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Živý Hradec bude ještě živější

Prestižní Mezinárodní soutěž Concertino Pra-
ga, kterou pořádá Český rozhlas, představuje 
talentované světové interprety klasické hud-
by nastupující generace. Tento rok byla sou-
těž vypsána pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot 

a  trubku. Mladí hudebníci z  Běloruska, Bul-
harska, České republiky, Izraele, Kanady, Lo-
tyšska, Maďarska, Ruska, Slovinska, Španělska 
a Ukrajiny do soutěže vstoupili také letos dí-

Vítěze Mezinárodní soutěže Concertino Praga uslyšíte 
v Jindřichově Hradci na jejich jihočeském turné

Řada Jindřichohradečáků již netrpělivě od-
počítává dny, které zbývají do data označe-
ného v  kalendáři červeným fixem. Polovina 
června, slunovrat a  s  ním spojený světový 
svátek hudby. A  jak lépe oslavovat hudbu 
než dobrou hudbou? Dvoudenní porce skvě-
lé muziky na vás čeká při již tradičním multi-
žánrovém hudebním festivalu Živý Hradec 
16. a 17. června v parku pod gymnáziem. 
Pro letošek se podařilo zajistit účast význam-
ných hudebníků z jazzového světa, pohupo-
vat se ale budeme i v rytmu reggae a ošize-
ni nebudou ani milovníci divočejších rytmů. 
V pátek 16. června v 17.30 hodin zahájí celý 
festival oblíbená jindřichohradecká formace 
Jazz jam session.

(pokračování na str. 13)

ky zaslaným nahrávkám. Z těch vybrala ty nej-
lepší sedmičlenná mezinárodní porota zkuše-
ných umělců.
Svými výkony předčili ostatní soutěžící Uliana  
Zhivitckaia z Ruska ve hře na flétnu, která se 
stala absolutní vítězkou a  které vydá Český 
rozhlas profilové CD, dále  Timofei Iakhnov 
z  Ruska v  kategorii hoboj, Andrey Ryazantsev 
také z  Ruska bravurním ovládnutím klarinetu 
a tuzemský talent klasické hudby Adam Plšek 
v kategorii fagot. 

Laureáti letošního 51. ročníku Mezinárod-
ní soutěže Concertino Praga předvedou své 
výkony na  slavnostním koncertu 9. června 
ve Smetanově síni Obecního domu v dopro-
vodu Symfonického orchestru Českého roz-
hlasu s dirigentem Chuhei Iwasaki.

(pokračování na str. 2)
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 �Vítěze Mezinárodní soutěže Concertino Praga uslyšíte v J. Hradci na jejich jihočeském turné
(pokračování ze str. 1)

Na  koncert naváže tradiční Jihočeský festival 
Concertino Praga, který je pro laureáty a vítě-
ze soutěže významnou událostí v počátku je-
jich umělecké kariéry. Laureáti vystoupí v kon-
certních sálech či zámcích čtyř měst v termínu 
od  12. do  16. června. Soutěž Concertino Pra-
ga tak naplňuje svůj hlavní cíl, a to propagovat 
klasickou hudbu a seznamovat veřejnost s nej-
lepšími českými a zahraničními interprety na-
stupující generace mladých hudebníků. V  na-
šem městě již tradičně proběhne závěrečný 
koncert laureátů mezinárodní hudební sou-
těže Concertino Praga. V Jindřichově Hradci se 
tento koncert uskuteční 16. června od 19.00 
hodin v  Rytířském sále Státního hradu 
a  zámku. V  rámci koncertu zazní skladby Lu-

boše Sluky, Bohuslava Martinů, Otmara Máchy 
a dalších. Posluchači Českého rozhlasu budou 
mít možnost vychutnat si koncerty z Obecního 
domu a Jindřichova Hradce současně ze svého 
domova v  přímém přenosu stanice Vltava. 

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
ČERVEN  
Když v červnu víc sucho než mokro bývá, uro-
dí se hojnost dobrého vína…
Ve středověku už v tomto měsíci pekaři dobí-
rali loňskou mouku a  čekali na  nové žně. Pe-
kařina patřila mezi nejstarší počestná řemesla 
a od prvních placek, pečených na rozpálených 
kamenech již v pozdní době kamenné se umě-
ní pekařské stále zdokonalovalo. Například 
ve  starém Řecku se peklo více než 70 druhů 
pečiva, ale ještě v raném novověku patřil chléb 
mezi lahůdky určené majetnějším vrstvám. 
V Čechách se pekaři objevují na dvorech krá-
lů a velmožů již v 11. století. Pekl se chléb bílý 
a černý, pekly se preclíky a žemle a sladké pe-
čivo – to pekli mazanečníci a  koláčníci. Slad-
kostem se věnovali marcipáníci, oplatečníci 
a konfetáři. V Jindřichově Hradci bylo v r. 1608  
12 pekařských mistrů a  Hradečáci jim říkali 
„mouční apoštolové“. Pekařina bývala označo-
vána dost pejorativně za „řemeslo nedůtklivé“ 
pro časté vády a křiky, jak si žárlivě hlídali cech 
před přivandrovalci. Někteří řádili tak, že jim 
konšelé zakázali přístup do městské rady. Zná-
mý hradecký bouřlivák z doby předbělohorské, 
Burian Celestin Bramhauzský posměšně o nich 

říkal: „Oni, houstičkové, k  rozumné řeči nejsou, 
dokud je radní nepozavírají.“. Delikatesou býva-
ly pečené perníky, které se po upečení přizdo-
bovaly cukrovými barevnými polevami; říkalo se 
tomu „šprinclování“. Dělaly se také tzv. obrázky 
čili „tatrmánky“ z cukru; říkalo se jim také „cukro-
ví maňásci“. O tom, že jejich řemeslo nepozbýva-

lo vážnosti, svědčí i fakt, že v r. 1521 seděl Václav 
perníkář v městské radě. Vyhlášeným cukrářem 
byl pan Červenka, u kterého v r. 1595 jakýsi pan 
Hoyos z Uher utratil „za všelijaké konfekty mno-

Ostatní vystoupení turné po  jižních Čechách 
odvysílá Český rozhlas ze záznamu. 
Další koncerty Jihočeského festivalu Concertino 
Praga se uskuteční v následujících termínech:
12. června 17.00 hodin 
Český Krumlov, Zámek – Maškarní sál
13. června 17.00 hodin 
Bechyně, Zámek – Vokův sál
14. června 19.00 hodin
Třeboň, Schwarzenberská hrobka
Celý letošní 49. ročník Jihočeského festivalu 
Concertino Praga se koná pod záštitou staros-
ty města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky. 
Více informací najdete na: 
http://www.rozhlas.cz/concertino/portal

Yvetta Papežová

 �Nemocnice má nové novorozenecké výhřevné lůžko s fototerapií
Nemocnice Jindřichův Hradec zakoupila no-
vorozenecké výhřevné lůžko s  fototerapií 
za výrazného přispění města Jindřichův Hra-
dec. Slavnostní předání lůžka se uskutečnilo 
20. dubna 2017 za účasti vedení města a ne-
mocnice. 
Novorozenecké výhřevné lůžko s  fototerapií 
bude sloužit na diagnostiku a  léčbu novoro-
zenecké žloutenky. „Věřím, že toto lůžko bude 

sloužit dobře, protože po  porodu je žloutenka 
nejčastější problém. Má ji každé druhé až třetí 
dítě. V  případě, že sestřičky zjistí, že je mimin-
ko žluté nebo mají podezření na žloutenku, tak 
je zde neinvazivní přístroj, kterým se dá žlou-
tenka změřit. Funguje to na  principu jakéhosi 
laseru. Jedním posvícením se změří hodnota 
žloutenky, aniž by se musela miminku odebí-
rat krev a  posílat do  laboratoře. V  případě, že 

ho peněz“. Příhodné jméno měl i  pekař Václav 
Mls, který pekl mazance, koláče i perníky. V Kláš-
terské ulici, proti nynější poště, měl pekárnu  
mistr pekařský, pan Steinocher. Jeho zboží by-
lo vyhlášené, pekly se zde žemle, „puliny“, vdo-
lečky, dalamánky, „kruchovky“ z  tmavší mouky 
a velmi oblíbené „polejvačky“. 
Denně je kupovali úředníci ze zámku i celé pro-
boštství a dodávaly se téměř do všech restau-
rací a hotelů. Sluhové z radnice přicházeli o de-
sáté hodině dopolední kupovat rohlíčky pro 
pány úředníky k přesnídávce. Bývaly to časy…
STŘEDOVĚKÝ CHLÉB, 
jak si ho můžete upéct i dnes. 
1,3 kg hladké mouky, 350 g kvásku, 250 g hrubé 
mouky, lžíce soli.
Do mísy vložíme kvásek, přelijeme dvěma hrnky 
teplé vody a prohněteme. Přidáme nejdříve hru-
bou a pak hladkou mouku, asi 100 g hladké mou-
ky si dáme stranou. Suroviny promísíme, přikry-
jeme vlhkou utěrkou a necháme kynout zhruba  
18 hodin. Pak vyklopíme na pomoučený vál a vy-
válíme z  těsta dva bochníky. Opět je necháme 
kynout asi hodinu v  teple. Pečeme 50 minut při  
350 stupních °C.

Sabina Langerová

je žloutenka vysoká, tak děťátko můžeme začít 
rovnou léčit ultrafialovým zářením,“ vysvětlil 
primář dětského oddělení Jakub Rytíř. Přístroj 
významně zkrátí pobyt dětí se žloutenkou 
na porodnici.
„S novou lampou trvá léčba 24 hodin. Se starý-
mi je léčba trojnásobně dlouhá,“ dodal primář. 
Lůžko je převozné, avšak vždy ho mají sestřič-
ky u sebe. Na kojení se léčba přerušuje.
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

zahájili jsme turistickou sezónu a s letními měsíci při-
chází opět spousta kulturních a  společenských akcí. 
Červen je jimi doslova zaplněný. Hned první červno-
vý víkend se můžete těšit na tradiční Dny města, kdy 
pro vás Kulturní dům Střelnice připravil bohatý tříden-
ní program na zámku. V tyto dny budou také probí-
hat Dny města v Domě gobelínů, v Muzeu fotografie 
a  moderních obrazových médií a  ve  Výstavním do-
mě Stará radnice. Červen je vždy v Jindřichově Hradci 
spojený také s Jihočeským festivalem Concertino Pra-
ga a já bych vás tímto rád pozval na závěrečný kon-
cert, který se bude konat 16. června od 19.00 hodin 
na Státním hradu a zámku. Ve druhé polovině měsíce 
začínáme také opět s letními koncerty, a kdo z vás by si 

přeci jen přál místo kultury nějaký ten 
sport, tak se může 24. června do-

jít proběhnout na Jindřichohra-
decký půlmaraton. 

Milí spoluobčané,

přeji vám všem krásné letní dny.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Uctili jsme památku padlých
V  pondělí 8. května 2017 se ve  městě usku-
tečnily pietní akty k 72. výročí ukončení druhé 
světové války. Oslavy Dne vítězství začaly po-
věšením kytic k pamětní desce v Panské ulici, 
poté následovalo položení kytic u Památníku 
letců na nábřeží L. Stehny a na rodném dom-
ku Františka Peltána ve  Zbuzanech. Hlavní 
vzpomínkové akty se konaly u památníku prv-
ního, druhého a  třetího odboje v  Mertových 
sadech za doprovodu Pěveckého sboru Sme-
tana a  u  hrobu Rudoarmějců na  městském 

hřbitově. Akci pořádalo město Jindřichův Hra-
dec ve spolupráci se 44.  lehkým motorizova-
ným praporem, Klubem historie letectví, Čes-
koslovenskou obcí legionářskou – Jednotou 
bratra Stanislava Berana, Klubem výsadko-
vých veteránů při 44. lehkém motorizovaném 
praporu a Pěveckým sborem Smetana.

Karolína Průšová

 �Majáles vyhrály baletky z gymnázia
Tradiční studentská akce Majáles se v  Jind-
řichově Hradci uskutečnila v  pátek 5. května 
2017. Zvítězilo Gymnázium Vítězslava Nová-
ka, které se předvedlo v  roli baletek. Kolem 
půl druhé se na  třetím nádvoří Státního hra-
du a zámku sešli studenti ze čtyř jindřichohra-
deckých středních škol. V  rámci studentské 
akce Majáles zde jejich králové promlouva-
li ke  svému lidu a  zároveň se svými projevy 
snažili ovlivnit odbornou porotu, která se pak 
shodla na následujícím pořadí: 4. místo obsa-
dila Střední odborná škola a střední odborné 
učiliště se svým Robinem Hoodem, 3. místo 
pak pohádkové bytosti z  Obchodní akade-
mie T. G. Masaryka, 2. místo pyžamová party 

ze Střední zdravotnické školy a 1. místo si od-
neslo Gymnázium Vítězslava Nováka se svými 
baletkami a baleťáky.

 �V Radouňce mají nový spolkový dům
Ve čtvrtek 4. května 2017 odpoledne se usku-
tečnilo slavnostní otevření objektu spolkové-
ho domu v místní části Radouňka. Objekt bu-
de využívat osadní výbor a spolky místní části 
Radouňka. Jednalo se o celkovou rekonstrukci 
objektu bývalé školy zahrnující jednak dispo-
ziční úpravy, dále opravy omítek, provedení 
nových rozvodů vodovodu, plynu, vzducho-
techniky, vytápění, splaškové a dešťové kana-
lizace a  realizaci nových konstrukcí podlah. 
Součástí akce bylo dále oplocení nově vznik-
lé odpočinkové plochy.  Projektantem byl 
H.projekt, Jindřichův Hradec, zhotovitelem  

KOSTKA JH, Jindřichův Hradec. Konečná cena 
díla byla 5 548 000 Kč bez DPH.

 �Ohlédnutí za dubnovým pálením čarodějnice
V neděli 30. dubna 2017 večer se v parku pod 
gymnáziem uskutečnilo pálení čarodějnice. 
Vatru zapálil starosta města Stanislav Mrvka. 
Děti si mohly zasoutěžit, zaskotačit na prolé-
začkách, houpačkách, zazpívat a  také zatan-
čit na diskotéce s Michalem Arnoštem. Na své 
si přišli i  dospělí, pro které bylo ve  stáncích 
připraveno spoustu lahůdek a  opékání vuř-
tů. Akci pořádalo město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec. 

