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K  rozvoji a  postupnému zlepšování úrovně 
zdravotních služeb v  19. století přispěl také 
Očkovací ústav, který dali na území Jindřichova 
Hradce zřídit Černínové v roce 1891 v tzv. Ku-
chyňském dvoře.  Bylo to unikátní, na svou do-
bu velmi moderní zařízení pomáhající na  ce-
lém území habsburské monarchie. Vyráběla se 
tu očkovací séra proti neštovicím určená pře-
devším pro léčení hospodářských zvířat. Pod-
le dostupných informací bylo sérum využíváno 
i pro léčení lidí. V roce 1897 byl objekt pronajat 
státu a očkovací látka se zde vyráběla až do ro-
ku 1923. Z malé a skromné budovy se nic nedo-
chovalo, i uspořádání okolí je jiné. Dnešní dům 
čp. 92/IV stojí jen přibližně na místě ústavu. Je-
ho existenci dnes připomíná tabulka v blízkosti 
původní budovy.  

Sabina Langerová

HISTORIE PRŮMYSLU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 � ZDRAVOTNICKÝ PRŮMYSL

Město Jindřichův Hradec a  Agentura Croce 
potěší i  v  letošním roce milovníky operních 
představení. Na  třetím nádvoří jindřicho-
hradeckého hradu a  zámku nabídne di-
vákům v sobotu 31. srpna od 20.00 hodin 
operu italského hudebního skladatele Giaco-
ma Pucciniho „Bohéma“. 
Opera Bohéma (La bohème) z roku 1896 je nej-
oblíbenější operou italského skladatele Gia-
coma Pucciniho, jehož dílo patří do  repertoá-
ru všech světových operních scén. Děj vypráví 
o lásce chudého básníka Rudolfa k dívce Mimì, 
které spojí náhoda, ale později rozdělí krutá ne-
moc. Opera o  čtyřech dějstvích Bohéma má 

 � Jindřichohradecký hrad a zámek koncem srpna rozezní tóny Pucciniho Bohémy 
v sobě nejen krásné árie a dueta, ale také efektní 
hýřivé druhé dějství odehrávající se v pařížských 
kavárnách koncem 19. století. Diváci tuto operu 
milují pro krásný děj, známé melodie i velké hu-
dební scény.
V  režii Lindy Keprtové účinkují herci, orchestr, 
sbor a balet Divadla F. X. Šaldy Liberec. V hlav-
ních rolích vystoupí jako host italský tenor žijící 
v Plzni Paolo Lardizzone a sólistka Divadla F. X. 
Šaldy Liberec Lívia Obručník Vénosová, která 
také hostuje v Národním divadle. Jako dirigent 
orchestru se představí Martin Doubravský. 
Předprodej vstupenek na  představení zajišťu-
je  Informační středisko v  Jindřichově Hradci, 

Panská 136/I, telefon: 384  363  546. Dvě hodi-
ny před představením budou zbylé vstupenky 
k dispozici v pokladně Státního hradu a zámku 
Jindřichův Hradec. Představení se koná za kaž-
dého počasí.  
Realizace operního představení byla podpořena 
finančními prostředky Jihočeského kraje.

Jiří Kubát

2  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Vážení spoluobčané,

každoročně mi při psaní srpnového úvodního slo-
va vyvstane na mysli sousloví „prázdniny se pře-
houply do  své druhé půlky“. Tradice, opírající se 
o každoroční rituály, se zkrátka nedá popřít. Do-
volte mi tak pozdravit vás uprostřed léta, horkých 
týdnů ochlazovaných vodami zdejšího aquapar-
ku i rybníků, léta plného táborových ohňů a let-
ních koncertů. Nejen prázdniny, ale i  nabídka 
letních kulturních akcí se dostává do  své dru-
hé poloviny, a  právě v  těchto dnech, řečeno slo-
vy hydrologa, kulminuje. Věřím, že si každý z vás 
vybere z  vrchovatě nabitého programu Top týd-
ne, který je v celé své pestrosti korunován jednou 
z  dalších neochvějných stálic jindřichohradec-
kého koloritu: poutí Porcinkule. Poslední sobo-
tu v  srpnu se rozloučíme s  létem rovněž tradič-
ní kulturní událostí. V prostorách III. zámeckého 
nádvoří bude uvedena opera Bohéma, dílo skla-
datele Giacoma Pucciniho. Celému našemu kraji 
přeji dostatek dešťových srážek, přesto však dou-
fám, že nebude pršet právě o posledním srpno-
vém večeru. Při vzpomínce 
na loňský rok bych takto no-
vě vzniklou tradici za dalších 
dvanáct měsíců opravdu ne-
rad připomínal.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍK

V pátek 5. července uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Jindřichův Hradec soutěž v požár-
ních dovednostech „O  pohár starosty města 
Jindřichův Hradec“, jejíž nedílnou součástí byl 
2. ročník Memoriálu Václava Sedláčka. Akce se 
uskutečnila v místní části Dolní Skrýchov na lou-
ce při pravém břehu řeky Nežárky. Na soutěžní 
pole se dostavilo celkem sedm družstev mu-
žů a  dvě družstva žen. Klání „O  pohár staros-
ty města Jindřichův Hradec“ vyhrálo družstvo 
z  Mrákotína. Hodnotné ceny předal starosta 
Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Do druhé-
ho kola, které už probíhalo v rámci Memoriálu 
Václava Sedláčka, nastoupila družstva ve  stej-
ném pořadí, první skončili hasiči z Horního Pole. 
Ceny předal společně s velitelem pořádající jed-
notky Lubomírem Beranem a Kateřinou Svobo-
dovou i Václav Sedláček ml. Novinku letošního 
ročníku představovalo předání cen v  katego-
rii nejrychlejší rozdělovač a  nejrychlejší prou-
dař. Cenu za nejrychlejšího rozdělovače vyhrál 
nováček soutěžního týmu z  domácího druž-

 � Prodloužený víkend ve znamení hasičských klání

UDÁLOSTI Z RADNICE

V  pátek 28. června se konal u  památníku 
prvního odboje v  Mertových sadech piet-
ní akt, při kterém si účastníci připomněli 
102. výročí bitvy u  Zborova. Hold památce 
padlých vzdali členové Československé ob-
ce legionářské – Jednoty bratra Stanislava 
Berana, Klubu výsadkových veteránů gene-
rála Severína Krzáka a České obce sokolské. 
Město Jindřichův Hradec zastupoval staros-
ta Stanislav Mrvka, své zástupce vyslala rov-
něž Armáda ČR a Policie ČR.

 � 102 let od bitvy u Zborova

V sousedství domů čp. 873 – 878 v Pravdově 
ulici došlo k předání nového dětského hřiště.  
Zhotovitel předal dílo s osmidenním předsti-
hem. Nejen obyvatelé dotčených bytových 
domů se nyní mohou radovat z čerstvě zko-
laudovaného hřiště, skládajícího se z dvojice 
houpaček, skluzavky a  kuželovité pavučiny. 
V  rámci revitalizace celého vnitrobloku me-
zi ulicemi Sládkova, Pravdova a Schwaigrova 
došlo k  zásadnímu kvalitativnímu zlepšení 
odpočinkové plochy, jejíž součástí byla také 
úprava chodníků, sadové výsadby, instalová-
ní laviček a stolku. K projektové dokumentaci 
celého díla se mohli rovněž vyjádřit obyvate-
lé přilehlých domů. Stavbu realizovala firma 
Antonín Krňa s.r.o. 

