
knihovny Tomáš Dosbaba, starosta města Jan 
Mlčák a vedoucí odboru kanceláře starosty Ja-
na Říhová. 
Nejpilnějšími čtenáři (nejvíce výpůjček za uply-
nulý rok) byli vyhlášeni: 

 �Městská knihovna oslavila 130. narozeniny
• Anna Čermáková (kategorie dospělí)
• Sebastien Novotný (kategorie děti a mládež)
Vítězi soutěže Moje vysněná knihovna / Můj 
oblíbený knižní hrdina se stali:
• Matylda Kulová (kategorie předškoláci)
• Alois Brož (kategorie školáci – první stupeň 

ZŠ)
• žáci ZUŠ Žirovnice, kteří obdrželi speciální 

cenu za vytvoření společné výtvarné práce 
pod vedením Evy Kurzové (kategorie školáci 
– první stupeň ZŠ) 

• Amélie Svobodová (kategorie školáci – dru-
hý stupeň ZŠ)

Všem výhercům gratulujeme.
Tomáš Dosbaba
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Jsou výročí, která nemohou a  nesmí být za-
pomenuta. Určitě mezi ně patří odbojová ak-
ce s  krycím názvem Anthropoid a  poslední 
boj československých výsadkářů proti přesile 
německých jednotek v  kostele svatých Cyrila 
a Metoděje v Praze. Jan Kubiš a Jozef Gabčík, 
dva příslušníci československé exilové armády, 
kteří provedli atentát na  říšského protektora 
Reinharda Heydricha, vybojovali spolu s další-
mi pěti parašutisty  hrdinný poslední boj, aniž 
se vzdali. Ukončili své životy sami posledním 
nábojem a stali se nesmrtelnými.
Pravidelně každý rok se u příležitosti této udá-

 �Anthropoid „80“
losti 18. června dopoledne schází vlastenecky 
smýšlející „potomci“, aby uctili jejich památku. 
Staří i mladí výsadkáři, kteří prošli jednotkami 
Československé lidové armády i  současné Ar-
mády České republiky, stejně jako příznivci his-
torie přichází, aby uctili památku svých hrdin-
ných předchůdců.
Také příslušníci Klubu výsadkových veteránů 
generála Rudolfa Severina Krzáka, který působí 
při 44. lehkém motorizovaném praporu v Jind- 
řichově Hradci, každoročně vzdávají hold hr-
dinným parašutistům. Společně se setkávají 
výsadkoví veteráni z celé České republiky, přá-

telé na celý život, s mladými pokračovateli, kte-
ří slouží své vlasti dnes.
Letošní setkání jsme navíc spojili s návštěvou Ná-
rodního památníku Lidice, kde jsme se pokloni-
li také odkazu lidických mučedníků. Následující 
den se delegace našeho klubu zúčastnila vzpo-
mínkového aktu v Ležákách u Chrudimi a vzdala 
čest umučeným a povražděným občanům této 
vypálené vesnice. Klub se snaží svou aktivní čin-
ností připomínat a udržovat vlastenecké tradice, 
na které by nemělo být zapomenuto.

Petr Čejka
Foto: Jarmila Veselá 

Čenda a Katka, dva zkušení průvodci, vás i va-
še malé cestovatele provedou turistickou ob-
lastí Česká Kanada. Čenda a Katka děti vezmou 
na místa známá i méně známá, kde si děti užijí 
spoustu zábavy a zažijí ty pravé prázdniny. A ja-
ko odměnu za své poznávání České Kanady zís-
kají hodnotné ceny. 
Venkovní aktivity
Kukuřičné bludiště se slámovým skákacím hra-
dem, venkovním bazénem a návštěva Fantazia 
v Roseči je plán na celý den. Vydat se můžete 
i blíž, a to do nedaleké ZOO Na Hrádečku v Dol-
ní Pěně, kde najdete přes 200 druhů zvířat, 
o kousek dál v Dolní Pěně na děti čeká dobro-
družství při hledání oblud v keřovém labyrintu 
Obludiště. Rozhledna a lesopark U Jakuba bu-
de také skvělým místem, z rozhledny je výhled 
na celou Českou Kanadu, v lesoparku se děti za-
baví a vy si odpočinete při občerstvení. Vydat 
se můžete také naučnou stezkou K Ďáblově pr-
deli, nejznámějšímu balvanu široko daleko. 
S dětmi do přírody
Letní dny můžete strávit i v přírodě. S těmi nej-
menšími můžete vyrazit na Cestu pohádkovým 

 � S dětmi se v České Kanadě nudit nebudete
lesem nedaleko Slavonic, kde děti budou na 
4 kilometrech plnit pohádkové úkoly. Podob-
ná čtyřkilometrová stezka je i u Nové Bystřice, 
kde s menšími dětmi budete pátrat po stopách 
malého Grázlíka a pro větší děti jsou připraveny 
náročnější úkoly od vychytralého Grázla. 
Slunečné počasí
O letních prázdninách není nouze o horké dny 
a nejlepším řešením je strávit čas někde u vody. 
V České Kanadě najdete dvě skvělá koupaliště – 
v Jindřichově Hradci a v Dačicích. 
Zážitek s parní lokomotivou
Česká Kanada a  úzkokolejka k  sobě neodmy-
slitelně patří. Svezte se s  dětmi motorovým 
vlakem nebo rovnou zvolte soupravu s  parní 
lokomotivou. V obou případech to bude neza-
pomenutelný zážitek. 
Muzea už dávno nejsou nuda 
Když vám počasí nepřeje, vydejte se s  dětmi 
do  muzea. V  Dačicích s  dětmi odtajníte vznik 
první kostky cukru na  světě v  městském mu-
zeu nebo nahlédnete do  Leteckého muzea 
V. Götha. V Nové Bystřici zavítejte do Muzea ve-
teránů a  seznamte děti s  historií automobilů. 

V  Deštné zase nakoukněte pod pokličku pro-
vaznického muzea K. Klika nebo do sousední-
ho leteckého muzea. 
V  Jindřichově Hradci je muzeí hned několik. 
Výstavní dům Stará radnice děti vezme ne-
jen do světa vláčků, v Domě gobelínů nahléd-
nou do tajů vzniku gobelínů a tkaných kober-
ců, v Muzeu fotografie a moderních obrazových 
médií se zase větší děti mohou ponořit do umě-
ní. A v neposlední řadě můžete navštívit nově 
zrekonstruovanou Hvězdárnu a  planetárium 
prof. F. Nušla, kde se s dětmi dotknete hvězd. 
Odměna pro malé cestovatele!
A  jak děti získají odměnu? Je to jednoduché. 
Vyzvedněte si na informačních centrech tiště-
ného průvodce, vyberte místa zábavy, sbírej-
te razítka a vyzvedněte si hodnotnou odměnu 
právě na některém z informačních center!
Více informací najdete na: www.ckanada.cz/
Detska-Kanada