Pořizovací cena lůžka je cca 520 000 Kč. Město 
Jindřichův Hradec přispělo ze svého rozpoč-
tu částkou 500  000 Kč.  „Město se vždy snažilo 

dávat nemocnici příspěvky, avšak musím ocenit 
práci pana primáře Rytíře, který ještě ve  funkci 
radního přišel s  myšlenkou, že podpora města 

by měla být stabilní, pravidelná a v odpovídají-
cí výši. Jsem rád, že jak zastupitelstvo, tak obča-
né města nahlížejí stejně na  skutečnost, že ne-
mocnice není jen krajská, ale že je naše, protože 
jsou zde léčeni zejména lidé z Jindřichova Hrad-
ce a z okolí. Příspěvek půl milionu korun se zdá 
v rozpočtu nemocnice symbolický, proto bych si 
přál, aby za ním bylo vidět vždy něco konkrétní-
ho, potřebného, aby nebyl jen součástí běžného 
rozpočtu na spotřebu,“ řekl starosta města Sta-
nislav Mrvka.  
Starosta města předal primáři dětského od-
dělení symbolický šek a popřál všem budou-
cím dětem, aby nemusely využívat tohoto za-
řízení. „Věřím, že toto lůžko přispěje i ke zlepšení 
práce personálu a ke zvýšení jména nemocnice,“ 
doplnil starosta. V loňském roce bylo v jindři-
chohradecké nemocnici 664 porodů, přičemž 
každé druhé až třetí dítě potřebuje vyšetření 
na žloutenku.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

1. 5. 2017
V pondělí kolem 22. hodiny požádali manže-
lé strážníky o pomoc při zjištění výskytu jejich 
syna (15 let), který dle jejich vyjádření reagoval 
na telefonické volání, ale odmítl se vrátit domů 
a  sdělit jim, kde se nachází. Strážník konající 
stálou službu dlouze a vlídně pohovořil s mla-
díkem, který se vzápětí vrátil do místa svého 
bydliště.

V  pondělí 30 minut po  22. hodině vyjíždě-
li strážníci  společně s  policisty z  obvodního 
oddělení PČR do  prostoru křižovatky ulic Já-
chymova a  Kasárenská, aby umravnili trojici 
mladíků, kteří za  neustálého hlasitého vyřvá-
vání a opakovaného bouchání do kontejnerů 

a  dopravního značení  tropili drobnou výtrž-
nost. Poté, co se podařilo ztotožnit silně pod-
napilé chlapce ve věku 16 a 17 let, byli všichni 
tři  postupně rozvezeni a  osobně předáni ro-
dinným příslušníkům. Následující den strážníci 
vyřešili spáchané přestupky blokovými poku-
tami s poučením, že o věci bude též zpraven 
odbor sociálních věcí. 

2. 5. 2017
V úterý hodinu před půlnocí vyjížděli strážni-
ci na sídliště Vajgar, kde se po frekventované 
komunikaci pohybovala trojice podnapilých 
mladíků. Na místě samém strážníci spatřili mla-
díka (24 let), který za hlasitého vyřvávání ne-
ustále vstupoval do silnice, přičemž jeho dva 

společníci se ho pokoušeli umravnit. Poté, co 
se kamarádi za něho zaručili s tím, že ho do-
provodí  nejbližší cestou domů, strážníci silně 
podnapilého mladíka poučili, že se bude mu-
set dostavit k podání vysvětlení a vyřešení pře-
stupku. Za rušení nočního klidu a porušování 
pravidel silničního provozu mu následujícího 
dne uložili blokovou pokutu ve výši 1000 Kč. 

6. 5. 2017
V  sobotu v  dopoledních hodinách předa-
li strážníci přivolaným policistům mladíka  
(16 let), který byl coby chovanec na  útě-
ku veden v policejním pátrání. 

Luboš Müller

Bezplatná insolvenční poradna pomůže dlužníkům
Město Jindřichův Hradec spolu s českobu-
dějovickým soudem, probační službou, ad-
vokátní komorou a spolkem insolvenčních 
správců otevřelo pro zadlužené lidi bez-
platnou insolvenční poradnu v  Jindřicho-
vě Hradci. Slouží občanům, kteří nezvláda-
jí splácet své dluhy, dozvědí se zde, jak je 
možné řešit jejich situaci, jak postupovat 
v případě osobního bankrotu apod. 
Poradenské dny připadají vždy na  první 
pondělí v měsíci.
Kde: 
v  sídle Městského úřadu v  Jindřichově 
Hradci (budova tzv. „bývalý okres“) 
na adrese: 

Janderova ulice 147/II, Jindřichův Hradec, 
budova B, patro 1, dveře 113
Kdy: 
první čtvrtek v měsíci, od 14.00 do 16.00 ho-
din (bez nutnosti objednání)
Termíny v roce 2017:
1. 6. 2017   5. 10. 2017
3. 8. 2017   2. 11. 2017
7. 9. 2017   7. 12. 2017
Co s sebou:
• listiny dokládající vaše majetkové a sociální 

poměry:
• majetek (mimo běžné vybavení domácnosti) 
• dluhy 
• vaše příjmy za poslední 3 roky 

• osobní stav a vyživovací povinnost 
• další rozhodnutí, rozsudky, smlouvy, výzvy, 

písemnosti 
Další informace vám budou podány na Od-
boru sociálních věcí Městského úřadu Jind-
řichův Hradec v Janderově ulici 147/II, Jind-
řichův Hradec, budova B, patro 1, dveře 110 
(tel. č. 384 351 303) nebo na stránkách part-
nerů poradny: 
Krajský soud v Českých Budějovicích 
Spolek insolvenčních správců 
Probační a mediační služba ČR 
Česká advokátní komora 
Jihočeský kraj

Zdeňka Šindelářová

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Venkovní bazén čeká nová sezóna, krytý bazén oprava
Uzavření krytého bazénu
V  druhé polovině června dojde v  prosto-
rách bazénu k realizaci opravy dlažby kolem 
sportovního bazénu 25 metrů. Praskající 
dlažbu nahradí nová. Stavební práce ovlivní 
provoz pro veřejnost. Od soboty 17. červ-
na zůstane krytý bazén až do konce červ-
na zcela uzavřen. O omezeních o prázdni-
nách aktuálně více na www.bazen.jh.cz. Při 
příznivém počasí poskytne milovníkům vo-
dy azyl venkovní aquapark. 
Venkovní aqupark
Venkovní areálu aquaparku je od  1. červ-
na připraven na  zahájení nové letní sezó-
ny. Předcházet otevření v  konkrétních ter-
mínech musí nejméně tři letní slunečné 

dny, aby došlo k co největšímu prohřátí vo-
dy v bazénech. Veřejnost bude aktuálně in-
formována prostřednictvím internetových 
stránek bazénu www.bazen.jh.cz.    
Sobota 3. června zavřeno
V  sobotu 3. června budou vnitřní bazény 
pro veřejnost nepřístupné. Důvodem je ko-
nání plaveckých závodů, jejichž pořadatel-
ské opratě třímá Plavecký klub Jindřichův 
Hradec. V  klání na  závěr sportovní sezony 
poměří své síly plavci z celého Jihočeského 
kraje do 11 let. V neděli 4. června budou 
kryté bazény pro veřejnost otevřeny tra-
dičně od 10.00 do 20.00 hodin. 
Koupání pro nejmenší
S  ohledem na  konání závodů a  plánované 

opravy v  bazénu bude po  celý červen zru-
šeno Sobotní koupání pro rodiče s dětmi do  
1 roku věku, které se mezi Jindřichohrade-
čáky těší velké oblibě. O provozu o  letních 
prázdninách získají zájemci aktuální infor-
mace na internetových stránkách bazénu. 
Povinné školní plavání
Od  1. září se plavání pro žáky základních 
škol stane opět povinné. O  znovuzavede-
ní povinné výuky plavání rozhodlo minis-
terstvo školství, jehož verdikt vedení jindři-
chohradeckého bazénu s vlastní plaveckou 
školou vítá. Schopnost plavat by měla z dů-
vodu bezpečnosti patřit mezi základní do-
vednost všech dětí.

Marcela Kůrková

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
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POLICIE ČR  

Náměstek krajského policejního ředite-
le pro ekonomiku plk. Mgr.  Ing.  Ivan Fanta 
spolu se starostou města J. Hradec Stani-
slavem Mrvkou předali 13. dubna letošního 
roku policistům a  občanským zaměstnan-
cům Územního odboru J. Hradec ocenění 
za dlouhodobé příkladné plnění služebních 
povinností, obětavost, iniciativní přístup 
k  práci a  za  trvalé dosahování velmi dob-

Slavnostní předávání medailí v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií 

Dne 14. duna 2017 v Nové Bystřici uspořáda-
li futsaloví nadšenci v čele s policistou OOP 
J. Hradec Petrem Mihulou za přispění part-
nerů a sponzorů již třetí ročník Velikonoční-
ho futsalového turnaje složek IZS. Ve svém 
volnu se turnaje zúčastnily týmy PČR OOP  
J. Hradec, SKP J. Hradec, SKP Pelhřimov, OOP 
Suchdol nad Lužnicí, AČR J. Hradec, AČR Be-
chyně, HZS J. Hradec a Nemocnice J. Hradec. 

Futsalový turnaj složek IZS pořádali jindřichohradečtí policisté

1) Poslední školní den a prevence v dopravě 
Také letos budou v  poslední školní den po-
licisté ve  zvýšené míře dbát na  bezpečnost 
v  silničním provozu. Budou dohlížet na  děti 
u přechodů pro chodce v blízkosti základních 
škol,  na  správné přecházení a  na  bezpečnou 
jízdu řidičů. Děti se na ně budou moci s důvě-
rou obrátit v případě pomoci. Důležitá je však 
soustředěnost a pozornost. Děti jsou již myš-
lenkami na prázdninách, plny očekávání a mo-
hou tak při přecházení udělat zásadní chybu 
a stát se účastníkem nehody. 
Důležitá jsou i jiná připomenutí. Statistiky do-
pravních nehod dokládají, že v  letních měsí-

cích, v  době letních prázdnin, je každoročně 
zaznamenáno více nehod než v jiných ročních 
měsících.
Řidiči by měli být ohleduplnější a uvědomit si, 
že na ulicích a silnicích je daleko vyšší pohyb 
než ve  dnech školního vyučování. Jezděte 
opatrně, dodržujte zákon, ať máte příjem-
ně strávenou, ničím nerušenou dovolenou 
a  svým příkladným jednáním v  silničním 
provozu pomozte jihočeským policistům 
snížit nehodovost na silnicích!
2) Bezpečně na kole i na motorce
Letní prázdniny jsou již za dveřmi a s nimi rov-
něž doba dovolených. Na pozemních komuni-

Prevence: 
kacích dochází k nárůstu dopravních prostřed-
ků, a proto je zvlášť důležité dodržovat zákon 
o provozu na pozemních komunikacích všemi 
jeho účastníky. Nyní, v  letních měsících, jsou 
nejvíce ohroženi jak cyklisté, tak i  motorkáři, 
což vyplývá i ze statistik. Cyklisté by měli dbát 
na své zdraví zejména tím, že by měli používat 
ochranné přilby, a to i osoby starší osmnácti 
let. K rizikové skupině patří také motocyklisté, 
kteří v drtivé většině případů nedodržují pře-
depsanou rychlost a  stávají se tak lehce pře-
hlédnutelnými. Následky nehod motorkářů 
bývají většinou tragické.

Hana Millerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 10. 4. 2017 do 10. 5. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Karla VALENTOVÁ, Hospříz 25. 10. 1923 10. 4. 2017
Marie TŮMOVÁ, Jindřichův Hradec 1. 3. 1928 10. 4. 2017
Jiřina HADRAVOVÁ, Nová Včelnice 18. 4. 1953 14. 4. 2017
Anežka SIMONOVÁ, Jindřichův Hradec 10. 1. 1933 15. 4. 2017
Anděla WEDLOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 4. 1934 16. 4. 2017
Josef SVITÁK, Světce 7. 6. 1940 16. 4. 2017
Jiří DOUDA, Děbolín 21. 3. 1961 18. 4. 2017
Zdeněk VODA, Otín 6. 5. 1953 20. 4. 2017
Václav MAINCL, Jindřichův Hradec 8. 3. 1945 23. 4. 2017
Vlasta NEKUTOVÁ, Kardašova Řečice 14. 9. 1923 23. 4. 2017
Ing. Milan RAZIMA, Radouňka 19. 5. 1956 24. 4. 2017
Zdeněk HLAVÁČEK, Jindřichův Hradec 23. 7. 1957 24. 4. 2017
Eva RIGOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 12. 1948 25. 4. 2017
Ladislava VODIČKOVÁ, Kardašova Řečice 29. 5. 1930 25. 4. 2017
Jaroslav ZEVEL, Březina 7. 4. 1930 25. 4. 2017
Jindřich MAŠEK, Jindřichův Hradec 22. 5. 1934 27. 4. 2017
Vlasta HOUŠKOVÁ, Dolní Skrýchov 10. 4. 1931 27. 4. 2017

Otakar SEVERA, Jindřichův Hradec 6. 11. 1938 27. 4. 2017
František ŠTEFLÍČEK, Radouňka 24. 8. 1943 28. 4. 2017
Gustava MAKOVIČKOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 10. 1954 28. 4. 2017
Radim MICHL, Kardašova Řečice 4. 11. 1967 29. 4. 2017
Antonín SALÁK, Kardašova Řečice 12. 3. 1951 29. 4. 2017
Františka DUŠKOVÁ, Praha 30. 11. 1928 30. 4. 2017
Zdeněk STEINHAUSER, Střížovice 7. 2. 1949 1. 5. 2017
Svatava DLOUHÁ, Jindřichův Hradec 5. 8. 1931 1. 5. 2017
Karel BÖHM, Třeboň 12. 10. 1956 6. 5. 2017
Ilona VOCŮ, Majdalena 5. 7. 1936 6. 5. 2017
Emilie ŠEDINOVÁ, Blažejov 31. 5. 1924 6. 5. 2017
Jaroslav BUBENÍČEK, Horní Meziříčko 9. 10. 1938 7. 5. 2017
Josef JELÍNEK, Nová Včelnice 25. 2. 1937 7. 5. 2017
PharmDr. Milota VOLDÁNOVÁ, Jindřichův Hradec 13. 10. 1939 8. 5. 2017
Karel MATULKA, Jindřichův Hradec 31. 7. 1938 8. 5. 2017
Ladislav SYROVÁTKA, Rosička 15. 6. 1932 10. 5. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

rých výsledků, a to medaili policejního pre-
zidenta:
1) za věrnost III. stupně -  11 policistům
2) za věrnost II. stupně - 15 policistům 
3) čestnou medaili -  2 policistům
4) plaketu policejního prezidenta  