Petr Kolář

 �Nové herní prvky u bytových domů  
v Pravdově ulici

stva SDH Jindřichův Hradec Vojta Víteček. Cenu 
za nejrychlejšího proudaře vyhrál Lukáš Bušta, 
taktéž z SDH Jindřichův Hradec.

Klienti Domova seniorů Jindřichův Hradec uza-
vřeli další ročník cyklu přednášek v rámci ško-
ly 3. věku. Zároveň byly vyhlášeny výsledky ze-
měpisně pohybové soutěže „Medoped“. Cyklus 
přednášek probíhal v  měsíčních intervalech 
v prostorách domova. Senioři měli možnost se-
známit se s  tématy vědeckými (Planeta Země 
jako živoucí organismus), populárně naučnými 
(Mykologie, Ochrana přírody a myslivost), či ry-
ze praktickými, byť ne zcela příjemnými (Nási-
lí páchané na seniorech). Každý účastnící se se-

 � Aktuální ročník školy 3. věku a pohybová soutěž „Medoped“ dorazily do finále
nior obdržel z rukou starosty města Stanislava 
Mrvky absolventský diplom. V  rámci soutěže 
„Medoped“ zdolávali senioři mnoho kilomet-
rů na pohybovém zařízení fungujícím na prin-
cipu rotopedu. Medoped však umožnil senio-
rům skrze doprovodné promítání navštívit při 
pohybové aktivitě zajímavá a  neobvyklá mís-
ta po celém světě. Nejvytrvalejší jezdec zdolal 
v několika etapách 26 kilometrů. Absolventské 
certifikáty předal účastníkům ředitel Centra so-
ciálních služeb Jindřichův Hradec Jiří Blížil.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �Odbor správy majetku města

Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vy-
plácí. Město Jindřichův Hradec obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a re-
cyklace elektrozařízení. 
Z  Cerfitikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 
města v  loňském roce vyřadili 52 643,42 kg elektra. Tím, že se vybrané elektrospotře-
biče následně předaly k recyklaci, naše město uspořilo 736,42 MWh elektřiny, 41 345,56 
litrů ropy, 3 241,21 m3 vody a 26,89 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů o 153,01 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 672,01 tun. 
Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má neza-
nedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, ne-
bo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla.
V současné době je v České republice prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL 
k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než např. v sousedním Ra-
kousku. V Jindřichově Hradci je možné odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče na sběr-
ném dvoře U Cihelny. Drobné elektro je možné vhodit i do červených kontejnerů, kte-
ré jsou rozmístěné po městě. Děkujeme všem, kterým není životní prostředí lhostejné.

Naše město díky recyklaci elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

Sezóna bioodpadu je v plném proudu. To, že 
obyvatelé rodinného či bytového domu se 
zahradou mají nárok na  speciální hnědé ná-
doby, je už známá věc. V  letošním roce byla 
navíc na  sídliště Vajgar zkušebně umístěna 
nádoba na  bio o  objemu 1100 litrů. Jelikož 
se tato nádoba u  obyvatel žijících na  sídli-
šti osvědčila, přibyly nádoby na  bioodpad 
i na ostatních sídlištích. 
Nádoby na bioodpad jsou umístěny na těch-
to místech:
• Sídl. Hvězdárna – Hvězdná čp. 34
• Sídl. U Nádraží – čp. 1140 (u JHCompu)
• Sídl. Vajgar – čp. 562 (u MŠ)
• Sídl. Vajgar – čp. 702
Do  těchto nádob mohou obyvatelé sídliště 
vhazovat rostlinné odpady z přípravy zeleni-
ny, ovoce, pokojové rostliny a zeminu, piliny 
či čajové sáčky. Do nádob na bioodpad roz-
hodně nepatří zbytky jídla, exkrementy 
domácích zvířat, maso, kosti, pleny či jiný 
nerozložitelný odpad.
Prosíme občany, aby do nádoby vhazovali 
pouze odpady, pro které je určená. Rost-
linné odpady nevhazujte do nádob v ige-
litových sáčcích či jiných nerozložitelných 
obalech. Děkujeme, že tato pravidla dodr-
žujete, pomáháte nám tak bioodpad lépe 
zpracovat.
Kromě nádob na  bioodpad ve  městě přiby-
dou i  další 3 nádoby na  kovy. K  současným 
12 ks se další nádoby objeví na Otíně u čp. 66, 
v ulici Janderova u čp. 164 a dále na stanovišti 
Röschova u čp. 1353.
Do  nádob na  kovové obaly můžete odhodit 
prázdné a čisté kovové obaly, jako např. ple-

Ve městě přibývají další nádoby na bioodpad, kovy a oleje

chovky od nápojů, konzervy od potravin, psí 
konzervy, kovové uzávěry od sklenic, drobný 
kovový odpad apod.
Do  nádob  NEPATŘÍ kovové obaly od  barev, 
benzínu, motorových olejů či jiných nebez-
pečných látek a  znečištěné obaly se zbytky 
potravin. Tyto obaly odevzdejte ve sběrném 
dvoře U Cihelny.
Rozšíří se i počet nádob na  jedlé tuky a ole-
je. V  současné době je po  městě umístěno 
11 nádob. Nově budou moci snadněji třídit 
jedlé tuky a oleje i obyvatelé Otína. Nová ná-

doba přibyde, stejně jako na nádoba na kovy, 
na stanovišti u čp. 66.  
Oleje a  tuky vhazujte do  nádoby pouze 
ve vhodných plastových uzavřených obalech, 
oleje a  tuky nikdy nevylévejte přímo do  ná-
doby a nepoužívejte jiné obaly než plastové. 
Do  nádob nepatří jiné odpady, a  zvláště NE 
ropné oleje a tuky.
Seznam míst a mapu rozmístění nádob nalez-
nete na  stránkách města: www.jh.cz, v  sekci 
Nakládání s odpady.  

Blanka Slavíková
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 �Odbor životního prostředí

Sídliště U Nádraží je nejstarším sídlištěm v Jind- 
řichově Hradci a  je lemováno exponovanými 
komunikacemi v  Rezkově a  Jarošovské ulici. 
Sídliště je od komunikací odděleno porostem 
dřevin, který funguje jako plocha izolační zele-
ně a je jakousi pomyslnou „zelenou bariérou“, 
oddělující rušné komunikace od  městské zá-
stavby. V části Jarošovské ulice přiléhající k síd-
lišti U Nádraží byl však pás vegetace značně na-
rušen, nebyl tak hustý, na  části zcela chyběl, 
a  proto město Jindřichův Hradec v  průběhu 
června realizovalo projekt „Revitalizace zeleně 
v Jarošovské ulici v Jindřichově Hradci“, jehož 
hlavním cílem je nejen zajištění dobře fungu-
jících ploch izolační zeleně, ale i  tvorba ploch 
nových, které budou plnit nejen funkci hygie-
nickou, ale i funkci mikroklimatickou a estetic-
kou. Na realizaci akce získalo město J. Hradec 
podporu ve výši 80 % ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR.
V rámci projektu bylo ošetřeno 32 stromů, no-
vě vysazeno pět stromů a byly obnoveny tři 

Revitalizace zeleně v Jarošovské ulici

záhony před domy čp. 950 – 952. K nově vy-
sazeným stromům byly umístěny zavlažova-
cí vaky, díky kterým je zabezpečena zálivka, 
a  tím minimalizován povýsadbový šok. Zmi-
ňované vaky jsou novinkou v  péči o  zeleň 
v Jindřichově Hradci a jsou instalovány u no-
vých výsadeb ve městě. Vaky jsou extrémně 
odolné a  opakovaně použitelné.  Vak pojme 
57 l vody a díky průběžnému uvolňování vo-
dy zajišťuje kontinuální zálivku. 
 