Kateřina Brůžková

10  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



V sobotu 20. srpna 2022 se uskuteční v po-
řadí již „XXIX. setkání československých 
letců v Jindřichově Hradci“. Tato akce volně 
navazuje na tradici přátelských setkání s česko-
slovenskými válečnými letci z období 2. světo-
vé války. Letos město nad Vajgarem přivítá pře-
devším sportovní, vojenské a dopravní letce.
Akce bude zahájena v  10:00 v  kostele sv. 
Jana Křtitele, kde hosty uvítá ředitel Muzea 
Jindřichohradecka Jaroslav Pikal, dále staros-
ta města Jan Mlčák a za Český svaz letectví pi-
lot-kosmonaut / náhradník plk. Oldřich Pelčák 
z Prahy. Moderátorem celého dne bude Vladi-
slav Burian. Nádherný církevní objekt rozezvučí 
tóny barokních varhan, k nimž usedne Tomáš 
Petrů, na skotské dudy zahraje Miroslav Sehnal. 
Součástí programu bude ocenění dlouhole-
tých členů jindřichohradeckého klubu historie 
letectví.
V  čase mezi 11:15 a  12:15 si v  konferenč-
ním sále Muzea Jindřichohradecka budou 
moci hosté prohlédnout výstavu věnovanou 
80. výročí tragického skonu „čtvrtého ze tří 

 � Jindřichův Hradec přivítá v srpnu letce z celé České republiky
králů“ Františka Peltána z  Jindřichova Hradce. 
Tohoto radistu vysílačky Sparta II historikové 
dlouhá desetiletí opomíjeli. O jeho představe-
ní veřejnosti se nyní zasadila Československá 
obec legionářská br. Stanislava Berana z  Jind- 

řichova Hradce, zastoupená Petrem Pokov-
bou starším, ve  spolupráci s  Muzeem Jindři-
chohradecka. Součástí programového bloku 
bude premiérové promítání videodokumentu 
z  autorské dílny Vladimíra Vondrky, který při-
blíží expedici členů Klubu historie letectví Jin-
dřichův Hradec do  nizozemského Bergen op 
Zoom, kde se 23. června 2022 konalo slavnost-
ní uložení ostatků pěti čs. válečných letců RAF.  
Oficiální část programu bude tradičně ukonče-
na u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Steh-
ny položením kytic a proslovy, závěrem zazní 
česká a slovenská státní hymna. Členové jind- 
řichohradeckého aeroklubu pozdraví všechny 
přítomné skupinovým průletem. 
Akci pořádá Klub historie letectví Jindřichův 
Hradec za  podpory města Jindřichův Hradec, 
Muzea Jindřichohradecka, 44. lehkého motori-
zovaného praporu, Aeroklubu Jindřichův Hra-
dec a Čs. obce legionářské br. Stanislava Bera-
na. Těšíme se s vámi na setkání. 

Vladislav Burian
Foto: Josef Böhm

Válečný stíhací pilot RAF armádní generál Emil Bo-
ček v doprovodu pilota-kosmonauta / náhradníka 
plk. Oldřicha Pelčáka a vojenského pilota mjr. Jaro-
slava Morochoviče během pietního aktu u Památní-
ku letců v Jindřichově Hradci. 

Přestože v  letních měsících neprobíhají pra-
videlné spolkové schůze, výbor Spolku přátel 
starého Jindřichova Hradce nezahálí. Připra-
vujeme nové přednášky a  také další exkurzi 
pro členy i nečleny spolku, která bude směřo-
vat na  Dačicko a  Novobystřicko. Jejím téma-
tem jsou středověké stezky a kostely. V plánu 
máme navštívit ves Pomezí s prohlídkou inte-
riéru kostela sv. Jana Křtitele, vyjít na věž hradu 
Landštejna, ale především se podíváme do in-
teriérů několika méně známých, ale překvapi-
vě skvěle dochovaných románských a  gotic-
kých kostelů v této oblasti. Zavítáme například 
do  opevněného kostela v  Lidéřovicích, chrá-
mů v Českém Rudolci, Bílkově nebo Strmilově. 
Zájezd se uskuteční v  sobotu 1. října s  od-
jezdem z  autobusového nádraží a  zájemci se 
mohou hlásit prostřednictvím e-mailu: prate-
lestarehohradce@seznam.cz nebo přijít rov-
nou osobně do přednáškové síně Muzea Jind- 

 �Novinky ze Spolku přátel starého Jindřichova Hradce
řichohradecké ve  Štítného ulici, kde budeme 
se členy výboru 5. září od 17:00 k dispozici pro 
přijímání přihlášek a placení zájezdu. Předpo-
kládaná částka včetně vstupného do  koste-
la v Pomezí a na hrad Landštejn bude 300 Kč. 
Chtěl bych také touto formou vyzvat všechny 
členy spolku, aby se ozvali a přišli si osobně vy-
zvednout výroční zprávu spolku za minulý rok, 
k níž je připojena kniha pamětí našeho dlouho-
letého předsedy Jiřího Langera. Jako tradičně 
i letos je benefitem pro členy spolku Vlastivěd-
ný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a  Tře-
boňska. Všechny informace včetně čísla účtu 
spolku jsou dostupné na webových stránkách 
spolku: www.pratelestarehohradce.cz. Závě-
rem chci poděkovat všem účastníkům našich 
schůzek, přednášek a výletů za jejich spoluprá-
ci a obracím se i ke všem čtenářům zpravodaje, 
kteří mají rádi jindřichohradeckou historii, aby 
navštívili některou z  našich chystaných pod-

zimních přednášek, které nejsou vyhrazeny jen 
členům spolku, ale jsou naopak určeny pro nej-
širší veřejnost. 

Jan Mikeš

Výlet na zámek ve Vranově nad Dyjí.

Studenti z  pražského gymnázia „Na  Zatlance“ 
pracují na projektu, který se týká historie naše-
ho města. Vytipovali si několik objektů v Jindři-
chově Hradci a oslovili naše klienty, zda by jim 
poskytli pro mapování historie informace ze 
svých vzpomínek. Společné setkání splnilo oče-
kávání, a tak i důležitá sdělená fakta našich kli-
entů budou součástí utváření historických zá-
znamů. 