- 1x - Jaromíra Ženíšková 
5) za zásluhy o bezpečnost  

- 1x - por. Václav Matoušek, DiS

Velikonoční futsalový turnaj vyhrálo druž-
stvo Nemocnice J. Hradec, které ve  finálo-
vém zápase na  penalty porazilo družstvo 
PČR Suchdol nad Lužnicí. Třetí místo obsa-
dilo pořádající družstvo PČR OOP J. Hradec, 
které porazilo tým SKP Pelhřimov. O tom, že 
se všem účastníkům turnaj velice líbil, svěd-
čí i skutečnost, že se všechny zúčastněné tý-
my těší do Nové Bystřice na ročník příští!
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 5. května 2017 se uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou v refektáři Muzea fotografie a MOM.  Přivítány by-
ly tyto děti: Kristýna Kovářová, Elle Albinka Sloan, David Brus, Martin a Lucie Frýblovi, Marek Gulykáš, Oliver Halabud, Jakub Havlíček, Zuzana Ja-
klová, Karolína Kapková, Tereza Kolářová, Martin Sládek, Lada Krejsová, Rozálie a Matěj Novotní, Ondřej Plucar, Eliška Princová, Natálie Prokešová 
a Charlotta Říhová.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník
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ti tak, aby vojíni nalezli tam mimo nut-
ného odpočinku též duševní zábavy 
a  osvěžení, k  čemuž slouží dobrá čet-
ba. Městský úřad žádá vážené obyva-
telstvo města našeho i okolí, aby laska-
vým věnováním kalendářů, zábavných 
a  obrázkových časopisů a  knih laska-
vě k účelu tomu nápomocno bylo, za-
čež předem vřelé díky vzdává. – Laska-
vě zaslané knihy a časopisy přijímají se 
s  díkem na  městské radnici (policejní 
strážnice) do středy 4. července, načež 
budou zaslány do pole. 
Odstřel ptactva, použití jednotlivých 
druhů ptactva na výživu
Z ohledu na nynější mimořádné pomě-
ry vyživovací uděluje c. k. místodržitel-
ství vynesením ze dne 12. června 1917 
č. 154.524 v dohodě se zemskou správ-
ní komisí král. Českého všem osobám, 
oprávněným vykonávati honitbu, všeo-
becné povolení k odstřelu nebo k čižbě 
polních havranů, vran, kavek, strak a so-
jek, jakož i jejich mláďat, po případě vy-
bírání jejich vajec. Čižbu možno prová-
děti libovolným zařízením nikoliv však 
takovým, kterým by ptactvo bylo týrá-
no. O tomto všeobecném povolení dá-
vá se věděti s vyzváním, aby ho v zájmu 
výživy lidu bylo co nejvíce používáno. 
C. k. místodržitelský rada Číška
------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky, 8. června 1917
Kuchyně v době válečné
Podává Anuše Kejřová, majitelka kuchař-
sko-hospodyňské školy, býv. odb. učitelka 
na Lyceu, měšť. škole, spisovatelka všude 
rozšířených knih kuchařských… v  Hrad-
ci Králové. 
28. Dušená mrkev
Oškrábanou na  nudličky rozkrájenou 
mrkev dáme na rendlík a polijeme va-
řící vodou, přidáme lžičku sole, na litro-
vý hrnek 2-3 kostky cukru dle sladko-
sti mrkve, pak lžičku sádla neb másla. 
Necháme vše vařiti do  měkka půl až 
tři čtvrtě hodiny. Pak mrkev zahustíme 
lžičkou mouky neb bledou máslovou 
jíškou. Přidáme pár kapek polévkové-
ho koření „Alo“. Poznámka: doporučuji 
vždy nalévati na  zeleninu vařící vody, 
neb tímto způsobem zůstane chutná 
a šťavnatá, neb se v ní bílkoviny srazí. 
V uveřejňování dalších receptů bude v kaž- 
dém z  příštích čísel pokračováno. Celkem 
podáme našim hospodyňkám 100 návodů.
------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální titu-
ly můžete studovat v knihovně jindřicho-
hradeckého muzea, která sídlí v  budově 
minoritského kláštera vedle kostela sv. Ja-
na Křtitele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

kávaná úroda, zmírní nouzi u  nás pa-
nující. Ovoce, jehož loni bylo dostatek, 
letos nebude pomalu žádné. Po  od-
květu značné množství plodů slibovalo 
dobrou sklizeň, kteráž však panujícím 
suchem jest zmařena. Plody suchem 
opadávají. Smutná to skutečně vyhlíd-
ka na  obávanou zimu při dnešní zá-
vratné drahotě! Dnes se ochladilo – ale 
po dešti ani památky. 
Zapovězená hra
V. F. z Nového Strašecí a J. O. zde hráli 
na různých místech v J. Hradci zapově-
zenou hru „21“. Poslední prohrál 100 K  
a T. as 9 K. Na oba učiněno trestní ozná-
mení. 

Uličnický kousek
provedli dosud nezjištění darebáci, kte-
ří ukradli Ant. Proisovi v Dol. Žďáře ost-
natý drát a  tento na  mostě přes cestu 
v noci natáhli, čímž bezpečnost chodců 
za noci valně ohrožena byla. Krádež byla 
četnictvu oznámena a viníci po zjištění 
budou se zodpovídati nejen pro krádež, 
ale i z činu proti bezpečnosti chodců. 
30. června 1917
Návštěva letních hostí
Upozorňujeme každého, kdo zamýšlí 
v Jindř. Hradci byt vyhledati, že pověsti 
o nějakém nadbytku potravin v městě 
našem jsou zcela nesprávnými a jedině 
že pravdou, že zde, vzdor snaze míst-
ních úřadů, panuje citelný nedostatek 
poživatin všeho druhu. Z té příčiny vy-

dala a  dala publikovati městská rada 
vyhlášku, v níž se zrazuje volba J. Hrad-
ce v této době za letní pobyt. 
Vojenská zátiší v poli
Pro c. k. střelecký pluk č. 29, který se do-
plňuje též z Jindřichohradecka, zřizuje 
se v poli zátiší, které vypraveno má bý-

1. června 1917
Úmrtí
Dne 25. května zemřel ve Vídni po těž-
ké, vleklé nemoci, zdejší rodák pan 
Emanuel Schöbl, c. k. okres. hejt-
man a  poručík v  zál. v  mužném věku  
43 let. Pohřeb konal se ve  Währingu 
dne 27. května za vojenské pocty a hoj-
ného účastenství. Zesnulý byl bratrem 
c. a  k. plukovníka brigádníka pana Fr. 
Schöbla, jemuž za  doby války dostalo 
se mnoha vysokých vyznamenání a řá-
dů. Předčasný odchod oplakává sta-
řičká, všeobecně zde vážená matka pí 
Anna Schöblová, vdova po  profesoru, 
s chotí zesnulého a dvěma dítkami.

Krajanka naše slč. Marie Teinitzerová 
v těchto dnech poprvé poskytla místní-
mu obyvatelstvu příležitost zhlédnouti 
některé ukázky výrobků své umělecké 
dílny a posouditi vývoj svého vzácného 
a kruhy uměleckými v Čechách stejně 
jako za  hranicemi tak vysoce ceněné-
ho umění. Vzhledem k všemu tomu, co 
již o umění slečnině na kompetentněj-
ších místech a z povolanějších úst by-
lo napsáno i promluveno, jakož i vzhle-
dem k tomu, že přes nemalé bohatství 
své výstavka nebyla přece jen soubor-
ným projevem veškerého uměleckého 
tvoření slečnina, nehodláme se pouště-
ti do bližšího hodnocení a cenění jed-
notlivých vystavovaných předmětů. 
Konstatujeme pouze s radostí, že ukáz-
ky ukázněného, cílevědomého a osobi-
tého projevu umění slečny Teinitzero-
vé, přesvědčují každého, kdo výstavku 
navštívil, o tom, že tvorba slečnina sto-
jí dnes na neobyčejně vyspělém stup-
ni uměleckém, že svědčí o  umělkyni, 
která cítíc a vidíc vzácně barvy, dovede 
rozkoš z  barevného cítění se vzácnou 
ukázněností podřizovati stylu formy. 
Výstavka svědčí o umělkyni celé a hoto-
vé v nejlepším toho slova smyslu a přes 
to ukazuje možnosti ještě dalšího vývo-
je vždy k vyšším metám. 
8. června 1917
O Adéle Volfové,
rodačce jindřichohradecké, přines-
ly „Národní listy“ v č. 126 feuilleton od  
K. M. pod názvem „Divadelní poznám-
ky“. V něm vzpomíná se Adély Volfové, 
která svým uměním stala se důležitým 
činitelem v  moderní obrodě činohra 

na  Národním divadle. Umělkyně ode-
šla od divadla, aniž její hřivna byla pro 
umění využitkována. Přesto, že jinak us-
tupovala do pozadí, náleží v  řadu nej-
důležitějších uměleckých pracovníků 
své doby a  nesmí ji býti zapomínáno; 
v dějinách důležitého období Národní-
ho divadla budeme se k ní vždy znovu 
vraceti; a všem, kdož ji znali, ještě bude 
vzpomínka na ni hřejivě milou.

Skvrnitý tyfus 
– typhus exanthematicus
Nemilá a  zároveň nanejvýš nebezpeč-
ná nemoc navštívila náš kraj, a to Počát-
ky. Mezi válečnými uprchlíky rozšířila se 
skvrnivka čili tyfus exanthematicus. Jak 
již v povaze nemoce té jest – objevilo se 
ihned několik případů najednou (5). Tyf 
skvrnitý jest nemoc horečnatá, infekč-
ní. Nákazu přenáší hmyz, zejména ble-
chy a vši. Skvrnitý tyf nejraději se usidlu-
je v chudých, nečistých domácnostech, 
kde mnoho lidí obývá skrovné místnos-
ti. Kromě toho rád řádí ve  vojenských 
táborech, ve věznicích, na lodích a po-
dobně. K  nám nejčastěji přinášejí ná-
kazu různé potulně kočující osoby po-
tulné společnosti, a to zejména cikáni. 
V době míru, kdy mezi obyvatelstvem 
jsou pravidelné poměry výživy, ne-
ní úmrtnost tak veliká – udává se, že  
10 – 15 osob umírá ze 100. Ovšem v do-
bě války, kdy poměry výživy jsou mno-
hem nepravidelnější než v době míru, 
a  kdy zároveň není možno potřebné 
čistoty udržet, skvrnitý tyf stává se ne-
mocí nadmíru nebezpečnou a percen-
to úmrtí až dvounásobně stoupá. 
22. června 1917
Nesnesitelná vedra
panují u nás po celé týdny. Od 8. června 
(Medarda) nezapršelo a každým dnem 
pohled do  přírody stává se žalostivěj-
ším. Včera při západním větru a  znač-
ném poklesu tlakoměru zdálo se, že do-

staví se dávno očekávaná vláha, jež by 
ještě mnoho zachrániti mohla, než bo-
hužel vítr mraky rozehnal a večer se ob-
loha opět vyjasnila. Panující vedra způ-
sobila na  polích, lukách a  zahradách 
velkých škod a  poznenáhlu prchá na-
děje, že letos zvlášť tak toužebně oče-

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
S  posledním měsícem školního roku 1917 vydalo místní gymnázium tradiční výroční zprávu shrnující událos-
ti končícího školního roku. Následovala jej také městská dvoutřídní obchodní škola, která se připojila v  pořadí čtvr-
tou výroční zprávou. Po chladném jaru přišla velká sucha a od svatého Medarda 8. června až do konce měsíce nepr-
šelo. Hrozící nedostatek ovoce a  zeleniny jen podpořil všeobecný nedostatek potravin pro základní obživu obyvatel.  

Vyhláška městské rady dokonce upozorňovala případné letní hosty, že ve městě není dostatek obživy, v Počátkách se objevilo pět případů skvrnitého tyfu a vy-
hláška c. k. místodržitelství dokonce povolila s ohledem na mimořádné poměry vyživovací použití jednotlivých druhů ptactva na výživu.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

od 8.00 do 12.00 hodin, vchod je z II. zámec-
kého nádvoří vedle pokladny.
V  prostorách okresního archivu bude pro zá-
jemce připravena výstava nazvaná „KURIOZI-
TY Z ARCHIVNÍCH REGÁLŮ“, na které zjistíte, 
že mezi běžnými archivními spisy a  úředními 
knihami se občas objeví i  něco zcela nečeka-
ného, šokujícího… Výstavu můžete navštívit 
ve dnech 9. – 16. června, a to v pátek, v úterý 
a ve čtvrtek od 8.00 do 14.30 hodin, v pon-
dělí a  ve  středu od  8.00 do  17.00 hodin, 
okresní archiv sídlí na adrese Václavská 37, na-
proti Alžbětě.
Archivářky obou pracovišť se těší na vaši náv- 
štěvu.

Michaela Körnerová Chládková

 � Jindřichův Hradec se připojí k oslavám dne archivů
Mezinárodní den archivů (MDA) si připomíná-
me 9. června. Toto datum bylo vybráno Meziná-
rodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti 
na celém světě připomínán význam a důležitost 
archivů pro společnost. Uvedený den stanovi-
la Mezinárodní archivní rada, založená 9. červ-
na 1948 v  Paříži, u  příležitosti 60. výročí jejího 
vzniku. V  České republice MDA slavíme od  ro-
ku 2009. Při této příležitosti každoročně obě 
jindřichohradecká archivní pracoviště – Stát-
ní oblastní archiv v Třeboni, oddělení Jindři-
chův Hradec (tedy „zámecký archiv“) a Stát-
ní okresní archiv Jindřichův Hradec („okresní 
archiv“) pořádají pro veřejnost zajímavé akce.
Letos připravuje zámecký archiv den otevře-
ných dveří na  téma „CESTOU NECESTOU … 

aneb PUTOVÁNÍ PO  STARÝCH MAPÁCH“ 
s  výstavkou unikátních starých map a  plánů. 
Do archivu můžete zavítat ve čtvrtek 8. června 
od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek 9. června 

 �Základní umělecká škola Vítězslava Nováka se pyšní talentovanými dětmi se skvělými výsledky
Žáci Základní umělecké školy Vítězslava Nováka 
v  Jindřichově Hradci se každoročně zúčastňují 
řady uměleckých soutěží, které nabízejí možnost 
porovnání výkonů a práce dětí a jejich pedago-
gů. K nejprestižnějším patří tzv. ministerská sou-
těž, kterou vyhlašuje MŠMT ČR pro jednotlivé 
obory v tříletých intervalových cyklech. 
Letos byla soutěž vypsaná pro obory hra na kla-
vír, smyčcové nástroje, kytaru a  rovněž se ko-
nala přehlídka prací výtvarného oboru. Sítem 
postupových kol se v hudebním oboru do kraj-
ské přehlídky podařilo postoupit 2 klavíristkám,  
3 studentům houslí, 5 žákům violoncellové tří-
dy a 3 kytaristům. 
Z krajských kol si odnesli 3. cenu houslista To-
máš Longín a  klavíristka Julie Frýbortová,  
2 ceny získali violoncellisté Anežka Těthalová 
a  Borek Kubát, kytaristky Tereza Řádová a  Ro-
mana Šetková a klavíristka Terezie Vlčková. Ví-
tězi ve svých kategoriích se stali ve hře na hou-
sle Zuzana Semerádová a  Lea Spielvogelová, 
ve  hře na  violoncello Nikola Paichlová, Marie 
Pachmannová a Matyáš Mikula a ve hře na ky-
taru Matěj Řáda, který se v kytarové soutěži stal 

zároveň jejím absolutním vítězem. Vyvrchole-
ním „ministerské soutěže“ jsou celostátní kola, 
z nichž přivezla Nikola Paichlová 3. cenu, Ma-
rie Pachmannová, Matyáš Mikula a Matěj Řáda  
2. cenu a Lea Spielvogelová 1. cenu.