Projekt „Revitalizace zeleně v Jarošovské uli-
ci v  Jindřichově Hradci“ je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí České re-
publiky na základě rozhodnutí ministra život-
ního prostředí.

Foto: Josef Böhm Vysazené stromy u silnice v Jarošovské ulici.

Až do konce srpna je možné posílat přihlášky 
do soutěže Hradec kvete díky Vám! Soutěží se 
ve 4 kategoriích:
I. výzdoba provozoven a sídel firem, 

restauračních zahrádek
II. výzdoba RD – květinová výzdoba oken, 

balkónů a předzahrádek
III. výzdoba panelových a bytových domů 

Hradec kvete díky Vám!

IV. navrhněte ocenění osoby či firmy, která 
se významně podílí na zlepšení životní-
ho prostředí v  J. Hradci (dobrovolně se 
stará o zeleň ve svém okolí, svou činností 
přispívá ke zlepšení životního prostředí) 

Do soutěže se může přihlásit každý majitel či 
uživatel domu nebo bytu v Jindřichově Hrad-

ci a jeho místních částech. Pro splnění podmí-
nek musí být výzdoba viditelná z  veřejného 
prostranství.  Přihlášku (či návrh do kategorie 
IV.) je možno odeslat elektronicky na   email: 
soutez@jh.cz, nebo předat osobně v označe-
né obálce „HRADEC KVETE DÍKY VÁM“ na po-
datelnu města Jindřichův Hradec, Klášterská 
135/II, J. Hradec, případně na Informační cen-
trum v Panské ulici. 

Přihláška musí obsahovat:
• jméno a  adresu, telefon nebo e-mail, 

označení soutěžní kategorie
• popis květinové výzdoby s přesným ur-

čením místa umístění 
• fotodokumentaci - max. 2 fotografie - 

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

• přihlášením do  soutěže dává účastník 
souhlas se zveřejněním fotek a  zpraco-
váním osobních údajů

• návrh do  kategorie IV. musí obsahovat 
jméno osoby, firmy či spolku a  důvod, 
proč je navrhován (popis činnosti).

Pokud nemáte možnost zaslání fotografií, 
a přesto byste se rádi soutěže zúčastnili, ob-
raťte se na odbor životního prostředí - tel. č.: 
384 351 293, 384 351 280 nebo na email: sou-
tez@jh.cz, rádi vám s přihlášením pomůžeme, 
tzn. přijedeme vyfotit vaši květinovou výzdo-
bu a zajistíme přihlášení.  
Vítězové v kategoriích I. – III. obdrží finanční 
odměnu ve  výši 5  000 Kč, pro další oceněné 
jsou nachystány dárkové poukazy a předmě-
ty od partnerů akce.

Ivana NovákováSlavnostní předávání cen vítězům v loňském roce.
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MĚSTSKÁ POLICIE

22. června
Čtyřiadvacetihodinovou hranici v  požívání al-
koholických nápojů atakovali z pátku na sobotu 
dva muži (Strmilov a Studená), kteří s letní rozja-
řeností v sobotní dopoledne putovali městem. 
Řvali jako vůdci stáda lvů a mlátili do všeho, co 
se jim připletlo do cesty. A když snesli hromadu 
výhrůžek a nadávek na hlavu majitele jednoho 
z domů v pěší zóně, který se jal bránit okenice, 
jež se jim náhodou také připletly do cesty, muse-
la situaci uklidnit přivolaná hlídka kolegů. A šlo 
to rychle. Na cestu z okresního města vyfasovali 
pokutové bloky za přestupky proti občanskému 
soužití a zmizeli jako pára nad hrncem.
28. června
Čtvrt hodiny před desátou večer neohlídala ři-
dička (43 let) ze sídliště Vajgar tři věci. Za  prvé 
světla svého Roveru, za  druhé právě projíždě-
jící hlídku strážníků a  za  třetí hladinu alkoholu 
ve svých útrobách. A tak když vyjela z parkoviš- 

 � Výpis z událostí

tě u Lidlu pouze s rozblikanými směrovkami, ne-
mohl celý příběh dopadnout jinak. Nadýchala 
2,46 ‰, vyslechla si ortel v podobě podezření 
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky a putovala pod perutě přivolané 
hlídky kolegů z obvodního oddělení PČR.
1. července
V pondělní odpoledne nebylo vůbec dobře an-
glickému bulteriérovi uzavřenému v malém fiát- 
ku na parkovišti Jitřenka. Tam byl při venkovní 
teplotě atakující třicítku nalezen vyslanou hlíd-
kou kolegů. Pejsek, schovaný v jediném kousku 
stínu pod palubní deskou bez misky s vodou, to-
ho měl na první pohled opravdu dost, a tak za-

čal kolotoč záchranných činností. Majitele vo-
zítka se zkontaktovat nepodařilo, proto přišla 
řada na šikovné ruce hlídky. S potřebným náči-
ním se kolegové pokoušeli otevřít dveře, když se 
v průběhu této operace dostavila majitelka vozu 
(55 let) z Liberce, která více jak dvě hodiny uza-
vřený vůz otevřela. Napovídala toho opravdu 
hodně nepěkného, včetně věty, na kterou se jen 
tak nezapomíná: se psem by se prý nepodívala 
všude tam, kam chce. Na orgán životního pro-
středí, kde se bude zpovídat z přestupku týrání 
zvířete, tohle určitě platit nebude.
6. července
„Divotvorný hrnec“ v  Komenského ulici opět 
vydal své poklady. Krátce po půl druhé ráno si 
vyřizovali účty tři mládenci, kteří se vypotáce-
li z Paradise Clubu. Obyvatel Radouňky (28 let) 
a o pět let mladší bijec ze Studnic neunesli tíhu 
alkoholu ani fakt, že si vyměnili partnerky a tře-
tí, který v přísunu alkoholu vůbec nezůstal poza-
du, nabyl patrně přesvědčení, že to za ně vyřeší. 
A protože slibovaná opatření tohoto lokálu více 
než pokulhávají, zůstalo uklidnění celé šarvátky 
na bedrech zasahující hlídky. Všichni tři pánové 
se tak budou brzy zpovídat z  přestupku proti 
občanskému soužití.

Petr Čermák

 � Služby města Jindřichův Hradec

I  v  srpnu je venkovní aquapark v  případě 
letního počasí otevřen denně od  10.00 do 
20.00 hodin. Přístupný je buď přes venkov-
ní pokladnu a  turniket nebo přes krytý ba-
zén. V  tomto případě je vstupné dražší, ale 
návštěvník zase získává komfort v  podobě 
neomezené možnosti využití obou areálů. 
Největší výhodu mají držitelé permanent-
ních čipů, kteří si vždy užívají levnější vstup-
né a sami si svobodně mohou ovlivnit délku 
pobytu. 