Radka Stejskalová

 � Za historií Jindřichova Hradce v domově seniorů v Otíně
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Motto: “Život člověka trvá jen 
chvíli. Nechť si ji užijeme, zatím-
co trvá, a  nevyplýtváme ji bez-
důvodně.“                      (Plútarchos)

Letní slunce nám dodává spous-
tu energie a důvodů k letním ra-
dovánkám a my těchto krásných 
příležitostí s  radostí využíváme. 
V  letošním roce jsme se trošku 
uvolnili ze stresu po covidových 
dnech. Onen maličký pokušitel je 
sice stále s námi, ale udělali jsme 
vše, aby nás tolik neohrožoval. 
A  tak si můžeme užívat letních 
příležitostí k  setkávání. Potěšilo 
nás pozvání do  Novosedel nad 
Nežárkou na  VII. setkání rodáků 
a přátel obce. Spolupráce s touto 
obcí se již stala milou tradicí a my 
se moc těšíme na zajímavé akce, 
kde se budeme moci pochlubit 
našimi novými výrobky.
Letos poprvé jsme se zúčastni-
li Borůvkobraní v  Borovanech. 
Překvapil nás velký rozsah ak-
ce, skvělá organizace i  vysoká 
návštěvnost. Rovněž zde jsme 
nabídli stánek s  výrobky chrá-
něných dílen, nicméně vedle za-
městnanců na  akci přijeli také 
klienti Chráněného bydlení a uži-
li si zde nejen koncertů a stánků 
s  občerstvením, ale absolvovali 
také prohlídku místního kláštera 
a prohlédli si zde zajímavé expo-
zice. A měli štěstí. Borovany letos 
žijí loutkovým divadlem, zejmé-
na postavou Kašpárka. A  prá-
vě pohádkové expozice i  výtvo-
ry žáků místní ZUŠ naše klienty 
potěšily nejvíc. Sednout si do Po-
pelčina kočáru a  zkusit princez-
novskou korunku zahřálo u  srd-
ce. Co si budeme namlouvat 
– vnitřní dítě je živé v  každém 
z nás. Jenom ho v dospělosti pří-
liš nepouštíme ke  slovu. Máme 
spoustu zábran. Ale naši klienti 
zdaleka tolik zábran nemají a do-
kážou si okamžiky inspirace a ra-
dosti užít do sytosti.
Ony letní radovánky přivedl 
k  dokonalosti náš údržbář Jan 
Pusztai, když na  zahradě bydle-
ní instaloval kulatý, ne úplně ma-
lý bazén. Slunné dny tak dostaly 
ještě jiný nádech a vodní osvěže-
ní pomáhá překonat únavu z pří-
liš horkých dnů.
A tak závěrem: Tento způsob léta 
plný poznávání, setkávání a vod-
ních radovánek zdá se mi dost 
šťastný. Kéž by to tak vydrželo!

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Zoe
kočička, 7 let, kastrovaná
Zoe je kříženka britské kočky, je 
hodná, zvyklá na pejsky i děti. Je 
velmi čistotná.
Kontakt - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Štěpánka
kočka, kočička, do 1 roku, 
kastrovaná
Štěpánka je velice kontaktní, 
klidná a hodná kočička. Na zá-
chůdek chodí spolehlivě. 
Kontakt - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Luňák
kocourek, narozen 4. 5. 2022, 
kastrace v dospělosti je podmín-
kou adopce
K odběru bude připraven začát-
kem srpna 2022.
Luňák je zvídavé a  hravé kotě. 
Je čistotný, chodí pečlivě na ko-
čičí záchod. Je zvyklý na jiné ko-
čičky.
Kontakt - 608 120 840 
(Nová Ves, Číměř)  

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

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 - 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

 �CHVÍLE KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ

Pohádková expozice v  borovan-
ském klášteře z našich klientek udě-
lala princezny.

Měli jsme radost, že se naše výrobky 
návštěvníkům Borůvkobraní líbily.

Nechyběla ani trocha romantiky 
v  krásně rozkvetlé Borůvkové za-
hradě.
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KULTURNÍ SERVIS

 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve na letní koncerty, komentovanou procházku  
a loučení s prázdninami
Srpnový program letních koncertů zahájí vy-
stoupení Jindřichohradeckého Big Bandu 
s hostem Tomášem Savkou v pátek 5. srp-
na od 17:00 na náměstí Míru. Hned v sobo-
tu 6. srpna se také na náměstí Míru můžete 
těšit na koncert skupiny Krausberry v 19:00. 

Další koncerty pořádané ve spolupráci s Bros 
barem si můžete přijít vychutnat na  plovár-
nu i  do  parku pod gymnáziem. Ve  středu 
10. srpna od  19:00 vystoupí na  plovárně 
Roman Dragoun. 
V  sobotu 13. srpna se u  příležitosti tradič-

ní sportovní události Chalupa Cup odehraje 
koncert „na  vodě“ skupiny Plavci od  19:00 
a  poslechnout si ho bude možné z  prostoru 
nábřeží Ladislava Stehny. 
Trapeři s  Robertem Křesťanem zavítají 
do parku pod gymnáziem v sobotu 19. srp-
na a koncert začne také v 19:00.
Na  sobotu 20. srpna je připraven program 
na  celé odpoledne a  večer, a  to od  14:00 
v  parku pod gymnáziem. Na  programu 
jsou – Dj F.I.L, Dj Flux, AfaRastaFa & Dj 
F.I.L., Colectiv & Dj Flux a celý program za-
končí Rest & Dj Herby.
Ve  středu 24. srpna se od  19:00 v  parku 
pod gymnáziem můžete těšit na  populární 
kapelu The Silver Spoons.
Přijďte si užít srpen plný hudby.

Adéla Blažková

Pojďte s námi „od hospody k hospodě“

Městská kultura Jindřichův Hradec pořádá le-
tošní druhou komentovanou procházku měs-
tem s  podtitulem „Od  hospody k  hospodě“. 
Procházka se uskuteční v  pondělí 8. srpna 
od 15:00 a od 18:00. Víte, jak vypadala restaura-
ce Střelnice, kde byla stará studentská hospůd-
ka U Fárů nebo hospoda u Červeného vola? Se 
zajímavostmi, které souvisí s  historií jindřicho-

hradeckých restaurací, vás seznámí certifiko-
vaní průvodci městem Věra Kubátová a Martin 
Musil. Poděkování patří řediteli hotelu Concerti-
no - Zlatá Husa Michalu Švihálkovi za připrave-
né závěrečné pohoštění. Vstupenky na procház-
ky jsou k dispozici v pokladně Kulturního domu 
Střelnice a on-line na: www.kultura.jh.cz.

Jiří Kubát

Letošní prázdniny děti zakončí s veselým programem v parku

Město Jindřichův Hradec připravuje ve  spo-
lupráci s  místními organizacemi zaměře-
nými na  práci s  dětmi tradiční veselé roz-
loučení s  prázdninami. Letos se uskuteční 
v jindřichohradeckém městském parku v so-
botu 27. srpna. Děti i  s  rodiči se mohou tě-
šit na vystoupení BibiBum, které se uskuteč-
ní v 15:00 v parku pod gymnáziem. Pro děti 

bude připravené malování na obličej a dočas-
né tetování.
Od  9:00 do  11:00 hodin se budou u  řeky 
Nežárky konat rybářské závody v režii jind- 
řichohradeckých rybářů.
Zábavný program vypukne ve 14:00 v hor-
ní části parku.
Dále budou dětem tradičně k dispozici členo-

vé sportovních oddílů, organizací pracujících 
s dětmi a mládeží a zástupci dalších společen-
ských a  kulturních organizací. Ty představí 
svoji činnost a nabídku volnočasových aktivit. 
Pro děti i jejich rodiče připraví různé soutěže, 
disciplíny a hry. 