V celostátním kole přehlídky „Oči dokořán“ bu-
de školu zastupovat jedna kolektivní a šest in-
dividuálních prací žákyň výtvarného oboru, 

které porota nominovala z krajské přehlídky.
Úspěchy letos zaznamenali studenti jindřicho-
hradecké “zušky” i v jiný soutěžích. Z hudebníků 
ocenění získala akordeonistka Marie Závodská 
v  německém Klingenthalu a  v  Ostravě, Adéla 
Přibylová, Zuzana Votavová a další žáci z oddě-
lení zobcové flétny v soutěžní přehlídce Flauto-
vání a  Novohradská flétna, tanečnice přivezly 
diplomy z  krajské přehlídky scénického tance, 
výtvarníci bodovali v soutěži Textík a recitátoři 
získali dva postupy do celostátní přehlídky Wol-
krův Prostějov. Návrh na  postup do  celostát-
ní přehlídky Šrámkův Písek získala inscenace 
Horror žáků literárně dramatického obou.
Kulturní úspěchy bývají často zastiňovány vý-
sledky sportovními, ale jejich hodnota není o nic 
menší. Je potřeba si uvědomit, že za  nimi sto-
jí spousta úsilí a času, který mladí “umělci” musí 
věnovat přípravě pod vedením svých pedagogů 
a  za  podpory rodičů. Zmíněné úspěchy svědčí 
o tom, že i v kulturní oblasti se objevují mimo-
řádně nadané děti, které zaslouží obdiv a uznání.

Marián Mikula

 �V celostátním kole soutěže TUTA VIA VITAE aneb bezpečná cesta životem jsme se neztratili!
27. 4. 2017 se v Praze konal 2. ročník této sou-
těže. V celostátním finále mělo město nad Vaj-
garem zastoupení dokonce ve všech kategori-
ích. Družstvo z Obchodní akademie ve složení 
Eva Krýzová, Lucie Chalupná a  Tomáš Šmíd 
nakonec po napínavém boji obsadilo 2. mís-
to. Stejně tak se dařilo i družstvům z 5. ZŠ. Žá-
ci prvního stupně ve složení Hana Kutnarová, 
Tomáš Misař a  Vítězslav Šádek obsadili rov-
něž 2. místo. Žáci 2. stupně ve složení Kateři-
na Čadková, Tomáš Ludvík a Kateřina Bočková 
obsadili 4. místo.

Jana Krýzová, Anděla Mrkvičková
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 � Zámecké prostory rozezní Festival klasické hudby
Víkend 17. a  18. června bude v  Rytířském 
sále Státního hradu a  zámku Jindřichův 
Hradec vždy od  19.00 hodin věnován hud-
bě. V sobotu se zde se svými programy před-
staví čtyři pěvecké sbory, v neděli zazní Lužan-
ská mše Antonína Dvořáka.  
Z kyperského Limassolu přijede sbor Aris, kte-
rý byl založen roku 1938 skladatelem a  diri-
gentem Solonem Michaelidesem. V roce 1962 

pak byla činnost sboru obnovena a nyní pracu-
je pod vedením Solona Kladase. Sbor se věnu-
je všem oblastem hudby od klasiky až po fol-
klor. Koncertuje nejen po  celém Kypru, kde 
patří k nejlepším, ale velmi často i v zahraničí.
Chrámový sbor Adama Michny pod vedením 
Tomáše Petrů se věnuje výhradně duchovní 
hudbě a  svým zpěvem přispívá ke  slavnost-
nější atmosféře bohoslužeb nejen v J. Hradci.

Pěvecký sbor YMCA – Jakoubek řídí Jaroslav 
Hojný. I  tento sbor se zaměřuje na  duchovní 
hudbu. Interpretuje křesťanskou vokální hud-
bu klasickou i  soudobou. Neodmyslitelnou 
součástí koncertů jsou liturgické zpěvy z Taizé 
a spirituály.
Pěvecký sbor Smetana vedený Štěpánem 
Štruplem má z  jindřichohradeckých sborů 
nejširší záběr a nejdelší tradici, na svých kon-
certech dbá na pestrost programu, a proto se 
věnuje stejně tak lidovým písním, jako popu-
lárním, skladbám klasickým i duchovním.
V  neděli všechny zúčastněné sbory společně 
s  Jindřichohradeckým symfonickým orches-
trem provedou Lužanskou mši. Dirigovat bude 
Petr Píša a jako sólisté se představí Eva Kývalo-
vá, Jarmila Kosinová, Daniel Matoušek a Mar-
tin Vodrážka.
Mše D dur vznikla z podnětu architekta a me-
cenáše umění Josefa Hlávky k  vysvěcení nové 
kaple na zámku v Lužanech. Dvořák rád vyhověl 
a vytvořil mši pro sóla, sbor a varhany. Pro ne-
zájem nakladatele Simrocka se skladatel obrátil 
na anglickou firmu Novello, na jejichž popud vy-
tvořil roku 1892 orchestrální podobu díla. Mše 
vzápětí získala v Anglii velkou popularitu.
Předprodej vstupenek v prodejně bylinek paní 
Kořínkové od 5. června (150 Kč - oba dny, 100 Kč 
- jednotlivý koncert, děti do 15 let zdarma).

Ludmila Plachá

Jan Smigmator
Program: B. Goodman, G. Gershwin, M. Legrand, 
D. Ellington aj.
15. 7. 2017 • 19.30 hodin
Nádvoří městského úřadu, Třeboň
POCTA EMMĚ DESTINOVÉ
Elena Moşuc – soprán / Rumunsko – Švýcarsko
Jihočeská filharmonie
Jan Chalupecký – dirigent
Program: 
V. Bellini, G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi

Večery provází paní Martina Kociánová.

Informace získáte také na e-mailu: info@trebon-
skanocturna.cz nebo na tel. čísle: 721 585 178.

Vstupenky
10. 7. 2017, pondělí  zdarma
11. 7. 2017, úterý  250 Kč
12. 7. 2017, středa  250 Kč
13. 7. 2017, čtvrtek  290 Kč
14. 7. 2017, pátek  250 / 450 Kč
15. 7. 2017, sobota  300 / 550 Kč

V roce 2017 se dostalo festivalu významné pod-
pory Ministerstva kultury, Jihočeského kraje, 
města Třeboň, Renomie, CzechTourismu i pod-
pory firem a  jednotlivců. Mediálními partnery 
festivalu jsou Česká televize a Český rozhlas.

 � Třeboňská nocturna láká i v letošním roce na hudební lahůdky
Letní návštěvníci Třeboně se mohou v  rámci  
14. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 
Třeboňská nocturna 2017 těšit na zvučná jména 

z Čech i ze zahraničí. Pro turisty, lázeňské hosty, 
ale i pro hudbymilovné třeboňské publikum při-
pravili pořadatelé osvěžující letní koktejl.  

Program ve dnech 10. - 15. 7. 2017:

10. 7. 2017 • 19.30 hodin
Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
Pódium mladých
vystoupení žáků a absolventů ZUŠ Třeboň
Program: 
A. Corelli, F. Chopin, A. Kusjakov, R. Galliano aj.
11. 7. 2017 • 19.30 hodin
Konírna, zámek Třeboň
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Jan Mráček – housle
Program: 
J. S. Bach, E. Ysaÿe, S. Prokofjev, F. Kreisler
12. 7. 2017 • 19.30 hodin
Nádvoří, zámek Třeboň
Roman Janál – baryton
Hana Müllerová-Jouzová – harfa
Program: 
W. A. Mozart, L. Koželuh, K. Bendl, A. Dvořák aj.
13. 7. 2017 • 19.30 hodin
Kostel sv. Jiljí, Třeboň
Jaroslav Tůma – varhany
Mihály Könyves-Tóth – trubka / Maďarsko
Program: 
J. S. Bach, G. F. Handel, A. V. Michna, J. Guridi aj.
14. 7. 2017 • 19.30 hodin
Nádvoří městského úřadu, Třeboň
Big Band Felixe Slováčka
Dasha
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVNU 2017

Planety Merkur a Mars jsou nepozorovatelné, Venuši můžeme vidět ráno nad východním obzorem. Jupiter uvidíme ještě v první polovině noci a Saturn 
po celou noc. Uran se opět objeví ráno nad východem a Neptun také ráno nad jihovýchodem. Pozorovat Měsíc, hlavně kolem první čtvrti, při čisté obloze, je 
skutečně zážitek. Kolem první čtvrti Slunce osvětluje Měsíc z boku, proto krátery, moře a další povrchové, výškově rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stí-
ny. Dalekohledem je tak vidět krásný prostorový a velmi působivý obraz. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost zcela chybí a obraz je plochý a přesvět-
lený. Také ostatní objekty, dalekohledy jindy dobře viditelné, v měsíčním světle ztrácí na kontrastu nebo se dokonce stávají nepozorovatelnými.  Měsíc projde 
1. června první čtvrtí, 9. června úplňkem a 17. června poslední čtvrtí. 24. června nastane nov. 8. června bude Měsíc v odzemí (406 406 km) a 23. červ-
na přízemí (357 931 km). Za jasného počasí je velmi působivé i pozorování Slunce. Nenechme si ujít mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou 
- chladnější sluneční skvrny a nebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn také sluneční protuberance 
a další zajímavé děje. Obloha na přelomu jara a léta, jakožto ale i kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, 
planetární mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. Dne 21. června v 5.24 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Raka – letní slunovrat, začátek astronomického léta.

• 3. 6. ve 13.00 hodin –  Venuše v největší západní elongaci (46°od Slunce)
• 4. 6. ve 3.00 hodiny – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,4° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky 3. a 4. 6.)
• 10. 6. ve 3.00 hodiny – Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,2°severně) Mars v konjunkci s α Tau (Aldebaran 6,2° jižně)

• 15. 6. v 11.00 hodin - Saturn v opozici se Sluncem
• 15. 6. v 15.00 hodin – Saturn nejblíže Zemi (1 352,8 milionu km)
• 21. 6. v 15.00 hodin - Merkur v horní konjunkci se Sluncem

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu!!! Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč 
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!

V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhradní pro-
gram nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentá-
řem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze 
lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207, 384 322 564.
Další podrobnosti a informace o plánovaných akcích naleznete také na www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v červnu 2017:

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 
13.00 – 16.00 hodin 

úterý a pátek večer: 21.00 – 23.00 hodin

Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy 
a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červnu 2017:

vený pro školní výpravy, který dotačně podpořil 
Jihočeský kraj.  Muzeum fosilií v  areálu Houbo-
vého parku vystavuje zkameněliny, samozřejmě 
pravé, od prvohor do čtvrtohor, a dokonce vám 
dovolí osahat si některé exponáty jako například 
mamutí kly. Pokud při takto bohatém programu 
vyhládnete, můžete si dát stylové jídlo dinosau-
ří řízky. Než si dospělí vypijí kávu, děti si mohou 
pohrát s  řadou netradičních dřevěných hraček 
i s maňáskovým divadlem.  Těšíme se na vaši náv- 
štěvu a přejeme krásné zážitky. 
Více informací najdete na: www.houbovypark.cz

Marie Novotná

 �Houbový park v Roseči nabízí putování do minulosti
Výlety, pohyb, dobrodružství, zážitky, fantazie, 
tvořivost, odpočinek, hry a jiná zábava se nej-
lépe realizují v  teplých letních měsících, kdy 
rodiny mají dostatek příležitostí trávit času 
spolu. Ideální je, pokud společné aktivity za-
hrnují i  neformální vzdělávání a  jsou přínos-
né nejen pro děti, kterým se rodinný program 
většinou přizpůsobuje, ale i pro doprovázející 
rodiče a prarodiče. 
Houbový park Roseč tento ideál naplňuje v  pl-
né míře. Vstoupil již do  desáté sezóny a  každý 
rok mu přidává na kráse. Malí i dospělí návštěvní-
ci jdou při výzkumné expedici proti proudu času 
až do prvohor a při plnění úkolů zažijí společně 

dobrodružství i legraci. Na dalších stezkách výlet-
níci aktivizují mozkové závity a získávají nové po-
znatky o vesmíru, kytičkách, houbách i pravěkých 
organismech. Oči si užijí při hledání schovaných 
skřítků, sluchu lahodí zurčení potůčku a  kváká-
ní žab, čichem lze vnímat vůni více jak 250 dru-
hů rostlin, ruce se zapojí do výtvarných dílniček 
například při malování magnetky. Pokud vážíte 
méně než 50 kg, můžete se svézt na lanovce. Ob-
líbené jsou také vodní hrátky u studny, kdy se dá 
vyzkoušet síla vody. A což teprve stát se na hodi-
nu paleontologem! Najít v geologických vrstvách 
kosti a poskládat z nich kostru pravěkého tvora 
podle vlastní fantazie. To je nový program připra-

gram je sestaven z  doučování, individuální 
terapie, rodinné terapie a  etopedického po-
radenství. Úspěšně pokračují každotýdenní 

 � Centrum pro rodinu Okénko pomáhá znevýhodněným dětem
Společně s nadcházejícími letními dny pokra-
čuje i nadále činnost Centra pro rodinu Okén-
ko, krom péče o  pěstounské rodiny a  jejich 
doprovázení, se rozvíjí podpora rodin a  dě-
tí, které jsou na  cestě životem nějakým způ-
sobem znevýhodněny a  potřebují pomoc. 
Program v  této podobě existuje již druhým 
rokem a je podpořený z Nadačního fondu Al-
bert s  názvem Bertík pomáhá a  z  dotačního 
programu města Jindřichův Hradec. A  Bertík 
ve spolupráci s Jindřichovým Hradcem i Cent-
rem pro rodinu skutečně pomáhá dětem, kte-
ré to potřebují. V současné době je realizován 
čtyřstupňový program na jejich podporu. Pro-

setkání vrstevnických skupin, dětí stále při-
bývá. Snažíme se děti učit využívat volný 
čas jinak než pasivně, navštěvujeme společ-
ně kulturní akce města, bavíme se o  historii, 
sportujeme. Děti jsou rády za každou pozor-
nost a změnu, kterou jim život v tomto směru 
přinese. Jejich možnosti jsou jinak danou ži-
votní situací omezené. Nyní program aktivně 
pečuje o 11 klientů a 4 rodiny. Snažíme se za-
chovat co nejlepší kvalitu péče a individuální 
přístup. Výsledky v podobě zlepšení školního 
prospěchu a spokojenějších dětí i jejich rodin 
jsou tou nejlepší odměnou.