Po roce v aquaparku zase nasněží

Na  středu 21. srpna připravuje bazén „Vá-
noce v  aquaparku“, počin, který veřejnosti 
připomene zdánlivě neuvěřitelně znějící fakt, 
a to, že do Vánoc zbývají 4 měsíce. V případě 
příznivého počasí ve  venkovním komplexu 
stihne přes noc nasněžit a koulování a stavě-
ní sněhuláků se tradičně stane hlavní atrakcí 
dne, jehož dějství od 11.00 do 16.00 hodin 
zpestří hry a soutěže v bazénu. 
V  posledním srpnovém týdnu se v  bazénu 
odehrají zápisy do oblíbených kurzů kojen-

ců a  batolat pořádaných Plaveckou školou 
Jindřichův Hradec. Maminky s dětmi jistě oce-
ní nově vybavený dětský koutek. Ten nově po-
skytne více pohodlí i rodičům, kteří sledují po-
kroky svých ratolestí v dětském bazénu. 
Od pondělí 2. září se do krytých bazénů vrá-
tí otevírací doba 6.30 až 21.00 hodin, jež 
celý rok platí ve  všedních dnech. O  víken-
dech jsou bazény stejně jako v létě přístupné 
od 10.00 do 20.00 hodin. 

Marcela Kůrková
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POLICIE ČR

Koncem školního roku navštívila prvňáčky 
5. ZŠ v Jindřichově Hradci tisková mluvčí policie 
ÚO J. Hradec, která žáčky upozornila na možná 
rizika letních prázdnin.  Prvňáčci se dozvědě-
li o tom, jaká úskalí je mohou čekat v dopravě 
při cestě domů či na prázdniny. Jak postupovat 
a  co nejlépe dělat, pokud se ztratí například 
v zoologické zahradě, velkém obchodním do-
mě nebo někde v cizím městě, případně v le-

 � Bezpečné prázdniny
se při sbírání lesních plodů nebo hub. Děti rov-
něž poučila o tom, že přeceňovat své plavecké 
schopnosti se nemusí vyplatit, stejně jako ská-
kat do neznámé vody. S policistkou procvičili 
žáčci telefonní čísla tísňových linek včetně si-
mulovaného hovoru na každou z nich. Děti by-
ly upozorněny na  nutnost nošení cyklistické 
přilby, stejně jako na správné upoutání do au-
tosedačky, případně podsedáku ve  vozidle. 

Důležitým tématem je chování dětí vůči cizím 
lidem. Jak se zachovat, když u dveří zvoní cizí 
člověk s tím, aby jej školáci nepouštěli do bytů 
či domků a aby s ním nikam nechodili či nesed-
li s cizími lidmi do vozidla. V závěru besedy si 
prvňáčci zasoutěžili, když poznávali dopravní 
značky. Kdo dobře odpověděl, obdržel od tis-
kové mluvčí reflexní pásku s policejní témati-
kou nebo reflexní tkaničky.

Letní sezóna je v plném proudu, a tudíž i mno-
zí motoristé vyměnili svá vozidla za jízdní ko-
la. Do  jižních Čech míří rovněž mnoho turis-
tů, kteří se pohybují právě na  svých jízdních 
kolech. Aby se nehodám předcházelo, je za-
potřebí cyklistům připomenout některé po-
vinnosti. Každý, kdo používá tento doprav-
ní prostředek, ať už k  jízdě do  zaměstnání či 
k  tréninku nebo jen na  vyjížďku, by měl jez-
dit bezpečně, dodržovat zákon a před jízdou 
si zkontrolovat povinnou výbavu kola. Neo-
světlený cyklista se v silničním provozu stává 
méně viditelným a je tak větší předpoklad, že 
ho někdo přehlédne. Je proto nutné používat 
všechny předepsané odrazky a světla – vpře-
du bílé, vzadu červené světlo, odrazky v paprs-
cích kol, na pedálech oranžové barvy, vpředu 
bílé a vzadu červené. Použitím svítilen s pře-
rušovaným světlem je cyklista více zvýrazněn 
a kolemjedoucí řidiči tak blikající světlo mno-
hem dříve registrují a  mohou včas reagovat. 
Pro bezpečnost za snížené viditelnosti je také 

 � Prevence:

Cyklisté, předejděte dopravní nehodě a jezděte bezpečně!
důležité používat světlé a pestré oblečení, pří-
padně reflexní doplňky.
Policisté se v  těchto dnech více zaměřují prá-
vě na cyklisty. S jízdním kolem vybaveným vše-
mi potřebnými komponenty se cyklista vyhne 
komplikacím s policií, ale především bude jez-
dit bezpečněji! Také nezapomínejte, že cyklista 
mladší 18 let je povinen mít na hlavě nasazenou 
a řádně připevněnou cyklistickou přilbu. 
Jindřichohradečtí policisté opět připomínají, že 
alkohol nepatří ani za řídítka! Opilí cyklisté mo-
hou ohrozit dopravu natolik, že může dojít k zá-
važné dopravní nehodě s tragickými následky. 
I  cyklisté jsou řidiči a  v  silničním provozu jsou 
povinni dodržovat předepsaná pravidla. Mezi 
to nejzákladnější platí, že nemají usedat na ko-
lo pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky!
Jízdní kola musí být ze zákona vybavena:
• dvěma na  sobě nezávislými brzdami; jízdní 

kola pro děti předškolního věku vybavená 
volnoběžkovým nábojem s protišlapací brz-
dou nemusí být vybavena přední brzdou

• přední odrazkou bílé barvy
• zadní odrazkou červené barvy nebo touto 

odrazkou v kombinaci se zadní červenou sví-
tilnou

• odrazkami oranžové barvy na obou stranách 
pedálů

• nejméně jednou boční odrazkou oranžové 
barvy na paprscích předního nebo zadního 
kola

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti 
(šero, tma, mlha...) musí být navíc vybave-
na:
• světlometem svítícím dopředu bílým svět-

lem
• zadní svítilnou červené barvy nebo kombi-

nací této svítilny se zadní odrazkou červené 
barvy

Nepovinná a doporučená výbava:
• jasně znějící zvonek
• účinné blatníky
• účinný kryt řetězu

Hana Millerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 12. 6. 2019 do 9. 7. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Libuše MARKOVÁ Jindřichův Hradec 1. 6. 1927 12. 6. 2019
Oldřich MORAVEC Jindřichův Hradec 2. 12. 1948 14. 6. 2019
Vladimír HLADOVEC Zdešov 8. 7. 1937 16. 6. 2019
František KALNÝ Jindřichův Hradec 25. 12. 1929 17. 6. 2019
Rostislav HANZAL Třeboň 19. 4. 1969 18. 6. 2019
Jiří VACEK Nekrasín 13. 4. 1924 18. 6. 2019
Libuše KALNÁ Jindřichův Hradec 24. 3. 1925 19. 6. 2019
Miloslav MÁLEK Nová Bystřice 1. 7. 1934 19. 6. 2019
Mgr. Michaela BÖHMOVÁ Jindřichův Hradec 25. 5. 1980 23. 6. 2019
Milada NEUBAUEROVÁ Jindřichův Hradec 25. 12. 1942 28. 6. 2019
František KOPENEC Lovětín 6. 1. 1927 29. 6. 2019
René PLEYEL Jindřichův Hradec 19. 5. 1974 30. 6. 2019