Adéla Blažková
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„České korunovační klenoty na dosah a osu-
dy 22 korunovaných panovníků“, tak zní ná-
zev putovní výstavy, která představí repliky 
korunovačních klenotů, doplněné mistrovskou 
replikou středověkého žezla a  jablka Karla IV. 
a korunovačním mečem. Autorem znamenitých 
replik je jeden z nejlepších českých a evropských 
zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, kte-
rý realizoval šperky například pro anglickou krá-
lovnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II. 
nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. 
Přesnou repliku korunovačního meče zhotovil 
mistr zbrojíř Patrick Bárta. Osudy 22 vladařů na-
příč staletími budou představeny formou infor-
mačních panelů, vyobrazení a exponátů. K nej-
zajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna 
a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Ma-
rie Terezie a  korunovačního pláště Ferdinanda 
II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské 
zbraně, faksimile středověkých listin a další. Vý-
stava potrvá od 3. srpna do 18. září 2022.

 � Jindřichohradecký zámek přichystal na srpen řadu kulturních počinů
Ve dnech 12. a 13. srpna se konají letošní po-
slední večerní představení nazvaná „O  té 
ohavné rebelii, příběh z války 30tileté“. Ví-
ce než 30 herců z  šermířských a  divadelních 
skupin Jindřich, Sígři, Vendetta a taneční sou-
bor Campanello předvádí dramatické událos-
ti z  prvních let války, jako například obléhání 
Jindřichova Hradce císařskou armádou, divá-
ci spatří poradu generálů před bitvou na  Bílé 
hoře i část bitvy samotné. Nevynechá se dran-
cování Prahy ani poprava vůdců rebelie na Sta-
roměstském náměstí rukou samotného kata 
Mydláře. Jindřichohradečtí se tehdy armádě 
generála Dampiérre ubránili, ale neobešlo se 
to bez střelby, která je také součástí představe-
ní. Prosíme tímto o shovívavost k rušení večer-
ního klidu. Koupi vstupenek je nutné provést 
on-line. Více informací o událostech získáte na: 
www.zamek-jindrichuvhradec.cz.
Kostel svatého Jakuba bude pro veřejnost 
otevřen o srpnových nedělích.

Původní kostel byl na  návrší nedaleko Jind-
řichova Hradce postaven před rokem 1516. 
Po  létech chátrání jej nechal mezi léty 1855 
a 1860 znovu vystavět hrabě Karel Evžen Čer-
nín z Chudenic a proměnil jej v rodovou hrob-
ku. Po roce 1945 začal kostel znovu chátrat, byl 
vykraden a ostatky členů černínského rodu by-
ly několikráte znesvěceny. Na nutné, různě zá-
važné opravy vnitřního zařízení kostela bohu-
žel nezbývají prostředky. Proto je velmi vítána 
pomoc Spolku pro obnovu památek na Jindři-
chohradecku, který se za pomoci pořádání kul-
turních akcí i finančních sbírek snaží toto nád-
herné a  historicky významné duchovní místo 
obnovit. Finančně přispívat lze přímo do trans-
parentní kasičky ve II. bráně jindřichohradecké-
ho zámku. V loňském a letošním roce se v kos-
tele pořádaly mše i koncerty. V měsíci srpnu 
bude kostel otevřen pro veřejnost každou ne-
děli od 13:00 do 17:00, a to včetně věže. 

Tomáš Krajník

V sobotu 13. srpna 2022 od 10:00 do 18:00 
se na  náměstí Míru v  Jindřichově Hradci 
bude poprvé konat akce MINT market – trhy 
se svěží módou, šperky, designem a deli-
katesami. Myšlenka pozvat pořadatele MINT 
marketu do našeho města vznikla díky part-
nerství Jindřichova Hradce v rámci dobrovol-
ného svazku obcí Česká inspirace. V partner-
ských městech Litomyšli a Třeboni mají tyto 
trhy již dlouholetou tradici.
MINT market se poprvé konal již v roce 2010, 
přičemž za  12 let existence jej navštívil více 
než milion lidí, kteří nakupovali u 5 372 pro-
dejců. 

 �Město nad Vajgarem bude poprvé hostit MINT market
MINT market neznamená jen spoustu stánků, 
ale i společenskou a kulturní akci. Užívají si ho 
i návštěvníci, kteří třeba vůbec nakupovat ne-
chtějí. Jdou se pobavit, potkat zajímavé lidi, in-
spirovat se nebo třeba ochutnat nějakou ori-
ginální lahůdku. Pořadatelé spolupracují také 
s celou řadou neziskových společností.
V sobotu 13. srpna se můžete těšit na více než 
50 tvůrců z  České republiky i  Slovenska, kte-
ří přivezou originální módu pro děti i dospělé, 
s láskou šité kabelky, bio kosmetiku, papírenské 
zboží a další designové produkty. Tak se stavte, 
vždyť na MINTu je krásně.

Zuzana Bedrnová
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Jindřichohradecké muzeum vás srdečně zve 
každý srpnový pátek 5., 12., 19. a 26. od 20:00 
na  oblíbené NOČNÍ KOMENTOVANÉ PRO-
HLÍDKY KOSTELA SV. JANA KŘTITELE.  Pro-
vázejí Vladislav Burian (archeologické, histo-
rické zaměření), Jakub Valášek (kunsthistorické 
zaměření) nebo Lenka Dvořáková (historické 
zaměření). Vstupné činí 90 Kč, snížené vstup-
né pak 40 Kč (děti od 6 let v doprovodu rodičů). 
Vstupenky je možné získat pouze v předprode-
ji v pokladně muzea ve Štítného ulici nebo při 
rezervaci na tel. č.: 384 363 661. 
Anamorfní portrét Tomáše Krýzy od vizuál-
ního umělce Patrika Proška je zpřístupněn 
veřejnosti v  sakristii kostela sv. Jana Křti-
tele každý den od 9:00 do 12:00 a od 13:00 
do 16:00.