Petra Davidová
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CHCETE NÁS?
Arka
kříženka zlatého retrívra, fena, 8-9 let, kastrovaná
Arka je klidná a hodná fenka, která je stále fit a má 
ráda procházky i hraní na zahradě. Je to veliký ma-
zel, svoje lidi si zamiluje a je ráda v jejich společnosti. 
Na procházky se těší, jak vezmeme vodítko, radostí 
začne štěkat. Zatím jí trochu vadí česání a další věci, 
na které asi nebyla zvyklá (manipulace u zvěrolékaře, vytáhnutí klíštěte 
atd.), ale bez problémů si nechá nandat náhubek, takže to není žádný vel-
ký problém. Jistě si na to časem zvykne úplně. Byla zvyklá žít na zahradě 
s přístupem do domu. U nás má režim spíše opačný, bydlí doma a venčit 
se chodí ven na procházky. I na to si již zvykla a doma je čistotná. S ostat-
ními pejsky vychází dobře, je zvyklá i na kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Jasmína
kříženka (20 kg), fena, cca 1 rok, kastrovaná
Jasmínka je hodná, krásná fenka, která byla 31. 3. 2017  
nalezena u Otína v příkopu u silnice a u ní ležela taš-
ka s granulemi. Zprvu byla hodně bázlivá, ze strachu 
i kousala. Nyní je však již pohodová, milá a mazlivá. 
S ostatními pejsky vychází dobře. Na vodítku prozatím tahá, na volno se 
drží člověka a na přivolání přijde. V bytě je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Bělka
kříženka NO (30 kg), fena, 7 let, kastrovaná
Bělka je hodná, stále aktivní fenka. Doposud žila 
v  přemnožené smečce psů. K  lidem je hodná, na-
opak se na páníčka dost fixuje. S jinými pejsky vy-
chází dobře, fenky si vybírá. Byla zvyklá žít venku 
s přístupem dovnitř, do tepla. Chůzi na vodítku zvlá-
dá dobře, na volno se drží člověka. Miluje vodu a plavání. Doma je čistot-
ná. Vhodná do klidnějšího prostředí bez větších přesunů a změn. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 kg), 
který miluje procházky. S ostatními pejsky vychází 
většinou dobře. Z původního domova si nese špat-
né zkušenosti. Byl fyzicky trestán a cizím lidem nevě-
ří. Potřebuje čas, aby nového člověka přijal, poté je z něj ale skvělý parťák 
a velký mazel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho nemůžeme doporu-
čit do rodiny s dětmi. Byl by ideální do domku se zahrádkou, dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Má rád 
společnost lidí. S  fenkami i  pejsky vychází na  pro-
cházce  dobře (musí se s  nimi nejprve seznámit), 
ale v novém domově by měl být jedináčkem. Doma 
si hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti 
feně. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní je však v bytě a zvládá to skvěle. 
Je čistotný a neštěká. Na vodítku trochu tahá. Není vhodný ke slepicím či 
kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Apollo
AST, pes, 6,5 roku, kastrovaný
Apollo je hodný, nenáročný a již klidnější pes. Miluje 
lidi, kontakt s nimi a společnost obecně. S fenkami 
vychází dobře, pejsky si vybírá, ale zpravidla se chce 
kamarádit. Je zvyklý žít v bytě. Na vodítku chodí hez-
ky. Je hluchý, nevíme, zda je to vrozená genetická vada, nebo ohluchl ča-
sem. Vše budeme ještě konzultovat u zvěrolékaře. Nicméně, hluchota ho 
v ničem neomezuje, jen není možné jej pouštět z vodítka na neoploce-
ném prostoru, a to kvůli jeho bezpečnosti. Ideální by byl do domku se za-
hrádkou, nejlépe ke psí kamarádce. Hledáme pouze vážné zájemce, byl 
již u třech majitelů, hledáme již stálý domov.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

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

 � Žáci a studenti z Jindřichova Hradce  
nejlépe vědí, jak žít!
V letošním školním roce se probojovala 2 družstva z Jindřichova Hrad-
ce do celostátního kola soutěže SAPERE - vědět, jak žít, které se konalo  
26. 4. 2017 v  Praze. Jednalo se o  družstvo Obchodní akademie Jindři-

chův Hradec ve složení Eva Krýzová, Klára Chytrová a Kateřina Pastorko-
vá a o družstvo z 5. ZŠ Jindřichův Hradec ve složení Bořek Dvořák, Petr Vi-
toň a Vojtěch Slovák. Obě družstva ve svých kategoriích zvítězila.

Jana Krýzová, Anděla Mrkvičková

 � Téměř třetinu potřebné částky na nový 
mikrobus zajistily Rolničkové dny
V týdnu od 24. do 28. dubna uspo-
řádala Diakonie Rolnička již 16. roč-
ník pouliční veřejné sbírky Rolnič-
kové dny. Ačkoli počasí pouličním 
sbírkám vyloženě nepřálo, výsle-
dek sbírky je velmi příznivý. Do za-
pečetěných kasiček přispěli obyva-
telé 11 měst částkou 193  833 Kč, 
což je čtvrtý nejúspěšnější výsledek 
sbírky od jejího prvního ročníku. 
Výtěžek sbírky je letos určen na ná-
kup nového mikrobusu pro službu 
dopravy. Rolnička v  současné do-
bě vlastní 3 mikrobusy, které kaž- 
dý den najezdí více jak 600 km, 
aby svezly klienty z  jejich domo-
vů do střediska a zase domů. Díky 
službě dopravy jsou služby dostup-
né těm, kteří je nejvíce potřebují.  
Vzhledem k velké vytíženosti vozů 
je už nyní zřejmé, že během 1 – 2 let  
bude muset jeden z nich nahradit 
za nový, aby služba zůstala zacho-
vána. Díky Rolničkovým dnům se 
podařilo sehnat již téměř třetinu 
potřebné částky. K této částce bu-
dou postupně přidávány další dary 
a výtěžky benefičních akcí. 
Výtěžek Rolničkových dnů v  jed-
notlivých městech:
Bechyně – 9 033 Kč
Veselí nad Lužnicí – 12 109 Kč
Sezimovo Ústí -  6 706 Kč
Planá nad Lužnicí – 2 485 Kč
Kardašova Řečice – 8 318 Kč
Tábor - 46 537 Kč
České Budějovice – 41 621 Kč

Jindřichův Hradec -  21 599 Kč
Soběslav – 18 471 Kč
Chýnov – 9 561 Kč
Třeboň – 17 393 Kč
Veřejná sbírka Rolničkové dny je jed-
nou z benefičních aktivit, díky nimž 
se Diakonie Rolnička může dále roz-
víjet a poskytovat své služby v roz-
sahu a kvalitě, které považuje za po-
třebné. Od roku 2002, kdy byl první 
ročník sbírky, nám obyvatelé Jiho-
českého kraje do zapečetěných ka-
siček přispěli částkou 2 820 299 Kč. 
I  díky této částce jsme v  uplynu-
lých letech mohli mnohé dokázat, 
např. dokončit rekonstrukci Domu 
pro dospělé klienty, otevřít novou 
pobočku v  Táboře, koupit byt pro 
službu chráněného bydlení, otevřít 
první Obchod dobré vůle či začít po-
skytovat odlehčovací pobyty. 
Výsledek letošního ročníku sbírky 
je pro nás důkazem, že Rolnička má 
v Jihočeském kraji mnoho přízniv-
ců. Velmi si podpory všech svých 
dárců vážíme. Zavazuje nás k  to-
mu, abychom i  nadále plnili naše 
poslání, kterým je všestranná pod-
pora dětí i dospělých s mentálním 
a  kombinovaným postižením. Náš 
velký dík patří i studentkám a stu-
dentům ze Střední zdravotnické 
školy, Fakulty managementu VŠE 
a dobrovolníkům z Farního sboru 
ČCE v Jindřichově Hradci, kteří pro 
nás peníze s kasičkami vybírali.

Lída Pokorná
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii René Falleta „ZELŇAČKA“ dne 
13. června 2017 od  19.00 hodin do  diva-
delního sálu. Agentura Familie. Divadelní 
předplatné skupiny A.
V  režii Oldřicha Víznera hrají: Oldřich Vízner, 
Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Barbora 
Jánová a Jan Szymik.
Děj se odehrává na  společném dvorku dvou 
věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rá-
di zastavili čas pod nekonečnou oblohou pl-
nou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu 
kdosi potřebuje to nejlepší, co lidstvo vytvo-
řilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létají-
cí talíř. Film „Zelňačka“ proslavil Luis de Funès.

Ivana Bačáková

 �Květiny od renesance k romantismu
Po úspěšných projektech Tulipán v  renesanci 
v roce 2012, Fleur de lys 2013, Válka růží 2014, 
Květiny z  konce napoleonských časů 2015 
a  Květiny v  komnatách 2016, které přinesly 
květinové výstavy na  české a  moravské hra-
dy a  zámky, připravil jejich autor, florista Slá-

vek Rabušic, specialista na  aranžování květin 
v historickém interiéru, ve spolupráci s Národ-
ním památkovým ústavem pro rok 2017 cyklus 
výstav s názvem Květiny renesance jako jeden 
z  doprovodných programů projektu Po  sto-
pách šlechtických rodů. Státní hrad a zámek 

Jindřichův Hradec se k projektu Rok renesan-
ce připojí ve dnech 17. až 25. června. Výsta-
va nazvaná „Květiny od renesance k roman-
tismu“ bude instalována v interiérech prvního 
prohlídkového okruhu – trasa A.

Tomáš Krajník 

 � Zámecký mlýn zahájil novou sezónu
Dne 27. května otevřeli členové Spolku přá-
tel historie jindřichohradeckých lesů a rybní-
ků opět prostory bývalého  zámeckého mlý-

na. Návštěvníci zde mají možnost se znovu 
po  více jak osmi měsících setkat s  expozice-
mi věnovanými historii lesnictví a  rybníkář-

ství na  Jindřichohradecku. Exponáty, které 
zde byly vystaveny v  minulém roce, jsou ny-
ní doplněny o nové přírůstky. Jedná se přede-
vším o velkou dřevěnou lejtu (nádoba sloužící 
k převozu ryb), která se vozila na koňském či 
volském povozu a má objem cca 1000 l.  Zá-
jemci si mohou prohlédnout také Křižíkovu 
vodní elektrárnu, dále výstavu věnovanou to-
muto „českému Edisonovi“ a zhlédnout krátký 
filmový dokument o historii a technických pa-
rametrech této unikátní elektrárny. 
V letošní sezóně připravili členové spolku no-
vou expozici, která se zabývá voroplavbou 
na Nežárce. Jedná se o unikátní repliku 30 m 
dlouhého voru, složeného z  tzv. tabulí, který 
byl za pomocí členů Spolku „Vltavan“ z Purkar-
ce stavěn více než půl roku. Expozice je do-
plněna o  historické velkoformátové fotogra-
fie z voroplavby na Nežárce a o krátký exkurz, 
který osvětlí svéráznost tohoto velmi těžkého 
a již zaniklého řemesla. 
V sobotu 17. června se opět do zámeckého 
mlýna vrátí tapiserie významné české textil-
ní výtvarnice Evy Brodské. Tuto výstavu, kte-
rá potrvá do  10. září, připravujeme společně 
s Jindřichohradeckou kulturní společností, z.s.  
Otevírací doba je mimo pondělí každý den, 
a to od 10.00 do 18.00 hodin.

Michal Kotyza
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 �Živý Hradec bude ještě živější
(pokračování ze str. 1)

Poté převezme štafetu Trio Ondřeje Štveráč-
ka – skvělého saxofonisty mladé generace, 
který už za  svou tvorbu získal řadu ocenění. 
Následně zahraje grupa Miroslava Hlouca-
la se zpěvačkou Petrou Brabencovou a  ja-
ko třešnička na pátečním dortu dorazí do Jin-
dřichova Hradce jeden z  nejlepších českých 
jazzmanů Štěpán Markovič s  velmi zajíma-
vým projektem Gipsy Groove. Milovníky sku-
piny Traband jistě potěší sobotní odpolední 
program, který zahájí v  15.30 hodin Jarda 
Svoboda Trabandita, který právě získal no-

minaci na  cenu Anděl za  své sólové album 
Solo. Z  Plzně dorazí kapela Kníry, která se 
vyznačuje nejen skvělou hudbou, ale ta-
ké velkým smyslem pro humor. Je mezi vá-
mi někdo, kdo nezná skupinu YO-YO Band? 
A co třeba Rybitví, Karviná, Jedem do Afriky, 
Kladno...? Aha, takže znáte. Fenomenální ka-
pela Timudej vás dostane neskutečnou ener-
gií, která na každém jejich koncertu doslova 
přetéká z pódia. A další porci energie do vás 
napumpuje Mr. Loco, originální kombina-
ce balkánského folklóru, latiny, reggae, ska  

i hip-hopu, která zakončí sobotní večer. Veš-
keré aktuality a  novinky týkající se festiva-
lu sledujte na facebooku Civis novus a webu 
www.hradeczije.cz.
Samozřejmostí po  oba dva dny je občerst-
vení, zázemí na  místě a  pohodová atmosfé-
ra. I  díky podpoře města Jindřichův Hradec 
si můžete vychutnat hudební víkend bez po-
čítání korun na vstupenku. Vstupné je totiž 
zcela zdarma.

Petra Jahodová

 � Červnový program v Domě gobelínů nabízí výstavy, workshopy i dny otevřených dveří 
Den otevřených dveří v Domě gobelínů
v rámci Dne města
sobota 3. 6. 2017 (10.00 – 17.00 hodin)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin 
- komentované prohlídky 
16.00 hodin 
- přehlídka paličkovaných kloboučků
Komentované prohlídky v  10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00 hodin. V  16.00 hodin přehlídka 
paličkovaných kloboučků lektorky paličková-
ní Jany Krausové spojená s  hudební produkcí, 
na harfu zahraje Ema Šimánková. Zároveň bu-
dou probíhat kreativní dílny pro děti, kde si pří-
chozí vyrobí drobné textilní dekorace. Návštěv-
níci mohou zdarma po  celý den absolvovat 
komentované prohlídky s průvodcem v nabíd-
nutých hodinách, uvidí restaurátorky při prá-
ci, zájemci o tkaní si mohou tuto techniku sami 
vyzkoušet, v  kinosále budou promítány krátké 
filmy o tkaní či o našem městě. Vstup celý den 
zdarma!
Výstava výtvarných prací žáků 
ZUŠ V. Nováka
19. 5. – 13. 6. 2017
Přijďte se podívat a potěšit šikovností malých 
výtvarníků, jejich nápaditostí a  originalitou. 
Vstup zdarma!