Jana POTMĚŠILOVÁ Lipovka 15. 10. 1932 1. 7. 2019
MUDr. Drahomíra ČECHOVÁ Jindřichův Hradec 16. 5. 1926 1. 7. 2019
Ing. Antonín SOUKUP Novosedly nad Nežárkou 6. 2. 1950 4. 7. 2019
Jiří BOČEK Novosedly nad Nežárkou 8. 4. 1964 4. 7. 2019
Marie PALUSKOVÁ Lásenice 30. 1. 1936 5. 7. 2019
Věra JANIŠOVÁ Praha 17. 1. 1924 5. 7. 2019
Mgr. Jiří PAROULEK Radouňka 30. 12. 1945 5. 7. 2019
Pavel ROŠKA Stráž nad Nežárkou 21. 6. 1943 6. 7. 2019
Marie ŠVECOVÁ Samosoly 18. 3. 1945 6. 7. 2019
Václav MEJZLÍK Jindřichův Hradec 15. 9. 1940 7. 7. 2019
Jana PROKÝŠKOVÁ Jindřichův Hradec 20. 7. 1969 8. 7. 2019
Zdeněk NOVÁK Kardašova Řečice 6. 4. 1953 9. 7. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V  pátek 21. června se v  jindřichohradeckém 
Muzeu fotografie a  moderních obrazových 
médií konalo další vítání občánků. Přivítány 
byly tyto děti: Sabina Boukalová, Nina Brab-
cová, Antonín Dudek, Nikola Chocholová, 

 � Přivítali jsme nové občánky
Jasmína Kašpárková, František Kos, Magdalé-
na Králová.
Ve druhé skupině byly přivítány tyto děti: Rena-
ta Picková, Sofie Vachová, Laura Málková, Emily 
Růžičková, Nikola Šenkeříková, Šárka Vondrko-

vá, Marek Vondruš, Viktorie Zavadilová, Tereza 
Kösslová, Martin Matyáš Knobloch, Nela Pavlů, 
Štěpánka Havlíková, Eliška Kněžínková.

Petr Kolář 
Foto: Martin Kozák
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Jan Vacek z K. Radouně; o 12 hodině společný 
oběd v místnostech p. Mir. Emra.
Pěkný lov
Soběslavské četnictvo zatklo před časem po-
dezřelé individuum. Nyní zjištěno, že je to Jan 
Studený z  Plavska, jenž má se zodpovídati 
z celé řady smělých krádeží v Čechách i na Mo-
ravě. Mimo to uprchl. voj. eskortě, která ho do-
pravovala do  Tábora k  soudu a  11. července 
utekl z věznice soudu jihlavského. 

420 q tabáku
doutníkového, množství tabáku balíčkového 
a cigaretního rozkradeno bylo v tabákové to-
várně v Č. Budějovicích ode dne státního pře-
vratu. Tabák rozkrádají dělnice. V  některých 
rodinách, zaměstnaných v tabákové továrně, 
panuje život přímo výstředně rozkošnický. 
Výlety celých rodin do  Prahy, kde všemožně 
utrácejí, ba i  v  aeroplánech voziti se necha-
jí, nejsou žádnou vzácností. Je to úžasné, že 
nedovede nikdo proti tomuto neslýchanému 
skandálu zakročiti. 
22. srpna 1919
Zápis do opatrovny
Dnem 1. září t. r. zahájí městská opatrovna 
z  nadace paní Magdaleny Třebické své nové 
období. Opatrovna může přijati dítky od do-
konaného třetího až do šestého roku. 
29. srpna 1919
Nová česká hymna
Při nejbližší příležitosti – při promenádní hud-
bě – zahraje zdejší posádková kapela českou 
hymnu, jejímž autorem jest Josef Otakar Bra-
dáč, hudební skladatel z  Rožnova u  Českých 
Budějovic. Den provedení oznámíme dodateč-
ně. Bradáčovu novou hymnu, v níž opěvována 
je vlast a naši nesmrtelní osvoboditelé, obdrže-
ti lze v závodě fy A. Landfras Syn. Cena 40 h.
-------------------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly mů-
žete studovat v  knihovně jindřichohradeckého 
muzea, která sídlí v  budově minoritského kláš-
tera vedle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu od  12.30 
do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

1. srpna 1919
Návštěva ministra pošt v J. Hradci
Minulou sobotu po  5. hodině přijel automo-
bilem ministr pošt a telegrafů pan Frant. Sta-
něk do  J. Hradce, provázen minister. odbor. 
radou p. Dr. Zrnem a tajemníkem p. Pánkem, 
aby se informoval o  zdejších poměrech své-
ho odboru. Prohlédl si poštovní budovu, kde 
mu v nepřítomnosti přednosty úřadu potřeb-
ná vysvětlení podával zástupce jeho vrchní 
kontrolor p. J. Blažej. Při své prohlídce přislíbil 
p. ministr, že vybudování tratí telefonních bu-
de věnována největší pozornost.

Koncert hostí z Jugoslávie
V  soboru 26. července uspořádal zdejší zpě-
vácký spolek Černín v  sále p.  Kadlce koncert 
vzácných a nám milých hostí jihoslovanských 
ze Záhřeba JUDra Viktora Benkoviče, tajemní-
ka města Záhřeba a  slečny Loly Vukovičové, 
prof. konservatoře. Obecenstvo při zpěvu sot-
va dýchalo naslouchajíc s rozkoší a s napětím, 
po  každém čísle pak nadšeným potleskem 
a voláním „Živio!“ dávajíc průchod svému du-
ševnímu uspokojení a  své radosti nad úspě-
chem milých jihoslovanských hostí, jimž do-
stalo se odevšad vřelých a zasloužených ovací.

Houbařská vyjížď ka
V neděli dne 3. srpna houbařská vyjížďka po-
ledním vlakem (11 hodin 12 minut) na sv. Bar-
boru. Poznávání nových druhů hub. Výzbroj 

a  aprovisace jako obvykle. Sraz na  nádraží! 
Jen za  příznivého počasí. Další vycházky se 
oznamují ve výkladu pana Součka, obchodní-
ka na náměstí. Hosté vítáni!
Koncert oper. pěvce M. Romana
pro nejbližší dobu pořádán nebude. Majite-
lé vstupenek račte si peníze v  předprodeji 
za příčinou vyúčtování zemské dávky do 5. t. 
m. vždy mezi 2-3 hodinou odpoledne laskavě 
proti odevzdání vstupenek vyzvednouti. 