 �Muzeum Jindřichohradecka nabízí v srpnu nejen komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele
V rámci archeologického léta Vás zveme na KO-
MENTOVANÉ PROHLÍDKY ZANIKLÉ STŘE-
DOVĚKÉ VESNICE PFAFFENSCHLAG U  SLA-
VONIC.  Lokalitou bude 4. srpna od  11:00 
provázet Zdeňka Kolářová z  Národního pa-
mátkového ústavu. Prohlídku si registrujte 
na: www.arup.cas.cz.
V sobotu 20. srpna od 18:00 si můžete v kos-
tele sv. Jana Křtitele v  rámci 17. ročníku Ji-
hočeského komorního festivalu poslechnout 
Dialog violoncella a kytary v podání Petra 
Nouzovského a  Lukáše Sommera. Vstupné 
dobrovolné.
Minivýstavu  FRANTIŠEK PELTÁN – ČTVR-
TÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ  věnovanou jindřichohra-
deckému rodákovi a členovi odbojové skupiny 
"Tři králové" můžete zhlédnout v  konferenč-

ním sále ve Štítného ulici. Výstava potrvá do 
2. října 2022. Ve  výstavní síni muzea „V  je-
zuitském semináři“ na  Balbínově náměs-
tí pokračuje výstava JINDŘICHŮV HRADEC 
SOBĚ! Z  historie jindřichohradeckých pě-
veckých a  divadelních spolků.  Výstavu mů-
žete navštívit do 2. října 2022.
Výstava HORNÍ NÁMĚSTÍ – MÍSTO PAMĚTI. 
Město Jindřichův Hradec ve  sbírkách mu-
zea v konferenčním sále muzea ve Štítného 
ulici potrvá do 6. ledna 2023. 
Výstavní sál „Ve  Svatojánské“ ve  Štítného 
ulici představuje výstavu ŠERKA, ŠÁŠÍ, MĚ-
CHURA – TO JE NAŠE KULTURA. Výstava s bo-
hatým edukačním programem bude otevřena 
do 6. ledna 2023.

Martina Machartová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
13. 8. 2022
Nábřeží keramiky a skla
Na  Tylově nábřeží se v  čase 10:00–18:00 
bude konat již 17. ročník svátku keramiky 
a skla. I tentokrát budou moci návštěvníci 
prohlížet a nakupovat výrobky sklářských 
a  hrnčířských mistrů z  celé naší země. 
Vstup zdarma.

CHEB
13.–14. 8. 2022
Letecký den  
Letiště Cheb.

KUTNÁ HORA
27. 8. 2022
Kutnohorské parkování 
Od 14:00 se můžete těšit na zábavné od-
poledne v parku pod Vlašským dvorem. 
Nebude chybět občerstvení, kulturní pro-
gram ani hry a dílny pro děti. V rámci le-
tošního ročníku se budete moci také se-
známit s partnerskými městy Kutné Hory. 

LITOMYŠL
14.–18. 8. 2022
Litomyšlské dny barokní tradice
Sedmý ročník kulturně-duchovního festi-
valu barokního dědictví.

POLIČKA
12.–14. 8. 2022
Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, je-
hož hlavní scénou je poličské náměstí. 
Program zahrnuje klasickou hudbu, jazz, 
rock divadlo či věžní hudbu. 

TELČ
19.–20. 8. 2022
Historické slavnosti Zachariáše z Hrad-
ce a Kateřiny z Valdštejna
Třicet let od zápisu měst Prahy, Českého 
Krumlova a Telče na Seznam UNESCO.

TŘEBOŇ
20.–27. 8. 2022
Filmový festival Třeboň
První ročník festivalu českých a  sloven-
ských filmů se koná v kině Světozor.

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

Zuzana Bedrnová

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

2. 8. 17:30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
úterý Animovaný, Akční / USA dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

3. 8. 17:30 HÁDKOVI 20:00 PÁRTY HÁRDER
středa Komedie / Česko česky Komedie / Česko česky

4. 8. 17:30 THOR: LÁSKA JAKO HROM 20:00 PLNÁ 6
čtvrtek Akční, Dobrodružný / USA dabing Dokument / Česko dabing

5. 8. 17:30 STŘÍDAVKA 20:00 TOP GUN: MAVERICK
pátek Komedie / Česko česky Akční, Drama / USA dabing

6. 8. 17:30 STŘÍDAVKA 20:00 BULLET TRAIN
sobota Komedie / Česko česky Akční, Komedie / USA titulky

7. 8. 17:30 HÁDKOVI 20:00 MEN
neděle Komedie / Česko česky Horor / USA titulky

9. 8. 17:30 PLANETA PRAHA 20:00 JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
úterý Dokument / Česko česky Komedie / Austrálie titulky

10. 8. 17:30 STŘÍDAVKA 20:00 MEN
středa Komedie / Česko česky Horor / USA titulky

11. 8. 17:30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 20:00 BULLET TRAIN
čtvrtek Animovaný, Akční / USA dabing Akční, Komedie / USA titulky

12. 8. 17:30 CESTA DO TVOJZEMÍ 20:00 THOR: LÁSKA JAKO HROM
pátek Animovaný / Slovensko, Česko česky Akční, Dobrodružný / USA dabing

13. 8. 17:30 CESTA DO TVOJZEMÍ 20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
sobota Animovaný / Slovensko, Česko česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA dabing

14. 8. 17:30 STŘÍDAVKA 20:00 ARTHUR: PROKLETÍ
neděle Komedie / Česko česky Horor / Francie titulky

16. 8. 17:30 CESTA DO TVOJZEMÍ 20:00 BULLET TRAIN
úterý Animovaný / Slovensko, Česko česky Akční, Komedie / USA titulky

17. 8. 17:30 JAN KOLLER - PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA 20:00 ARTHUR: PROKLETÍ
středa Dokument / Česko česky Horor / Francie titulky

18. 8. 17:30 CESTA DO TVOJZEMÍ 20:00 JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
čtvrtek Animovaný / Slovensko, Česko česky Komedie / Austrálie titulky

19. 8. 17:30 PRINCEZNA REBELKA 20:00 BESTIE
pátek Animovaný / Francie dabing Dobrodružný, Thriller / USA titulky

20. 8. 17:30 PRINCEZNA REBELKA 20:00 STŘÍDAVKA
sobota Animovaný / Francie dabing Komedie / Česko česky

21. 8. 17:30 CESTA DO TVOJZEMÍ 20:00 BESTIE
neděle Animovaný / Slovensko, Česko česky Dobrodružný, Thriller / USA titulky

23. 8. 17:30 PRINCEZNA REBELKA 20:00 BESTIE
úterý Animovaný / Francie dabing Dobrodružný, Thriller / USA titulky

24. 8. 17:00 TOP GUN: MAVERICK 20:00 NENE
středa Akční, Drama / USA dabing Horor / USA titulky

25. 8. 17:30 STŘÍDAVKA 20:00 AFTER: POUTO
čtvrtek Komedie / Česko česky Drama, Romantický / USA titulky

26. 8. 17:30 AFTER: POUTO 20:00 ARVÉD
pátek Drama, Romantický / USA titulky Drama / Česko česky

27. 8. 17:30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 20:00 ARVÉD
sobota Animovaný, Akční / USA dabing Drama / Česko česky

28. 8. 17:30 AFTER: POUTO 20:00 NENE
neděle Drama, Romantický / USA titulky Horor / USA titulky