Výstava Vladimír Holub/ Tapiserie
28. 4. – 10. 12. 2017
Výstava byla uspořádána k 105. výročí naroze-
ní Vladimíra Holuba – osobitého jindřichohra-
deckého umělce, žijícího na břehu řeky Nežárky 
v tzv. „Domečku“, v sousedství gobelínových dí-
len. Výstava představí méně známou část tvor-
by tohoto umělce, a  tou jsou návrhy tapiserií, 
jejichž realizace se zhostila Olga Teinitzerová, 
neteř zakladatelky textilních uměleckých dílen 
v Jindřichově Hradci Marie Hoppe Teinitzerové. 
Kromě toho uvidíte originální fotografie ze ži-
vota umělce a drobné objekty. K zakoupení je 
kniha Dodatečné rozpomínky na V. Holuba.
Workshopy
Sobota, neděle 24. – 25. června 2017
Kurz tkaní tapiserií, lektorka Mileva Müllero-
vá, cena 1 000 Kč
Sobota, neděle 24. – 25. června 2017
Kurz pletení z orobince, lektorka nositelka li-
dových tradic Iveta Dandová, cena 1 200 Kč
Budeme se v červnu těšit na vaši návštěvu!
Otevřeno duben – prosinec, denně mimo pon-
dělí, 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin. Další in-
formace najdete na: www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová
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 �Brány jindřichohradeckých kostelů se znovu otevírají
Setkal se rok s  rokem a  je tu opět příležitost 
dovědět se něco o církevních stavbách a pro-
hlédnout si je.
9. června 2017 se  totiž uskuteční další Noc 
kostelů. Tentokrát bude zpřístupněn františ-
kánský klášterní komplex v  Klášterské ulici, 
tedy kostel sv. Kateřiny s  přilehlými kaplemi 
sv. Barbory, sv. Antonína Paduánského a por-

ciunkulová kaple. Návštěvníci se budou moci 
projít křížovou chodbou a obdivovat barokní 
sakristii. Součástí prohlídky bude i prezentace 
historických dokumentů ze Státního okresní-
ho archivu Jindřichův Hradec. A  protože jde 
o františkánský komplex, je hlavním tématem 
zde právě téma Františkáni a jejich působení 
v Hradci v letech 1475 – 1950. 
Na Noci kostelů se budou podílet kromě řím-
skokatolické církve i  další církve působící 
v  Jindřichově Hradci, a  to Českobratrská cír-
kev evangelická, Církev československá husit-
ská (její Husův sbor v J. Hradci). Také se k Noci 
kostelů připojuje i kostel sv. Jana Křtitele - Mu-
zeum Jindřichohradecka.
Evangelický kostel se nachází v  Bratrské uli-
ci v jindřichohradeckém parku. Je chráněnou 
památkou, postavenou podle návrhu archi-
tekta M. Blechy, a funguje od roku 1906. Náv- 
štěvníky bude jistě zajímat mozaika Milosrd-

ný Samařan, která zdobí stěnu evangelického 
kostela a je dílem faráře Z. Honzala. Na své si 
jistě přijdou i ti, kteří se na chvíli zastaví v za-
hradě kostela.
Rovněž Husův sbor připravuje svou Noc kos-
telů. Po celý večer budete mít možnost poho-
vořit s farářkou Janou Valsovou a  informovat 
se o tom, co vás zajímá.

Muzeum Jindřichohradecka - kostel sv. Jana 
Křtitele nechává své brány otevřené od 18.00 
do  21.00 hodin, a  tak si každý podle libosti 
může prohlédnout to, co kostel nabízí.
A co jsme pro vás dále přichystali? Přednášky, 
programy pro děti, chrámovou hudbu a další 
zajímavosti. Nebude chybět ani možnost ob-
čerstvení během prohlídky.

PROGRAM:
Klášterní kostel sv. Kateřiny
17.45 hodin Vyzvánění zvonů
18.00 hodin Mše svatá - P. Ivo Prokop
19.00 hodin Program pro děti zaměřený na sv. 
Františka (jeho součástí bude koutek se živý-
mi zvířaty)
19.30 hodin Prohlídka varhan – Vladimír Přibyl
20.00 hodin Varhanní koncert – Petr Mottl
20.30 hodin Přednáška Řeholní život  –  P.  Ivo 
Prokop

21.00 hodin Přednáška Františkánští mučed-
níci –  Jaroslav Kubát
21.30 hodin Koncert při svíčkách – JH Schola
* od  18.30 hodin bude probíhat prezentace 
historických dokumentů ze Státního okresní-
ho archivu Jindřichův Hradec a současně bu-
de probíhat komentovaná prohlídka v  režii 
Petra Šulce
* po  celou Noc kostelů bude otevřena „kláš-
terní kavárnička“ s možností menšího 
občerstvení
Evangelický kostel v Bratrské ulici (u silnice 
pod Jakubem):
18.00 – 18.30 hodin Milosrdný Samařan 5x ji-
nak – pro děti i  dospělé o  příběhu z  mozai-
ky, která zdobí interiér evangelického kostela 
(David Balcar a spol.)
19.00 – 20.00 hodin Pojďme spolu tvořit mo-
zaiku – společné vyrábění pro děti s rodiči
20.00 – 20.30 hodin Muzika na  zahradě – 
K.R.K. (= Křesťanská rocková kapela)
21.00 – 21.30 hodin Na  kus řeči s  Martinem 
Lutherem o 500. výročí reformace
22.00 – 22.30 hodin Kostel (skoro) v  tichu – 
možnost zastavit se a spočinout při svíčkách + 
tichá varhanní hudba (Jaroslav Hojný)
22.30 – 23.00 hodin Noční modlitba – s písně-
mi z Taizé
* v 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 hodin – komen-
tované prohlídky kostela a varhan
* po celý večer možnost rozhovoru s farářem 
sboru Davidem Balcarem
* po  celý večer možnost po  vzoru Martina 
Luthera napsat a přitlouct na kostelní dveře
kritické výroky na adresu církve a jejích před-
stavitelů
* po celý večer POŠTA DO NEBE – na připra-
vené lístky můžete napsat své prosby či díky 
a  vhodit je do  schránky v  kostele, zazní pak 
během Noční modlitby
* po celý večer k dispozici občerstvení
Kostel sv. Jana Křtitele
- zpřístupněn veřejnosti od 18.00 do 21.00 hodin
Husův sbor Církve československé husitské
- od 18.00 do 22.00 hodin - informace o Hu-
sově sboru a  historii židovství v  Jindřichově 
Hradci, možnost nahlédnout do starých doku-
mentů a knih, ochutnávka mešních vín (k dis-
pozici farářka Jana Valsová)

Jaroslava Gibalová

 � Letní koncerty opět rozšíří kulturní nabídku ve městě
Město Jindřichův Hradec ve středu 21. červ-
na zahajuje sérii letních koncertů v atriu Mu-
zea fotografie a  moderních obrazových 
médií od 19.00 hodin koncertem písničkáře 
Jiřího Schmitzera. 
A sérii pátečních letních koncertů zahájí usku-
pení žáků Základní umělecké školy v J. Hradci 
S(w)inging Saxophones v pátek 30. června 
od 19.00 hodin na náměstí Míru.

Ivana Bačáková
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
23. - 30. 6. 2017
Mezinárodní festival Divadlo evropských 
regionů a Open air program Hradec Králové
Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, historické 
centrum města. 
Největší divadelní přehlídka v ČR. Představení 
se odehrávají na téměř 20 scénách pod širým 
nebem v historickém centru města, každoroč-
ně se ho účastní 150 souborů a individuálních 
interpretů, kteří odehrají na 200 představení.

CHEB
14 - 17. 6. 2017
Chebské dvorky
5.  ročník krajského festivalu uměleckých pro-
jektů s mezinárodní účastí. Nabízíme vám nej-
větší výstavu pod širým nebem, možnost se-
tkání s  vystavujícími a  celou řadu kulturních 
akcí na  dvorech, v  uličkách, zahradách a  zá-
koutích historického centra města Chebu.

KUTNÁ HORA
24. – 25. 6. 2017
Královské stříbření Kutné Hory 
Středověká gotická slavnost.

LITOMYŠL
16. 6. - 6. 7. 2017
59. ročník Národního festivalu Smetanova 
Litomyšl a  13. ročník Smetanovy výtvarné 
Litomyšle
Různá místa v Litomyšli.

POLIČKA
3. 6. 2017
Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s  bohatým 
programem a  řadou překvapení. Nechme 
Poličku zazářit a  zapsat do  České knihy re-
kordů! Vytvořte s  námi oficiálně registrova-
ný rekord, a  to Největší hvězdu z  lidí přímo 
na Palackého náměstí pod dozorem komisaře 
z Agentury Dobrý den, s. r. o.

TELČ
29. 6. - 30. 9. 2017
Žena v obrazech
Výstava obrazů Míly Doleželové a Jiřího Mare-
še v Městské galerii Hasičský dům.

TŘEBOŇ
30. 6. – 3. 7. 2017
Okolo Třeboně  
Čtyřdenní multižánrový festival. 30. 6. v 19.00 
hodin vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan & Vlasta 
Redl s kapelou.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách 

www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

červen 2017 www.jh.cz

 � VYBRANÉ ČERVNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
MUMIE (THE MUMMY)
Akční, Dobrodružný / USA / CinemArt

Mumie versus Tom Cruise. Studio Universal připra-
vilo fanouškům impozantní filmový zápas, ve  kte-
rém se střetnou dvě legendy. Tento souboj bude 
mít podobu výpravného akčního dobrodružství, jež 
má být prvním dílem velkolepé série, která nás za-
vede do  světa bohů a  monster. Začněme v  Egyptě 
před dvěma tisíci lety, kde se velmi ambiciózní prin-
cezna Ahmanet (Sofia Boutella) chystala na převzetí 
vlády v zemi po svém otci a pro naplnění svého cí-
le se neváhala spojit s temnými sílami a provádět vě-
ci, z nichž tuhla krev v žilách. Potrestali ji mumifikací 
zaživa a pohřbili tak, aby ji nikdo nenašel. Jenže na-
šel. O dva tisíce let později se v místě jejího věčného 
odpočinku ocitli dobrodruh Nick Morton (Tom Cru-
ise) a archeoložka Jenny Halsey (Annabell Wallis). Ti 
nešťastnou náhodou objevili Ahmanetin sarkofág, 
který nechala Jenny urychleně převézt do Londýna 
k dalšímu zkoumání. Jenny totiž pracuje pro tajnou 
organizaci Prodigium, jejímž posláním je pronásle-
dování a  odchyt těch nejnebezpečnějších monster. 
Ředitel Prodigia Dr. Jekyll (Russell Crowe) má v tom-
to směru poměrně bohaté zkušenosti. Jenže letadlo 
převážející mumii prokleté princezny až na místo ur-
čení nedoletí, ale zřítí se k zemi krátce před přistáním. 
Nickovi se jako zázrakem podaří katastrofu přežít, br-
zy ale zjistí, že smrt v troskách letadla by pro něj by-
la mnohem lepším řešením. Princezna Ahmanet se 
totiž díky jeho neuváženým činům probudila a touží 
po nadvládě nad světem. K tomu ale potřebuje i své-
ho domnělého osvoboditele – Nicka.
Hrají: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe, Annabel-
le Wallis, Jake Johnson 
Režie: Alex Kurtzman
Hrajeme: 8. až 11. 6  od 20:00 ve 3D s dabingem 

a 2D s dabingem i s titulky

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
(DRÆBERNE FRA NIBE)
Komedie, Krimi / Dánsko / Film Europe

Prudce nekorektní dánská komedie o  tom, že na-
jmout si ruského vraha vás vyjde levněji než se roz-
vést. Otázka zní: stojí to za ty následky? Když hledáte 
fajnové řemeslníky, Iba a Edwarda rozhodně nevo-
lejte. Jsou to totiž flákači a hochštapleři. I takové ře-
meslo má ale zlaté dno. Úspory na horší časy utěše-
ně narůstají, teď ještě vypořádat se s neuspokojivým 
manželským životem. Jenže rozvod stojí peníze. 
Spoustu peněz. A Ib s Edwardem nechtějí platit víc, 
než je nutné. Přichází spásná myšlenka. Na interne-
tu seženete všechno. I ruského nájemného zabijáka. 
Vražda možná vyjde levněji než rozvod, ale manžel-
ky neradno podceňovat… Divoký tanec začíná!
Hrají: Nicolas Bro, Ulrich Thomsen, Mia Lyhne, Lene 
Maria Christensen
Režie: Ole Bornedal
Hrajeme: 24. a 25. 6.  od 17:30 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.filmeurope.cz

1. - 2. 6.  17:30
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: 
VOLÁNÍ OCEÁNU
Dokument / Francie / 2D

1. - 4. 6.  20:00
WONDER WOMAN
Akční, Dobrodružný / USA / 3D+2D

3. - 4. 6.  17:30
LADY MACBETH
Drama / V. Británie / 2D

8. - 9. 6.  17:30
SMRTIHLAV
Drama, Historický / Francie, V. Británie / 2D

8. - 11. 6.  20:00
MUMIE
Akční, Dobrodružný / USA / 3D+2D

10. - 11. 6. 17:30
ŠPUNTI NA VODĚ
Komedie, Rodinný / ČR / 2D

14. 6.   19:00
LEMMY (ROCK FILM FESTIVAL)
Dokument, Hudební / USA / 2D

15. - 18. 6. 17:30
AUTA 3
Komedie, Animovaný / USA / 3D+2D

15. - 16. 6.  20:00
EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Akční, Thriller / Francie / 2D

17. - 18. 6.  20:00
POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Komedie / USA / 2D

21. 6.   19:00
POSLEDNÍ RODINA (Art kino)
Drama, Životopisný / Polsko / 2D

22. - 23. 6. 17:30
POLINA
Drama / Francie / 2D

22. - 25. 6.  20:00
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D

24. - 25. 6. 17:30
ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
Komedie, Krimi / Dánsko / 2D

29. 6. - 2. 7. 17:30
JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / 3D+2D

29. - 30. 6.  20:00
HOLKY NA TAHU
Komedie / USA / 2D

1. - 2. 7.  20:00
CUKY LUKY FILM
Komedie / Slovensko / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI SE OD ČERVNA 
DO KONCE SRPNA NEKONAJÍ.   

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT
 � Kdy za sportem?

Tenis – Tenisový klub JH A – dospělí, krajský přebor III.

kolo 5. Velešín B – TK JH A so 10. 6.

kolo 6. TK JH A – Dačice so 17. 6.

kolo 7. Motor ČB – TK JH A so 24. 6.

Tenis – Tenisový klub JH B – dospělí, krajský přebor V. 
– skupina B

kolo 5. TK JH B – T. Sviny B so 10. 6.

kolo 6. Pelhřimov B – TK JH B so 17. 6.

kolo 7. TK JH B – Dobrá Voda so 24. 6.

Tenis – Tenisový klub JH – dorost, krajský přebor I.

kolo 5. Čemby ČB – TK JH ne 11. 6.

kolo 6. TK JH – Pelhřimov B ne 18. 6.

kolo 7. Sezimovo Ústí – TK JH ne 25. 6.

Tenis – Tenisový klub JH – starší žactvo KADET TOUR

kolo 5. TK JH – Strakonice A so 10. 6.

kolo 6. Pelhřimov A – TK JH so 17. 6.

kolo 7. TK JH – Tábor A so 24. 6.

Tenis – Tenisový klub JH A – mladší žactvo, krajský přebor I.

kolo 5. TK JH A – TK Č. Krumlov ne 11. 6.

kolo 6. LTC Č. Krumlov – TK JH A ne 18. 6.

kolo 7. TK JH A – LTC ČB B ne 25. 6.