8. srpna 1919
Znovu k životu
Po dlouhé době nečinnosti, trvající 5 let a za-
viněné válkou, ujímá se opět Sportovní klub 
Jindřichův Hradec činnosti a  práce. Účelem 
klubu jest pěstovati tělesná cvičení vůbec, 
sporty, sportovní hry a závody. Jmenovitě: jíz-
du na kole, na koni, bruslích, lyžích, veslaření, 
plování, athletiku, football, lawn tennis, šerm, 
běh, střelbu do terče, turistiku, jakož i všechna 
jiná cvičení, jež systematicky pěstěná, zdraví 
utužují a tělo zesilují. Dále jest účelem udržo-
vati styky s jinými kluby sportovními a spole-
čenskými.   
15. srpna 1919
Pamětní deska ministra pana Frant. Staňka
Městské zastupitelstvo a výbor Záložny ve Str-
milově za  součinnosti všech místních spolků 
a  Klubu rodáků Strmilovských v  Praze pořá-
dá dne 16. a 17. srpna 1919 slavnostní odha-
lení pamětní desky na rodném domě ministra 
pana Fr. Staňka s tímto programem: 16. srpna 
- slavnostní koncert v místnostech p. J. Kopři-
vy. Začátek v 8 hodin večer. Program obstará 
Klub rodáků Strmilovských. 17. srpna o 6. ho-
dině ráno: budíček; o 8. hodině seřazení průvo-
du na náměstí, průvod městem a pozdravení 

pana ministra Staňka před domem; o 10. hodi-
ně uvítání pana ministra Staňka a hostů měst-
ským zastupitelstvem před rodným domem 
a slavnostní řeč, kterou pronese slovutný pan 

Povolební červenec 1919, v němž občané věnovali pozornost výsledkům červnových voleb do obecních zastupitelstev 
a jejich nové tváři, přešel v poklidný srpen, obohacený koncerty a divadelními vystoupeními, sportem, houbařením a dal-
šími odpočinkovými aktivitami. Na nový školní rok upozornil kromě městské opatrovny, která pořádala koncem srpna 
zápis, především nakladatel, tiskař a knihkupec Vilém Landfras, který inzerátem oslovoval slavné místní školní rady a na-

bízel jim „obrazy prezidenta Masaryka hodící se do stávajících rámů od císaře Karla“. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

Expediční tým Klubu historie letectví Jindři-
chův Hradec se vydal také letos, podobně jako 
v předcházejících dvaceti třech letech, na svoji 
zahraniční dokumentační cestu zaměřenou pře-
devším na dějiny 2. světové války. Radek Novák 
(autor trasy), Vladimír Vondrka, Miroslav Homo-
la, Jaroslav Vobr a Vladislav Burian odjeli z Jind- 
řichova Hradce na  desetidenní „Expedici Dü-
bendorf 2019“ v  ranních hodinách 14. června. 
Během následujících dní navštívili více než dva-
cet vojenských a historických lokalit v Rakousku, 
Německu, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a ve Fran-
cii. Zaměřili se na letecká muzea a tajná němec-
ká výrobní zařízení pro montáž letadel Luft- 
waffe, setkali se s kolegy ze zahraničních klubů, 
mapovali místa spojená s působením Čechoslo-
váků a zúčastnili se setkání válečných veteránů 

 � Jindřichohradecký Klub historie letectví vyrazil na další expedici
ve Francii. Na své cestě urazili 3 530 kilometrů.
Expedice začala v  Rakousku návštěvou KT 
Mauthausen a  leteckého muzea v  Salzburgu. 
Do  programu bylo dále zahrnuto místo naro-
zení Adolfa Hitlera - Braunau am In - a Orlí hníz-
do v bavorském Berchtesgadenu. Ve Švýcarsku 
a  Německu navštívili cestovatelé sedm muzeí, 
např.  Muzeum tanků v Thunu, či lokalitu Düben-
dorf. Právě podle ní byla pojmenována letošní 
expedice. Vedla do  míst velkého mezinárodní-
ho leteckého mítinku z  23. července až 1. srp-
na 1937 nedaleko švýcarského Zürichu. Ve velké 
mezinárodní konkurenci zde tehdy uspěli rov-
něž českoslovenští piloti, mezi které patřili le-
gendární akrobat František Novák, budoucí vá-
lečná stíhací esa František Peřina a Václav Jícha, 
či Jaroslav Taudy. 

Nezapomenutelnými zážitky letošní expedice 
zůstanou návštěva místa posledního pobytu 
a upálení mistra Jana Husa v Konstanz u Bodam-
ského jezera, dále německé letecké základ-
ny vzducholodí Zeppelin ve  Friedrichshafenu, 
švýcarského Leteckého muzea v  Alternheinu 
a  setkání s  francouzskými válečnými veterány 
v městečku Chamonix-Mont-Blanc.   
Desetidenní expedice přinesla také řadu kon-
taktů s leteckými historiky z Německa a Švýcar-
ska, stovky snímků a několik nových exponátů 
pro Letecké muzeum v Deštné. Výsledky a zají-
mavosti z cesty představí členové Klubu počát-
kem příštího roku na některé z přednášek v kon-
ferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. 

Vladislav Burian

Tým „Expedice Dübendorf 2019“ během setkání s ředitelem Leteckého muzea v Alternheinu Danielem Steinmüllerem, dále Jaroslav Vobr, Radek Novák, 
Vladimír Vondrka, Miroslav Homola a Vladislav Burian. 

Foto: archiv KHL J. Hradec

Římskokatolická farnost v Jindřichově Hradci vás srdečně zve k účasti na instalaci 30. probošta jindřichohradeckého, 
která se uskuteční 14. srpna 2019 od 18.00 hodin v proboštském chrámu (u poledníku).
Při tomto ojedinělém obřadu uvede diecézní biskup dosavadního administrátora zdejší farnosti P. Mgr.  Ivo Prokopa 
do služby probošta jindřichohradeckého předáním proboštských insignií.
Proboštství, jako titul katolické farnosti, zde existuje od roku 1625 na základě buly papeže Urbana VIII.

Karel Bajer

 � Římskokatolická farnost informuje
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Také v  srpnu jsme pro seniory připravi-
li zábavný i  poučný program. Začínáme již 
v  úterý 6. srpna ve  13.30 hodin přednáš-
kou PhDr.  Miloslava Paulíka na  téma prá-
ce na  zámku Červená Lhota, natáčení 
filmů v  tomto kouzelném prostředí, ob-
nova hradu a zámku v Jindřichově Hradci 
a vznik Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií, o. p. s. 
V úterý 13. srpna nás ve 13.30 hodin potěší 
romantické klávesy Petra Mottla, nadané-
ho mladého hudebníka, kterého mnozí z vás 
znají a rádi poslouchají.
V úterý 27. srpna 2019 nás ve 13.30 hodin 
čeká další letní filmové odpoledne. 
Ve čtvrtek 29. srpna bude ve 14.00 hodin 
pokračovat kurz práce na počítači a obslu-
hy mobilních telefonů.
Na pořady všechny seniory srdečně zveme. 
Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat 
za  nádherné červnové vystoupení taneční 

 � V srpnu zve Mesada na přednášku, koncert i filmové odpoledne
skupině La Faaria. Všem se moc líbilo a na fo-
tografii můžete vidět, jak to tanečnicím slušelo. 
Do tance vložily přes panující nesnesitelné hor-

ko vše a sklidily velký divácký úspěch.
Za Mesadu přeji všem krásné léto.