30. 8. 17:30 PRINCEZNA REBELKA 20:00 AFTER: POUTO
úterý Animovaný / Francie dabing Drama, Romantický / USA titulky

31. 8. 17:30 CESTA DO TVOJZEMÍ 20:00 ARVÉD
středa Animovaný / Slovensko, Česko česky Drama / Česko česky

K I N O   J U N I O R

6. 8. 15:00 EXPEDICE: DŽUNGLE 20. 8. 15:00 PROMĚNA
sobota Rodinný, Dobrodružný, Komedie / USA dabing sobota Animovaný, Komedie / USA dabing

M Ě S T O  D Ě T E M K I N O   S P E C I Á L

27. 8. 13:00 DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 1 13. 8. 15:00 PLNÁ 6
sobota 14:30 Animovaný, Dětský / ČSR česky sobota Dokument / Česko dabing

K I N O   S E N I O R
po dobu letních prázdnin se nepromítá
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V Domě gobelínů můžete až do 27. listopadu letošního roku navštívit výstavu POEZIE NITĚ představující umělecké textilní 
výrobky, gobelíny a textilní miniatury Sdružení 11 textilních výtvarnic z Prahy. Průběžně je obměňována VÝSTAVA PRACÍ 
KURZISTŮ z kurzů tkaní tapiserií pod vedením Milevy Mülerové a tkaní na stavu pod vedením Zdeňka Kubáka. 
Doprovodná akce:
5. srpna, 13:00–18:00
Páté páteční tvoření pro děti a dospělé

Marie Havlová 

Až do  konce srpna letošního roku můžete 
v muzeu fotografie navštívit výstavu AFRIKA 
V SRDCI. Jedná se o rozsáhlou výstavu foto-
grafií nadace Josefa a  Zdeňky Vágnerových, 
zakladatelů královédvorské safari, afrických 
domorodých masek a dalších artefaktů ze sbí-
rek manželů Mácových a Jana Bretta, součas-
ného afrického sochařství, které do ČR dováží 
Ondřej Homolka, obrazů s africkou tématikou 
Radky Tesařové a  fotografií africké divočiny 
Václava Šilhy. 
Do 30. září mohou zájemci navštívit výstavu 
TOP OF KOPP – retrospektivní průřez celoži-
votní fotografickou tvorbou Pavla Koppa za-
chycující obyčejné i neobyčejné okamžiky ži-
vota na ulicích Čech a Itálie. 
Přeshraniční česko-rakouská výstava foto-
grafií mnoha autorů uspořádaná součas-
ně v  muzeu fotografie v  Jindřichově Hradci 
a  na  zámku Ottenstein v  Rastenfeldu v  Dol-
ním Rakousku s názvem ŘEMESLA A POVO-
LÁNÍ bude k vidění do 31. října 2022.

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Doprovodné akce:
6.–7. srpna
Fotografování v  historických kostýmech 
v  muzejním ateliéru před ručně malovaným 
pozadím. Akce s dlouholetou tradicí.
15. srpna, 19:30 
Koncert skupiny Organum
Druhé pokračování loňského úspěšného kon-
certu Pocta Art rocku a závěrečné vystoupe-
ní v  rámci 18. ročníku letního jindřichohra-

deckého festivalu Magická viola Petra Přibyla. 
Klasickou sestavu přátel Vladimíra Štefla, Jiří-
ho Svobody, Jiřího Konečného, Jana Sládeč-
ka a Kaci Helmana doplní hosté Julie Nosková 
(zpěv) a Jack Urban (percussion).
20. srpna
Fotofest
Bohatý odpolední program pro celou rodinu 
s filmovou a fotografickou tématikou.
20. srpna, 19:00
Cyrano de Bergerac aneb sám proti dvace-
ti osmi 
„One man show“ Antonína Kašky, který sám 
ztvárňuje všech 28 postav slavné tragikome-
die Edmonda Rostanda.
Na  září připravujeme v  Muzeu fotogra-
fie a  moderních obrazových médií výstavu 
prací Maria Sikory WOMEN (od  8. září do 
30. října), a rovněž výstavy Antonín Střížek – 
fotografie a obrazy a Zdeněk Mézl – dřevo-
ryty (obě vernisáže 15. září v 17:00).

Martin Šole

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

V planetáriu jsou pro vás připraveny pravidel-
né pořady každou středu a sobotu od 20:00 
a  v  neděli od  14:00, a  dále letní pozorování 
Slunce každou neděli od 15:00 do 16:00. 
Perseidy 2022
Meteorů, kterým říkáme „Perseidy“ nebo ta-
ké „Slzy svatého Vavřince“, se letos opět do-
čkáme, stejně jako kterýkoli jiný rok. Letoš-
ní pozorování ovšem bude rušit Měsíc den 
po  úplňku, proto slabé meteory téměř neu-
vidíme.
Do  naší atmosféry Perseidy vlétají rychlostí 
60 km/s, zářit začínají zhruba ve výšce 120 km 
nad zemským povrchem a  pohasínají o  de-
sítky km níže, ty největší a nejjasnější kolem 
80 km nad zemí. Soustředíme-li se na  směr, 
vypadá to, že meteory jako by vylétaly z jed-
noho bodu. Pokud bychom si dali tu práci 
a  dráhy pozorovaných Perseid zakreslovali 
do hvězdné mapy, poté jejich dráhy protáhli 
proti směru letu, zjistíme, že se nám skuteč-
ně v  jednom bodě protnou. Tento průsečík 
nazýváme "radiant" a najdeme jej v souhvěz-
dí Persea; např. "Orionidy" mají radiant v sou-
hvězdí Orion, "Lyridy" v Lyře atd.

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla 
Poprvé byly Perseidy zmíněny v  polovině 
3. století našeho letopočtu v  době, kdy byl 
umučen svatý Vavřinec, jeden z  církevních 
hodnostářů, strážících majetek Římské říše. Ne-
dbal příkazu římského císaře Valeriána, a místo 
aby mu tento majetek odevzdal, raději jej roz-
dal chudým. Popraven byl za to 10. srpna ro-
ku 258 a proslýchá se, že několik dní po popra-
vě v noci z nebe padaly "hvězdy" jako třpytivé 
slzy. Jako astronomický úkaz popsal Perseidy 
ve druhé polovině 19. století italský astronom 
Giovanni Schiaparelli. Byl první na  světě, kdo 
našel původ meteorů v kometách, navíc pro-
kázal, že Perseidy pocházejí z  periodické ko-
mety 109P Swift-Tuttle, objevené roku 1862. 
Tato kometa oběhne Slunce jedenkrát za 
134 let, její poslední návrat se odehrál roku 1992 
a  znovu ji uvidí až naši potomci v  roce 2126. 
Perseidy jsou tedy malé částečky kometárního 
prachu, velikostí podobné zrnkům písku, které 
při průletu v naší atmosféře zcela shoří. Pozo-
rovatelné jsou za jasné oblohy mnoho nocí 
mezi 17. červencem až 24. srpnem. V době, 
kdy Země prolétá nejhustější částí kometou za-
pomenutého oblaku, jich lze spatřit nejvíce, le-

tos až 100 meteorů za hodinu. Letošní maxi-
mum očekáváme 13. srpna kolem 2. hodiny 
ranní. Ale i předchozí a následná noc, pokud se 
počasí vydaří, jistě přinese hezkou podívanou.
Chcete-li si Perseidy zapozorovat, nedívejte 
se do souhvězdí Persea, ale otočte se k němu 
zády. V samotném Perseu toho totiž moc ne-
uvidíte, protože roj rozsvěcí meteory směrem 
od Persea po celém zbytku oblohy.