Tenis – Tenisový klub JH B – mladší žactvo, krajský přebor II. 
– skupina B

kolo 5. Prachatice – TK JH B ne 11. 6.

Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. třídy 
– skupina B

kolo 13. Soběslav – JH čt 8. 6. 18:00

kolo 14. JH – Týn n./V. út 13. 6. 17:30

Kopaná – FK JH 1910 – muži krajský přebor Ondrášovka

kolo 28. JH – Dačice so 3. 6. 10:30

kolo 29. Písek B – JH so 10. 6. 13:15

kolo 30. JH – Protivín so 17. 6. 10:30

Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ

kolo 24. JH – Strakonice ne 4. 6. 10:00

kolo 25. Slavia ČB – JH so 10. 6. 10:30

kolo 26. JH – Milevsko ne 18. 6. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ

kolo 24. JH – Strakonice ne 4. 6. 12:15

kolo 25. Slavia ČB – JH so 10. 6. 12:15

kolo 26. JH – Milevsko ne 18. 6. 12:15

Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ

kolo 24. JH – Č. Krumlov so 3. 6. 10:00

kolo 25. Čtyři Dvory – JH ne 11. 6. 13:00

kolo 26. JH – Strakonice so 17. 6. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ

kolo 24. JH – Č. Krumlov so 3. 6. 11:45

kolo 25. Čtyři Dvory – JH ne 11. 6. 11:45

kolo 26. JH – Strakonice so 17. 6. 11:45

Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravky krajský přebor ČEZ

kolo 18. Lokomotiva ČB – JH ne 11. 6.

kolo 18. SKP ČB U10 B – JH ne 11. 6.

Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravky krajský přebor ČEZ

kolo 18. Lokomotiva ČB – JH ne 11. 6.

kolo 18. SKP ČB U8 B – JH ne 11. 6.

Kopaná – FK JH 1910 B – muži I. A třída, skupina B

kolo 24. JH B – Velešín so 3. 6. 14:30

kolo 25. Nemanice – JH B so 10. 6. 13:30

kolo 26. JH B – Planá u ČB so 17. 6. 14:30

Kopaná – FK JH 1910 B – starší žáci I. A třída ČEZ, skupina A

kolo 16. JH B – Trhové Sviny ne 4. 6. 13:00

kolo 17. JH B – Kaplice so 10. 6. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 B – mladší žáci I. A třída ČEZ, skupina A

kolo 16. JH B – Trhové Sviny ne 4. 6. 14:45

kolo 17. JH B – Kaplice so 10. 6. 11:45

Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka okresní přebor, 
skupina A

kolo 10. JH B – Lomnice st 7. 6. 17:30

Kopaná – TJ Sokol JH B – mladší přípravka okresní přebor

kolo 15. Novosedly n./N. – JH B ne 4. 6. 17:00

kolo 15. Suchdol B – JH B ne 4. 6. 17:00

kolo 16. JH B – Č. Velenice ne 11. 6. 17:00

kolo 16. JH B – Lomnice ne 11. 6. 17:00

Kopaná – SK H. Žďár a AC Buk – muži okresní soutěž, skupina A

kolo 20. Buk – Lodhéřov so 3. 6. 17:00

kolo 21. Deštná – H. Žďár ne 11. 6. 15:30

kolo 22. Buk – Rapšach so 17. 6. 17:00

kolo 22. H. Žďár – Lodhéřov so 17. 6. 17:00

 � Jindřichův Hradec se těší na druhý ročník půlmaratónu
Mertovy sady pod gymnáziem budou 
po  roce opět startovním a  cílovým pros- 
torem „Jindřichohradeckého půlmarató-
nu 2017“. Uskuteční se v  sobotu 24. červ-
na a je určen prakticky pro každého, neboť 
méně zdatní, kteří nezvládnou 21,0975 ki-
lometru či poloviční vzdálenost ve štafetě, 
mohou běžet nebo ujít 2200 metrů v „Ro-
dinném běhu“, případně co se studujících 
a pedagogů týče vyzkoušet novinku, jíž je 
„Rebel Run“.
Startovní výstřel půlmaratónu je v  17.00 
hodin. Trať hlavního klání vede k  letiš-
ti u  Polívek, přes Děbolín, okolo rozhled-
ny na Rýdově vrchu, ke kostelu sv. Barbory 

a Ratiboře. Tam mají štafety v půli předáv-
ku. Následuje výběh do  Roseče, od  tam-
ní hospody U  Jitky se pokračuje k  Buku 
a Frankovu Dvoru. Pak už zbývá jen Palice, 
Karlov, Nové Stavení a cílová radost.
Prologem je pohodový běh – chůze famí-
lií na  2,2 km. Startuje v  16.00 hodin a  ve-
de cyklostezkou podél Nežárky, pak ulice-
mi Pod Hradem a Mlýnskou na Karlov, poté 
Novým Stavením a lesoparkem po druhém 
břehu řeky přes Naxerovu lávku do  finiše. 
Pro školáky, jejich kantory i direktory je při-
praven rebelský běh o hodnotná ocenění. 
Odstartován bude v 17.30 hodin a povede 
po identické trase jako závod rodin.
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Ve středu 7. června od 7.45 hodin bude atle-
tický stadión v  jindřichohradecké Jáchymově 
ulici patřit žactvu prvního stupně základních 
škol, neboť se tam uskuteční oblíbené klání 
v trojboji, který sestává ze sprintu, skoku dale-
kého a hodu kriketovým míčkem. Prezentovat 
se budou děvčata a kluci ve dvou věkových ka-
tegoriích, a to z 1.-3. a 4.-5. tříd ZŠ.

CYKLISTIKA
Cyklistický klub RBB Invest J. Hradec pořádá 
XVIII. ročník „Memoriálu Jiřího Hudínka“, který 
se poprvé v  historii pojede jako etapový sil-
niční závod v kategorii muži elite a do 23 let. 
Třídenní akce dostala název „RBB Tour 2017“ 
a  konat se bude v  termínu 16.-18. června. 
Centrum závodu je naplánováno do  České-
ho Rudolce a dotován na odměnách je část-
kou 86200 korun. Program – pátek 16. 6. – 
I. etapa (časovka 13 km): start 17.00 hodin 
Chlum u  Třeboně/náměstí – Lutová – Žíteč 
– Mirochov – Chlum. Sobota 17. 6. – II. etapa 
(okruhy 10x16,3 km = 163 km): start 11.00 ho- 
din Popelín – Horní Olešná (VP 2., 5., 8.) – Za-
hrádky – Bořetín – Česká Olešná – Popelín 
(SP 3., 6., 9.). Neděle 18. 6. – III. etapa (okru-
hy 10x15,5 km = 155 km): start 11.00 hodin  
Č. Rudolec – Matějovec (VP 2., 5., 8.) – Stálkov 
– Penikov – Č. Rudolec (SP 3., 6., 9.).

HASIČSKÝ SPORT – ČERVEN
Také v  letošním roce soutěžní družstva Sbo-
rů dobrovolných hasičů nezahálejí a  zpříjem-
ňují si činnost účastí na závodech v požárním 
útoku, které jsou zařazené do  různých seriá-

lů. Na Jindřichohradecku probíhají především 
tyto série: JHHL – Jindřichohradecká hasičská 
liga 2017 (IV. ročník – 11 kol); VCT – Velká ce-
na Třeboňska 2017 (VII. ročník – 14 kol); PLPÚ 
– Pelhřimovská liga v  požárním útoku 2017  
(V. ročník – 13 kol) a THL – Táborská hasičská li-
ga 2017 (X. ročník – 14 kol). Ojediněle se v okre-
se uskutečňují i závody dalších ligových soutěží, 
případně akce nezařazené do žádné z nich.

HÁZENÁ
Od pátečních 15.00 hodin odpoledne 2. červ-
na do  nedělních 13.30 hodin 4. června bude 
městská sportovní hala v  J. Hradci hostit IX. 
mistrovství České republiky v  házenkářském 
desetiboji mladších žákyň. Ve finálovém turna-

ji bude svoje dovednosti prokazovat i družstvo 
pořádající Házené J. Hradec, které získalo prá-
vo účasti coby organizátor šampionátu. Mezi 
startujícími bude i  tým DHK Slavoj Žirovnice, 
přeborník kraje Vysočina, v jehož dresu nastu-
puje řada dívek z J. Hradce a okolí. Bude tedy 
komu fandit. Obhájkyněmi titulu z  roku 2016 
je DHC Plzeň. Disciplíny desetiboje: 1 – zápas 
s  nařízenou osobní obranou; 2 – shoot-out 
(samostatné náběhy s přihrávkou); 3 – utkání 
v házené 6+1; 4 – aktivita; 5 – daleký hod mí-
čem; 6 – pětiskok; 7 – fair-play; 8 – rychlý běh;  
9 – přesnost střelby; 10 – překážková dráha. 
Program – pátek 2. 6.: 14.00 hodin porada, lo-
sování, žolík; 15.00 hodin daleký, pětiskok; 
16.00 hodin zápasy; 20.00 hodin technická 
porada. Sobota 3. 6.: 9.00 hodin rychlý běh; 
9.30 hodin zápasy; 18.30 hodin přesná střel-
ba; 20.00 hodin technická porada. Neděle 4. 6.:  
9.00 hodin překážková dráha, shoot-out;  
9.30 hodin zápasy; 13.00 hodin technická po-
rada; 13.30 hodin slavnostní ukončení s vyhlá-
šením výsledků.
K účasti v letním sportovním táboře s názvem 
„Vajgar Camp 2017“ zve pořádající Házená Jin-
dřichův Hradec. Akce se uskuteční již popáté, 
a  sice v  termínu 9.-15. července. Opět kemp 
bude zaměřen na zdokonalení všeobecné po-
hyblivosti, techniky, rychlosti nejen v  házené, 
ale celkově v kolektivních míčových sportech. 
Tábor je veden atraktivní zábavnou formou, 
přičemž je určen pro holky i  kluky všeho vě-
ku, kteří budou rozděleni do skupin podle let 
a  obtížnosti programu. Zpestřením i  tento-
krát bude účast slavných sportovních osob-

ností. Stravování je zajištěno čtyřikrát denně 
v  centru J. Hradce, samozřejmostí je dodržo-
vání pitného režimu. Sedmidenní kemp začíná 
v neděli 9. 7. v 15.00 hodin srazem před jindři-
chohradeckou městskou sportovní halou. Při-
hlášky přijímají a  bližší informace podají: Ja-
roslava Krupicová (jar.krupicova@centrum.cz; 
723 520 104) a Karel Petržala (kpetrzala@cen-
trum.cz; 607 761 086).

KARATE
Třídenní víkendový seminář karate a sebeobra-
ny se 23.-25. června bude konat na tábořišti Bí-
lá Skála u Číměře. Program bude zahájen v pá-
tek v 18.00 hodin zahajovacím seznamovacím 
tréninkem, v sobotu je na pořadu v 8.30 hodin 

cvičení kata od 3. kyu výše, následně se budou 
připravovat karatisté všech technických stup-
ňů. Odpoledne proběhne více než dvouhodi-
nový trénink kumite pro všechny a na večer je 
přichystána společenská zábava s  posezením 
u táboráku a hrami. V neděli se v 9.30-12.00 ho-
din. ještě uskuteční závěrečné cvičení. Seminář 
je určen pro každého, přičemž děti do  15 let 
musí mít doprovod rodiče. Tréninky povedou 
instruktoři Robert Nerad (nerad.r@seznam.cz; 
607 736 601), držitel 3. danu, Vlastislav Běhoun 
(behouni@seznam.cz; 775 921 701) a Jaroslav 
Kulik, oba nositelé 5. danu.

KUŽELKY
Povinná účast minimálně dvou zástupců kaž- 
dého oddílu jindřichohradeckého okresu je 
povinná při Valné hromadě Okresního ku-
želkářského svazu J. Hradec. Ta se uskuteční 
v pátek 2. června od 18.00 hodin v kuželně TJ 
Jiskra v N. Bystřici. Bude kupříkladu řešit obsa-
zení předsedy STK a vedoucího okresního pře-
boru, neboť Michal Dostál, jenž obě funkce za-
stával,  činnost ve  Výkonném výboru OKS JH 
na konci sezóny 2016/2017 ukončil.

LETNÍ BIATLON
Sportovní areál u vodní nádrže Landštejn če-
ká o prvním červnovém víkendu velká republi-
ková soutěž. Uskuteční se tam I. kolo Českého 
poháru v  letním biatlonu dospělých, dorostu 
a  žactva. K  vidění bude špička tohoto atrak-
tivního sportovního odvětví, do  bojů zasáh-
nou také závodníci domácího Klubu biatlo-
nu Staré Město pod Landštejnem, kteří patří 
k nejlepším v ČR. Program na závodišti v srdci 
České Kanady potrvá tři dny, přičemž o body 
do národního žebříčku půjde ve víkendových 
kláních. V  sobotu je na  programu individuál-
ní vytrvalostní závod, den nato sprint. Vyhlá-
šení vítězů je naplánováno v každé disciplíně 
vždy hodinu po  doběhu posledního startují-
cího. Program – pátek 2. 6.: 15.00-18.00 hodin 
trénink na  tratích a  střelnici; 16.00-18.00 ho-
din prezence; 19.00 hodin porada. Sobota 3. 6.:  
8.30-9.20 hodin nástřel (dorost + dospě-
lí); 9.30 hodin start; 14.00-14.50 hodin ná-
střel; 15.00 hodin start (žactvo). Neděle 4. 6.:  
8.30-9.20 hodin nástřel (žactvo); 9.30 hodin 
start; 13.30-14.20 hodin nástřel; 14.30 hodin 
start (dorost + dospělí).

MOTORISMUS
Přibližně 400 kilometrů, z toho 110 km v 9 rych-
lostních testech, bude měřit trasa již XI. roční-
ku „MULTI-S Radouňské rallye 2017“, která je 
i letos součástí „ČMPR – Českomoravského po-
háru rallye“. Atraktivní motoristická podívaná 
se uskuteční opět ve  dvou etapách, přičemž 
úvodní v  pátek 23. června bude mít slavnost-
ní start v Nové Včelnici v 19.00 hodin a některé  
ze 4 rychlostních zkoušek se pojedou za tmy. 
Program v sobotu 24. 6. pak nabídne zbylých  
5 RZ s tím, že nejúspěšnější posádka by měla 
být v cíli v 15.00 hodin. Servisní zóna, kam si 
pořádající Radouň Motorsport vyhradil právo 
vstupu diváků, sponzorů a  zástupců sdělova-

Místo Datum Start Liga Kolo Název

Český Rudolec sobota 3. června 12:00 PLPÚ 4.

Chlum u Třeboně sobota 3. června 13:00 VCT 3. Memoriál Luboše Šenkýře

Heřmaneč sobota 10. června 12:00 PLPÚ 5. O pohár SDH Heřmaneč

Horní Němčice sobota 10. června 20:00 JHHL 2.