Eliška Macurová

Je to již dvacet šest let, kdy do Jindřicho-
va Hradce poprvé zavítala delegace česko-
slovenských válečných letců, tehdy v čele 
s legendárními piloty RAF Františkem Fajt- 
lem a Aloisem Šiškou. Během uplynulého 
čtvrtstoletí se na této akci představilo bez-
mála sedmdesát mužů a žen ve slušivých 
modrých uniformách, které spojovalo le-
tité přátelství utužené v  bojích na  všech 
frontách 2. světové války. V současné do-
bě v  České republice žije posledních pět 
účastníků zahraničního odboje, kteří se 
v průběhu války stali příslušníky britské-
ho Královského letectva (RAF). Bezesporu 
nejvýznamnější legendou z nich je armád-
ní generál Emil Boček z  Brna, který opět 
přislíbil v Jindřichově Hradci svoji účast. 
Letošní „XXVI. setkání čs. válečných a  pová-
lečných letců v Jindřichově Hradci“ bude za-
hájeno v  sobotu 24. srpna 2019 v  10.00 
hodin v  refektáři Muzea fotografie a  mo-
derních obrazových médií. Hosty zde uví-
tá starosta města Stanislav Mrvka, který pře-
vzal nad celou akcí záštitu. Následně zazní 
proslovy několika čestných hostů, v  čele 
s předsedou Českého svazu letectví plk. Old- 
řichem Pelčákem, posléze se rozezní hudeb-
ní evergreeny z  válečných let v  podání JH 
swing bandu. Součástí této části programu 
bude ocenění dlouholetých spolupracov-
níků Klubu historie letectví Jindřichův Hra-
dec. V  11.15 hodin navštíví účastníci „Set- 
kání“ Muzeum Jindřichohradecka, kde je 
expozicí Bitva nad Jindřichohradeckem pro-
vede historik Vladislav Burian. Ve  stručnos-
ti přiblíží události, které se nad naším regio-
nem odehrály přesně před 75 lety ve čtvrtek 
24. srpna 1944, kdy zde došlo k  velké letec-

 � XXVI. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci
ké bitvě mezi americkými letci USAAF a  ně-
meckými stíhači Luftwaffe. Od  12.30 hodin 
se uskuteční pietní akt u  Památníku letců 
na  nábřeží Ladislava Stehny. V  samotném 
závěru přítomné pozdraví průletem nad pa-
mátníkem piloti místního Aeroklubu. Akci ja-
ko každoročně pořádá místní Klub historie 
letectví ve  spolupráci s  městem Jindřichův 
Hradec, Muzeem Jindřichohradecka, 44. leh-
kým motorizovaným praporem, za  podpory 

Aeroklubu Jindřichův Hradec a místního Klu-
bu výsadkových veteránů. Svoji účast na akci 
přislíbili čs. váleční letci RAF generál Emil Bo-
ček z Brna a podplukovník Jiří Kafka z Prahy, 
včetně řady poválečných vojenských a spor-
tovních pilotů. 
Srdečně vás zveme v  sobotu 24. srpna 2019 
na  setkání nejen s  těmito báječnými muži 
ve slušivých modrých uniformách!

Vladislav Burian

Čestným hostem „XXVI. setkání“ a legendou válečného nebe v Jindřichově Hradci bude generál Emil 
Boček z Brna. Na snímcích jako mladý příslušník RAF v roce 1940 a v nedávné době jako válečný le-
tecký veterán.

Foto: archiv Emila Bočka a KHL Jindřichův Hradec

SRPEN 2019 |  11www.jh.cz



10. srpna 2019 od  18.00 hodin se v  kos-
tele sv. Jana Křtitele v  Jindřichově Hrad-
ci uskuteční koncert k  poctě Zuzany Rů-
žičkové (1927–2017) a  Viktora Kalabise 
(1923–2006), dvou významných osobností 
úzce spjatých právě s  naším městem. Zuza-
na Růžičková byla světově uznávaná cemba-
listka a pedagožka, její manžel Viktor Kalabis 
hudební skladatel, muzikolog a  zakladatel 
mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino 
Praga. Koncert, na  němž se představí uzná-
vaný komorní orchestr Ensemble 18+, dále 
violistka Kristina Fialová a  violoncellista Pe-
tr Nouzovský, bude složen z  děl J. S. Bacha, 
A. Vivaldiho a Viktora Kalabise. Tento tradič-
ní koncert se bude konat v  rámci Jihočeské-
ho komorního festivalu a ve spolupráci s Mu-
zeem Jindřichohradecka. Podporu festivalu 
věnovala Hudební nadace Zuzany Růžičkové 
a Viktora Kalabise, Státní fond kultury, město 
Jindřichův Hradec, Nadace Život umělce, OSA 
a Jihočeský kraj. Vstupné na koncert je dob-
rovolné.

Kristina Nouzovská Fialová

 � Koncert k poctě Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabise

Pomoci sociální službě a  současně podpořit 
klienty Chráněného bydlení Naplno se roz-
hodli dobrovolníci z  jindřichohradecké po-
bočky ČSOB. 
Dobrovolníci, společně se zaměstnanci a klien-
ty Chráněného bydlení Naplno, zlepšili prostře-
dí zahrady kolem dvou domů na  sídlišti Hvěz-
dárna v Jindřichově Hradci. V rámci společného 
projektu nazvaného „Zahrada krásnější“ vysáze-
li desítky stromů a keřů. Podle vedoucí domác-
ností Pavly Pokorné to přinese lidem, kteří v do-
mech chráněného bydlení žijí, další možnost 
relaxace: „Zahradu využívají k  odpočinku lidé se 
střední a vysokou mírou potřebné podpory. Okolní 
prostředí vnímají zejména prostřednictvím svých 
smyslů a příjemné prostředí jim pomáhá najít klid.“
„Byl to víc než jen den strávený prací. Byl to i čas 
na  seznamování, povídání, společné poseze-
ní – prostě takové hezké sousedské propojení. 
A  na  konci z  toho vznikla upravená a  osázená 
zahrada plná keřů a  stromků,“ hodnotí prá-
ci dobrovolníků vedoucí Chráněného bydle-
ní Naplno Aleš Adamec a pokračuje: „Vážím si 
podpory a práce dobrovolníků, kteří investovali 

 � Zahrada kolem Chráněného bydlení Naplno se proměnila díky dobrovolníkům
své úsilí, energii, ale i nápady a pomohli tak při 
zkrášlování zahrady.“ 
Při úpravě zahrady pomáhali i  zaměstnanci 
a  klienti sociální služby. Dobrovolníci z  ban-
kovního prostředí tak mohli lépe poznat oby-
vatele z domů chráněného bydlení a více po-
chopit fungování sociální služby. Společnými 
silami vysázeli různé ovocné stromy, popína-
vé rostliny, keře a upravili i část skalky. „Bylo to 
pro nás všechny velkým přínosem,“ dodává ře-
ditel místní pobočky ČSOB Marek Kadič. 
Prostřednictvím firemního dobrovolnictví dá-
vá firma najevo, že je společensky odpovědná 
vůči komunitě a  regionu, ve  kterém působí. 
„Možností, jak nás podpořit, je mnoho,“ připo-
míná Aleš Adamec. „Uvítáme finanční i věcnou 
podporu nebo dobrovolnickou práci. Kontakto-
vat nás můžete prostřednictvím našich webo-
vých stránek nebo přes facebook.“
Program firemního dobrovolnictví Zapojím 
se realizuje BPS - Byznys pro společnost, z. s.
Ten je největší odbornou platformou pro sdí-
lení principů odpovědného podnikání v Čes-
ké republice.