Jana Jirků

SRPEN 2022 |  17www.jh.cz



SPORT

V termínu od 23. do 27. srpna 2022 organizu-
jeme 24. ročník Mistrovství ČR v balónovém 
létání, po  dvouleté přestávce opět v  Jindři-
chově Hradci a blízkém okolí. 
Jedná se o  jedinou akci tohoto druhu v  roce 
2022 pod záštitou Českého balónového sva-
zu a  Aeroklubu ČR. Soutěž je rovněž uznatel-
ná zahraničním účastníkům pro jejich národní 
bodování a  je také organizována podle mezi-
národních pravidel Světové letecké federace 

 �Na konci srpna se v Jindřichově Hradci odehraje 24. Mistrov-
ství České republiky v balónovém létání 

(FAI). Cílem soutěže je stanovení mistra repub-
liky a celkového vítěze mezinárodního mistrov-
ství ČR.
Předpokládáme účast zhruba třiceti českých 
a  zahraničních posádek v  soutěži a  dalších 
8 až 10 balónů mimo soutěž. Nad Jindřichovým 
Hradcem se tak během konání akce bude sou-
časně vznášet 35 až 40 horkovzdušných baló-
nů. Centrum soutěže a  zázemí budeme mít 
na letišti v Jindřichově Hradci. 

Informace průběžně zveřejňujeme na  webu 
soutěže: www.balloon2022.cz

Pavel Kostrhun
Foto: Michal Žoudlík
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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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MINORITSKÝ KLÁŠTER
S KOSTELEM SV. JANA
KŘTITELE V J. HRADCI.

KLÁŠTER JE SLOŽITÝ SOUBOR 
BUDOV A PATŘÍ MEZI 

NEJVÝZNAMNĚJSÍ 
GOTICKÉ PAMÁTKY.

LEBNÍ
KLENBA SAMOSTŘÍL SPZ

PARDUBICE
OZN. PRO

AMPÉR

STŘEDO-
VĚKÁ

EPIDEMIE

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ

FILM

TUNA DÍL 100 m2

(SLOV.) METR SLONÍ
ZUBY

6. ČÁST 
TAJENKY

INIC. 
MOŘE-
PLAVCE

KOLUMBA

5. ČÁST 
TAJENKY

ATLANT

JODID
DRASELNÝ

VĚTŠÍ LIST
PAPÍRU

AUTOMOBILY

OTVOR DO
MÍSTNOSTI

OBOROVÁ
NORMA

ŠICÍ
VLÁKNO

SUMERSKÉ
MĚSTO

CHEM. ZN.
HOŘČÍKU

JANINSKÝ
PAŠA

PERO
(ANGL.)

4. ČÁST 
TAJENKY

SIBIŘSKÝ
KOZOROŽEC

ZLATO
(FRANC.)

LISTNATÝ
STROM

CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO

GÁZA

MISTROV.
SVĚTA

SUROVÝ

GUMA

ČERV
VLASOVEC

ČÍSLOVKA
100

2. ČÁST 
TAJENKY
JMÉNO

JANŽUROVÉ

INIC. ZPĚV.
GOTTA

JEVIŠTNÍ
ZÁVĚS

BRATR
ČECHA

ARMÁDNÍ
TĚLOV. KLUB

OZN. PRO
SÍLU 

(NEWTON)

OKOVY

POLÉVKOVÁ
MÍSA

TVŮRCE
DÍLA

VYRÁBĚT
(ANGL.)

STAROŘEK

ŠKOLENÍ

LUDOLFOVO
ČÍSLO

SPZ
HODONÍN

JESTLIŽE
(SLOV.)

VEŘEJNÁ
ORGANIZ.

MPZ
BULHARSKA

ŘÍM. ČÍSL.
2050

ŠATNÍ
ŠKŮDCE

MAĎARSKÁ
STEP

TOTÉŽ

KLUK

INIC. SPIS.
POLÁČKA

OZN. PRO
VOLT

PŘITAKÁNÍ

BŘEVNO

BÝVALÝ
ČÍN. VŮDCE

PARNO

DOTKNOUT

HALDA

VED. SPORT.
DRUŽSTVA

HEYERDA-
HLŮV VOR

ELEKTRO
KARDIO-

GRAF

3. ČÁST 
TAJENKY
ŠPÁDOVÁ

KARTA

OZN. LÉKAŘ.
PŘEDPISU

ŽENA

CHEM. ZN.
TELLURU

MPZ
NORSKA

SPZ
BRATISLAVA

MĚSTO

VESPOD

RUSKÝ
SOUHLAS

PORTUGAL.
LET. SPOL.

PŘEDL. (OD)

STAVEBNÍ
LEPENKA

STŘEDOVĚK.
KLATBA

PURPUR

TUMOR KOST
(ANATOM.)

BARVA NA
VAJÍČKA

REGISTR.
TUNA

STARŠÍ
VZTAŽ. ZÁJM.

SPZ TÁBOR NÁPOVĚDA:
ALI, TERINA, KOUČ, BL,

DTA, KALVA, MADE, 
TELAMON, LOA, ACHT, PEN

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

ČESKÝ
TENISTA

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

OTEC
MANŽELA

V HUDBĚ
(PIANO)

ELAMSKÁ
BOHYNĚ

ZEMĚ

1. ČÁST 
TAJENKY

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci
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  1.–30. 9. JOSEF BÖHM 65 A PODZIMNÍ HRADEC – VÝSTAVA 
 – VÝSTAVNÍ DŮM STARÁ RADNICE
             9. 9. FARMÁŘSKÉ TRHY – HUSOVY SADY
          10. 9. PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
          15. 9. ELIŠKA BROŽKOVÁ POSPÍŠILOVÁ A BARBORA PLACHÁ 
 – HARFA A KLARINET – KONCERT KPH – KAPLE SV. M. MAGDALENY
          18. 9. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE – DIVADELNÍ POHÁDKA   
 – KD STŘELNICE
          19. 9. J. LOM „ŠEST V TOM“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A 
          23. 9. 54. ROČNÍK JIHOČESKÉHO FESTIVALU CONCERTINO PRAGA    
 – ZÁVĚREČNÝ KONCERT – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
          24. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI – NÁMĚSTÍ MÍRU
             1. 9.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
             2. 9.  TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
             3. 9.  IGRÁČKOVA PARNÍ JÍZDA – JHMD