Kamenice n./L. sobota 17. června 20:00 PLPÚ 7. XXXVI. Putovní pohár města

Horní Pole sobota 17. června 20:00 JHHL 3.

Novosedly n./N. sobota 24. června 13:00 VCT 4. O pohár SDH Novosedly

Mosty sobota 24. června 13:00 JHHL 4.
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TENIS
Mistrem jindřichohradeckého okresu ve dvouhře mužů se stal Roman Hirsch z Tenisového klubu 
Jindřichův Hradec. Vítěznou trofej získal poté, co postupně vyřadil Radka Hrubce, Jana Hrubce 
a ve finále Petra Koubu, všechno tenisty pořádající TJ Jiskra Třeboň. Ve čtyřhře s oddílovým ko-
legou Gustavem Fialou odvezli od Světa bronz.

Foto: David Matoušek

DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

cích prostředků, bude tradičně umístěna v mo-
tokrosovém areálu v Okrouhlé Radouni. Rallye 
je vypsána pro účast maximálně 120 automo-
bilů ve  12 kategoriích, a  to od  legend, přes 
historické (např. Trabant H1 do  750 ccm), až 
po  super silné speciály (např. Mitsubishi Lan-
cer, Subaru Impreza A4 nad 2000 ccm 4WD).

NOHEJBAL
Každoroční vyvrcholení školních sportovních 
soutěží v  okrese obstarává nohejbal. Nejinak 
je tomu také letos, kdy se otevřené krajské ko-
lo dvojic, trojic a  družstev uskuteční v  úterý  
13. června na antukových dvorcích Tyršova sta-
diónu v J. Hradci. Od 8.00 hodin tam budou zá-
polit ve dvou věkových kategoriích žáci 8.-9. tříd  
a studenti 1.-4. ročníků SŠ a SOU.

PLAVÁNÍ
Dvoudenní program na závěr sezóny 2016/2017 
přichystala Plavecká škola, jež funguje pod kříd-
ly jindřichohradeckého plaveckého bazénu. Pro 
dětské účastníky kurzů tam jako vyvrcholení ce-
loročního snažení bude v úterý 13. a ve středu 
14. června pořádat plavecké závody.

HOKEJBAL
Hokejbalová Městská liga se uskuteční po-
jedenadvacáté
Hokejbalisté jindřichohradecké TJ HBC Olymp 
také letos uspořádají oblíbenou „Městskou ligu 

– O pohár Města Jindřichův Hradec 2017“. Konat 
se bude ve druhé polovině června, avšak týmy se 
mohou přihlašovat už nyní. Hlavní kategorie do-
spělých (http://hokejbal.hradeczije.cz/kategorie-
muzi/) se představí již pojedenadvacáté, přičemž 
svá utkání bude hrát od soboty 17. června do ne-
děle 1. července. Také letos se ovšem tradiční ak-
ce netýká pouze Městské ligy, ale prostor dosta-
nou i děti do 14 roků (http://hokejbal.hradeczije.
cz/kategorie-u14/), které čeká VI. ročník „Poháru 
Romana Pišného“. Jejich finále je naplánováno 
na neděli 25. 6. Vhodné je doplnit, že dětská druž-
stva nehradí žádné startovné a rovněž rozhodčí 
pískají zdarma! Podruhé se představí také veterá-
ni (http://hokejbal.hradeczije.cz/kategorie-mas-
ters/), kde prvenství z loňské premiéry obhajuje 
legendární Hradecký Buldozer. Šestatřicetiletým 
a  starším hráčům bude vyhrazen jednodenní 
„Masters“ turnaj v sobotu 24. června. Kompletní 
program všech kategorií proběhne na hokejba-
lovém hřišti s  plastovým povrchem, jejž se na-
chází v areálu VI. ZŠ Větrná na sídlišti Hvězdárna 
v J. Hradci. Veškeré informace o turnajích lze na-
lézt na  webu: hokejbal.hradeczije.cz, případně 
u hlavního organizátora Martina Marko (fermax@
seznam.cz; 777 041 704).

SPORT PRO VŠECHNY (KOPANÁ, GYMNASTIKA)
Tělocvičná jednota Sokol Deštná byla založe-
na 16. dubna 1907, takže letos již slaví 110 let  

od  svého vzniku. Na  sobotu 24. června jsou 
v rámci deštenského pouťového veselí napláno-
vané oslavy, které se uskuteční na  fotbalovém 
hřišti, kde bude ve  14.00 hodin zahájen pro-
gram utkáním v kopané. V 16.00 hodin se před-
staví cvičenky z  oddílu všeobecné gymnastiky 
a o půlhodinu později se přítomní znovu zabaví 
fotbalem. Přímo na pažitu ve 20.00 hodin začne 
i pouťová zábava.

TRIATLON
Ve dvou blocích v Malém Ratmírově uskuteč-
ní TCV J. Hradec tradiční „Jindřichohradecký 
triatlon 2017“, který je součástí letošní série 
„Jihočeský pohár“. Závod v  triatlonovém su-
per sprintu, kdy distance jsou 500 metrů pla-
vání, 10 kilometrů cyklistiky a  2 km běhu, je 
na programu v sobotu 17. června dopoledne 
od  10.00 hodin (prezence 8.30-9.30 hodin). 
Zatímco triatleti od 16 let výše budou absol-
vovat již XXXI. ročník, tak na děti čeká jubilej-
ní desátý „Aquatlon Jindřichův Hradec 2017“. 
Plavat budou v  také v  Ratmírovském rybní-
ku a pak u vody i běhat. Jejich závod má před 
polednem start v 11.30 hodin, přičemž půjde 
nejen o třetí podnik šestidílné série „Jihočes-
ký Junior Cup“, nýbrž rovněž o  aquatlonové 
mistrovství jižních

Roman Pišný

HÁZENÁ 
Mistryněmi Jihočeského kraje 2016/2017 se v kategorii starších žákyň staly hráčky Házené Jindřichův Hra-
dec. V šestnáctikolové soutěži získaly 27 bodů z 32 možných za 13 vítězství, 1 remízu a 2 porážky. Svěřen-
kyně trenérského dua Karel Petržala – Dagmar Kubíčková tak obhájily prvenství z minulé sezóny. Za nimi 
v  tabulce skončila družstva Písku A, Strakonic, Písku B a Milevska. Na snímku je Markéta Spurná, jedna 
z  opor týmu, jež v  průběhu mistrovského ročníku pomohla k  triumfu 18 vstřelenými brankami z  celkové-
ho počtu 362.

Foto: Petr Nystrom
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KŘÍŽOVKA
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní 
číslo, na kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: UNIKÁTNÍM ŽIVOUCÍM MUZEEM S ŘADOU TECHNICKÝCH LAHŮDEK
Výherkyní se stává: Jaroslava Hrůšová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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HOSPODÁŘSKÝ ROZMACH SLAVONIC
NASTAL V 15. A 16. STOLETÍ. JE SPOJEN

S ODNOŽÍ RODU VÍTKOVCŮ S PÁNY
Z HRADCE. DO ULIC NASTOUPILA

RENESANCE, KTERÁ ZCELA ZMĚNILA 
VZHLED MĚSTA. HLAVNÍ ZÁSLUHU NA
URBANISTICKÉ PROMĚNĚ SLAVONIC

MĚL ZACHARIÁŠ Z HRADCE...

NÁPOVĚDA: 
DERIK, MÁV, KOUNOV,

BO, NEY, DUOLY, ALAROD,
IRA, TAEL, ULOVO

HÁZENÁ
Městská sportovní hala v  Jindřichově Hradci byla dějištěm turnaje s  názvem 
„Vajgárek Cup 2017“, který zorganizovala Házená J. Hradec pro nejmlad-
ší adepty tohoto kolektivního sportu. Celkově se v kategoriích starší (7 týmů) 
a  mladší přípravky prezentovalo 13 družstev ze Strakonic, Třeboně, Č. Budě-
jovic, Plzně, J. Hradce, Žirovnice, Písku a  Milevska. Týmy pořádajícího klubu 
skončily mezi staršími na 2. a mezi mladšími na 6. místě. Medaile získali všich-
ni účastníci. Na fotografii vlevo je jindřichohradecká starší přípravka s velkým 
koláčem za druhé místo. Zleva stojí Amálie Brožová, Tereza Martínková, Tereza 
Maxová, Emma Linhartová a Bára Špačková. Na snímku vpravo je šesti až sed-
miletý házenkářský potěr J. Hradce. Odleva jsou Tereza Neidrová, Kristýna Šaš-
ková, Šimon Kahoun, Jiří Mazánek, Veronika Martínková a Monika Štíchová.

Foto: Věra Neidrová
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Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

2. června, 20:00 hodin
DNY MĚSTA 
JINDŘICHŮV HRADEC 2017
Koncert Inflagranti s kapelou 
a Josefem Vojtkem
Státní hrad a zámek

3. června, 14:00 - 22:00 hodin
DNY MĚSTA 
JINDŘICHŮV HRADEC 2017
Koncerty Maxim Turbulenc, Adam Mišík 
s kapelou, Javory, Olga Lounová, 
Petr Kolář s kapelou. Hry, soutěže, 
tvořivá dílna divadla Studna, Tvor 
Státní hrad a zámek

3. června, 10:00 - 17:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů

4. června, 9:30 - 10:30 hodin
TOMÁŠ PFEIFFER 
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
GVN

4. června, 18:00 hodin
DNY MĚSTA 
JINDŘICHŮV HRADEC 2017
Koncert Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR, host - Tomáš Savka
Státní hrad a zámek

5. června, 19:15 hodin
RYBNÍKÁŘSTVÍ 
NA JINDŘICHOHRADECKU
Na přednášce Českého zahrádkářského 
svazu č. 1 J. Hradec vystoupí Michal Kotyza
Dům dětí a mládeže

5. června, 19:19 hodin
AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU
Představení jednoho herce, volně podle 
Jana Wericha. Hraje člen činohry Divadla 
J. K. Tyla v Plzni Josef Nechutný.
Langrův dům, atrium ve dvoře

9. června, 18:00 hodin
NOC KOSTELŮ
Klášterní kostel sv. Kateřiny, Evangelický 
kostel v Bratrské ulici, kostel sv. Jana Křtitele, 
Husův sbor Církve československé husitské

9. června, 18:00 hodin
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
KD Střelnice

16. června, 19:30 hodin
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak a McBerds
GVN

17. června, 19:00 hodin
FESTIVAL KLASICKÉ HUDBY
Koncert PS YMCA Jakoubek, 
Chrámový sbor Adama Michny, 
PS Smetana, Aris choir Limassol Kypr
Státní hrad a zámek

17. - 25. června
KVĚTINY OD RENESANCE 
K ROMANTISMU
Výstava instalovaná v interiérech 
prohlídkové trasy A. 
Státní hrad a zámek

18. června, 19:00 hodin
FESTIVAL KLASICKÉ HUDBY
Koncert JHSO, 
jindřichohradecké pěvecké sbory, 
Aris choir Limassol Kypr.
Státní hrad a zámek

21. června, 18:00 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ
Státní hrad a zámek

21. června, 19:00 hodin
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Jiří Schmitzer
Muzeum fotografie a MOM

23. června, 20:00 hodin
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostel sv. Jana Křtitele

24. - 25. června
KURZ TKANÍ TAPISERIÍ
Workshop - lektorka Mileva Müllerová
Dům gobelínů

24. - 25. června
KURZ PLETENÍ Z OROBINCE
Workshop - lektorka Iveta Dandová
Dům gobelínů

27. června, 19:00 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A KRÁTKOZRAKÝ
Divadlo Járy Cimrmana. 
Divadlo mimo předplatné.
KD Střelnice

10. června, 14:00 hodin
ODPOLEDNE S HELIGONKAMI
23. ročník pořadu, v němž vystupují 
přední heligonkáři regionu
KD Střelnice

11. června, 17:00 hodin
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci.
KD Střelnice

12. června, 19:00 hodin
JINDŘICHŮV HRADEC 
V AMATÉRSKÉM FILMU
Setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

13. června, 17:00 hodin
CHVÁLA ZPĚVU
Koncert dětských pěveckých sborů 
k Evropskému dni hudby
Kostel sv. Jana Křtitele

13. června, 19:00 hodin
René Fallet „ZELŇAČKA“
Agentura Familie. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

15. června, 16:00 hodin
MATINÉ LAUREÁTŮ CONCERTINA 
PRAGA 2017 A ŽÁKŮ ZUŠ J. HRADEC 
SPOJENÉ S VERNISÁŽÍ VÝSTAVY 
PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Muzeum fotografie a MOM

15. června, 16:00 hodin
SEXUALITA VE STÁŘÍ ANEB 
LÁSKA KVETE V KAŽDÉM VĚKU
Beseda pro Jindřichohradecké 
sdružení sociálních aktivit
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

16. června, 17:00 hodin
EVA BRODSKÁ PO DESETI LETECH
Vernisáž výstavy tapiserií naší přední 
textilní výtvarnice
Zámecký mlýn

16. června, 19:00 hodin
49. ROČNÍK JIHOČESKÉHO 
FESTIVALU CONCERTINO PRAGA
Závěrečný koncert vítězů a laureátů 
51. ročníku Mezinárodní rozhlasové 
soutěže Concertino Praga
Státní hrad a zámek

30. června, 19:00 hodin
LETNÍ KONCERT
Účinkuje S(w)inging saxophones
Náměstí Míru

30. června, 21:00 hodin
HŘÍŠNÉ VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM 
HRADCEM
Hraná kostýmovaná představení o méně 
známé historii Jindřichova Hradce.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

Probíhající výstavy:

KRÁSY VYSOKÝCH TATER 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2017
SVĚTLO MĚSTA ČESKÝCH 
BUDĚJOVIC 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2017
PORTRÉTY ZNÁMÉ I MÉNĚ ZNÁMÉ 
- Městská knihovna, pobočka Vajgar 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2017
ORBIS PICTUS EUROPA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 9. 7. 2017
MOMENTKY Z VÁLKY 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017
INTER ARMA SILENT MUSAE? 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 23. 7. 2017
AFRIKA HRAVÁ 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017
VLADIMÍR HOLUB/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 
ZUŠ V. NOVÁKA 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 13. 6. 2017
JOSEF MÜLLER/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017

POZVÁNKY NA ČERVENEC
Městské akce: Ostatní akce:
• 7. – 8. 7.  JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA

• 21. 7.  LETNÍ KONCERT

• 26. 7.  LETNÍ KONCERT

• 28. 7.  JAZZOVÁNÍ V JEZUITSKÉ KOLEJI

• 29. 7.  – 6. 8.  TOP TÝDEN 2017

• 13. – 15. 7.  FOLKOVÁ RŮŽE 2017

• 21. – 22. 7.  HRADOZÁMECKÉ SLAVNOSTI

• 22. 7.  FOLKLÓRNÍ FESTIVAL 

• 29. 7.   JAZZOVÁ NOC VE VYDŘÍ