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na září
   8.–11. 9.  MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ETAPOVÝ ZÁVOD „OKOLO JIŽNÍCH ČECH“
              8. 9.  MÁRIO ŠIKORA – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
   9.–25. 9.  STEJKOBRANÍ – UDÍRNA BAR RESTAURANT
           10. 9.  DRAKIÁDA NA LETIŠTI
           11. 9.  POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ YMCA – EVANGELICKÝ KOSTEL
           15. 9. ANTONÍN STŘÍŽEK – FOTOGRAFIE A OBRAZY – VÝSTAVA – MF A MOM
           15. 9. ZDENĚK MÉZL – DŘEVORYTY – VÝSTAVA – MF A MOM
16.–18. 9.  VÝSTAVA BONSAJÍ – ZAHRADNÍ CENTRUM
            17. 9.  DEN ŽELEZNICE 
            17. 9.  PIKNYK – PARK POD GYMNÁZIEM
           18. 9.  KONCERT MEZINÁRODNÍHO SMYČCOVÉHO ORCHESTRU J. HRADEC – GMŮND
           22. 9.  ANTONÍN STŘÍŽEK – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
23.–25. 9.  21. DADAINSPIRAČNÍ DNY
           28. 9.  ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
           30. 9.  NOC VĚDCŮ – HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PROF. F. NUŠLA

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

1.–31. srpna
JÍZDA PARNÍM VLAKEM
Jindřichohradecké místní dráhy

1. srpna, 21:00
NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH
Večer italské hudby a poezie
Kostel sv. Jana Křtitele

1.–3. srpna, 21:30
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
1. 8. – Gump, 2. 8. – Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel,  3. 8. – Příšerákovi 2
Park pod gymnáziem

3. srpna, 20:30
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
Další toulky ve dnech 4., 9., 10. a 15. 
8. Ve dnech 22., 30. a 31. 8. od 20:00. 
Nutná rezervace míst na: 
https://vtbh.reenio.cz. Proboštský 
kostel Nanebevzetí Panny Marie

5. srpna, 13:00 - 18:00
TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

5. srpna, 17:00
KONCERT JINDŘICHOHRADECKÉHO 
BIG BANDU
Host: Tomáš Savka. Náměstí Míru

5. srpna, 20:00
NOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOS-
TELA SV. JANA KŘTITELE
Další prohlídky ve dnech 12. 8., 19. 8., 
26. 8. Kostel sv. Jana Křtitele

6. srpna, 19:00
LETECKÝ DEN S ARMÁDOU ČR
Letiště J. Hradec

6. srpna, 19:00
KRAUSBERRY
Letní koncert. Náměstí Míru

6.–7. srpna
FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH 
KOSTÝMECH
Muzeum fotografie a MOM

7. srpna, 9:30
ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ 
– SLAVNOST PORCINKULE
Klášterní kostel sv. Kateřiny

7. srpna, 13:00–17:00
KOSTEL SVATÉHO JAKUBA OTEVŘEN 
VEŘEJNOSTI
Otevřen i 14., 21. a 28. 8. Kostel sv. Jakuba

SRPEN 2022
Kulturní kalendář

8. srpna, 15:00, 18:00
OD HOSPODY K HOSPODĚ
Komentované procházky Hradcem
KD Střelnice

8. srpna, 19:30
TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY
Koncert v rámci Magické violy Petra 
Přibyla. Zámecký Rondel

10. srpna, 19:00
ROMAN DRAGOUN
Letní koncert
Městská plovárna

12.–13. srpna, 19:00, 20:50, 
22:40
O TÉ OHAVNÉ REBELII
Kostýmovaná prohlídka běžně ne-
přístupných zámeckých prostor
Státní hrad a zámek J. Hradec 

12. srpna
FARMÁŘSKÉ TRHY
Husovy sady

13. srpna, 10:00–18:00
MINT MARKET
Trhy s módou, šperky a designem
Náměstí Míru

13. srpna
CHALUPA CUP
30. ročník veslařské regaty
Rybník Vajgar

13. srpna, 19:00
PLAVCI
Letní koncert na vodě
Rybník Vajgar, Nábřeží L. Stehny

14. srpna, 9:30
ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ – SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Proboštský kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie

15. srpna, 19:30
ORGANUM – POCTA ART ROCKU 2
Koncert Petra Přibyla
Muzeum fotografie a MOM – atrium

19. srpna, 19:00
TRAPEŘI S ROBERTEM KŘESŤANEM
Letní koncert. Park pod gymnáziem

19.–21. srpna
JINDŘICHOHRADECKÝ POHÁR 
V PARAŠUTISMU
Letiště J. Hradec

20. srpna, 10:00
SETKÁNÍ ČS. LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Centrum města

20. srpna
FOTOFEST
Zábavné odpoledne s filmovou a foto 
tématikou. Muzeum fotografie a MOM

20. srpna, 14:00
REST V PARKU
DJ F.I.L., DJ Flux, AfaRastaFa & DJ 
F.I.L., Colectiv & DJ Flux, Rest & DJ 
Herby. Park pod gymnáziem

20. srpna, 18:00
DIALOG VIOLONCELLA A KYTARY
Účinkuje: Petr Nouzovský a  Lukáš 
Sommer. Kostel sv. Jana Křtitele

20. srpna, 19:00
CYRANO DE BERGERAC ANEB SÁM PROTI 
DVACETI OSMI
One man show Antonína Kašky
Muzeum fotografie a MOM

23. - 27. srpna
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V BALONOVÉM LÉTÁNÍ
Letiště J. Hradec

24. srpna, 11:00–15:00
VÁNOCE V AQUAPARKU
Krytý bazén

24. srpna, 19:00
THE SILVER SPOONS
Letní koncert. Park pod gymnáziem

27. srpna, 14:00
MĚSTO DĚTEM
Zábavné odpoledne pro děti, ma-
lování na obličej, 15:00 koncert Bibi- 
Bum. Městský park

27. srpna, 20:00
G. BIZET "CARMEN"
Jindřichohradecká opera. Státní hrad 
a zámek J. Hradec – III. nádvoří

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

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY 
NA DOSAH A OSUDY 22 KORUNOVANÝCH 
PANOVNÍKŮ 
– Státní hrad a zámek J. Hradec 
– Výstava potrvá do 18. 9. 2022

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

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

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

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

FRANTIŠEK PELTÁN 
– ČTVRTÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ 
– Muzeum Jindřichohradecka 
– Výstava potrvá do 2. 10. 2022 

JINDŘICHŮV HRADEC SOBĚ 
– Muzeum Jindřichohradecka 
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023

HORNÍ NÁMĚSTÍ – MÍSTO PAMĚTI 
– Muzeum Jindřichohradecka 
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023