Chráněné bydlení Naplno
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
má v  rámci zřizované služby Chráněné byd-
lení Naplno zaregistrovanou jednu pobyto-
vou sociální službu, a to chráněné bydlení dle 
ustanovení § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách v platném znění.
Jedná se o individuální i skupinové chráněné 
bydlení komunitního charakteru s  celkovou 
kapacitou 80 osob. Služba je poskytována 
v  21 autonomních domácnostech v  rodin-
ných domech nebo bytech ve  čtyřech měs-
tech – Jindřichův Hradec, Třeboň, Lomnice 
nad Lužnicí a Lišov.
Služba je určena dospělým lidem s  mentál-
ním, případně kombinovaným postižením 
a  její základní činnosti vychází z  příslušných 
zákonných předpisů a zřizovací listiny Centra 
sociálních služeb Jindřichův Hradec. Služba je 
poskytována nepřetržitě.
Kontakt: Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Chráněné-
ho bydlení Naplno, mobil: 737 236 929, e-mail: 
vedouci@chbnaplno.cz, www.chbnaplno.cz

Aleš Adamec
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dý politik potřebuje zanechat „otisk svého prs-
tu“, zatím se tak děje hlavně formou navyšová-
ní administrativních procesů a narůstání počtu 

šanonů a krabic do archivů. Co kdyby kontrola 
třeba za deset let…  A tak se rozšiřujeme, a to 
po všech stránkách. A z mnohých věcí se oprav-

Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V SRPNU 2019

Merkur se objeví v polovině měsíce ráno, nízko nad východním obzorem, planety Venuše a Mars jsou nepozorovatelné. Jupiter můžeme 
vídat v první polovině noci, Saturn většinu noci, kromě jitra. Uran bude pozorovatelný většinu noci kromě večera a Neptun po celou noc. 
Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je velice pěkná. Slunce totiž v tuto dobu osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a ji-
né povrchové, výškově rozdílné oblasti vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz v dalekohledu si tak lépe představíme prostorově a je velmi pů-
sobivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozo-
rovatelnými, v měsíčním světle mizí.  Měsíc projde 1. 8. novem, 7. 8. nastane první čtvrť. 15. 8. úplněk, 23. 8. poslední čtvrť a 30. 8. opět 
nov. 2. 8. bude Měsíc v přízemí (359 408 km), 17. 8. v odzemí (406 231 km) a 30. 8. v přízemí (357 178 km). 
Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa, mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční 
skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zají-
mavé děje.
Letní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, plane-
tárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. Dne 23. 8. v 11.02 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Panny.

• 6. 8. ve 2.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s α Vir  
(Spica 6,98° jižně; Měsíc v blízkosti Spiky 5. a 6. 8. večer nad JZ obzorem)

• 9. 8. ve 13.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco  
(Antares 7,42° jižně; seskupení Měsíce, α Sco a Jupiteru)

• 10. 8. v 0.00 hodin - Merkur v největší západní elongaci  
(19° od Slunce)

• 10. 8. v 1.00 hodinu - Měsíc v konjunkci s Jupiterem  
(Jupiter 1,64° jižně)

• 12. 8. v 11.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem  
(Saturn 0,47° severně; Měsíc v blízkosti Saturnu 11. a 12. 8.)

• 13. 8. v 9.00 hodin - maximum meteorického roje Perseid (ZHR 110)
• 14. 8. v 7.00 hodin - Venuše v horní konjunkci se Sluncem
• 24. 8. ve 12.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau  

(Aldebaran 1,89° jižně)
• 27. 8. v 17.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem  

(Pollux 6,93° severně) 

Změny v  návštěvní době jsou vyhrazeny a  uvedeny vždy ve  vývěsce před vchodem do  areálu!!! Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, 
děti 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 případě nepříznivého počasí ve večerních hodinách nabídneme jako náhradní program projekci a prohlídku da-
lekohledů s ústním komentářem. Za nepřízně počasí je otevřeno pouze do 22.00 hodin. Členové ČAS a kroužků 
DDM J. Hradec, Třeboň a Dačice vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontak-
tech s minimálně třídenním předstihem!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; www.ddmjh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v srpnu 2019:

čtvrtek a pátek večer: 
21.00 – 23.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v srpnu 2019 v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:

„Drahuško, podívej, já jsem klečel na  kolenou 
a umyl tyhle fleky po malování!“ vítá mne klient 
J. po ránu v práci. V ruce hadr, v očích radost. 
Trošku užasle zírám na člověka, který nám zde 
odrecitoval celá dlouhá ponaučení o svých prá-
vech. Najednou tu stojí v pracovním a raduje se 
z toho, že za sebou vidí nějaké jasné, hmatatel-
né výsledky svého snažení a nikoli žvanění.
Tento způsob léta zdá se mi poněkud… tvůr-
čím. Po  dlouhých letech jsme se konečně 
dobrali zde v Jindřichově Hradci rozšíření pro-
storů pro naši činnost. A to dokonce ve stejném 
domě, kde jsme dosud působili, tedy na Praž-
ské 104.  Máme velkou radost. Přibylo sedm 
místností, archiv, sociály. S  tím, jak přibýva-
jí nová pracoviště a  noví zaměstnanci, samo-
zřejmě narůstá i  administrativa. Ona narůstá 
i  nekonečnými nároky současné doby – kaž-

 � Krabice, hadry, štětky a kartáče…
Motto: „Jsou dny sváteční, jsou dny všední. A každý má svou vlastní krásu, každý patří k našemu životu. Tak jako sůl… mnohdy nad zlato …“      (Anonym)

du velmi radujeme. Třeba z Chráněné dílny Da-
čické okénko, která kompletuje fixy pro Cent-
ropen. Z připravovaného chráněného bydlení 
v Dačicích: už je řada grantů schválena, někte-
ré i  podepsány. Máme radost z  koncepčních 
změn v Sociálně terapeutické dílně v Jindřicho-
vě Hradci. Té přibyly tři místnosti. Větší soukro-
mí zde získají klienti i pracovníci pro individu-
ální plánování, rovněž zaměstnanci, ke kterým 
jsme se léta chovali poněkud macešsky, získají 
zázemí a oddělený prostor pro porady, přípra-
vy na práci, pro odbornou knihovnu, pro vlast-
ní důstojnou šatnu. Spousta práce – pro malíře, 
truhláře, úklid, prostě pro všechny. A v průběhu 
všech těch činností vyplouvají ostrůvky radosti. 
V očích všech. Protože to má smysl.

Drahomíra Blažková
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CHCETE NÁS?
Badynko
kříženec labradora, pes, 13 let
Bady je hodný, milý a mazlivý pes, zároveň je to ale dobrý hlídač. Zpr-
vu, než pochopil naše pravidla, zkoušel řešit neznámé situace vrčením, 
ale přes pamlsky pochopil, že není třeba takto reagovat a třeba i au-
to už si díky pamlskům dá 
se říci oblíbil, což byl ze za-
čátku velký problém. Není 
již na dlouhé výlety, ale rád 
se projde a začuchá si „psí 
zprávy“ a na svůj věk je ješ-
tě velmi čiperný. Na ostatní 
pejsky venku moc nerea-
guje, očuchá si je a pokud 
oni neprojevují agresi, tak 
je neřeší. V bývalém domově prý s dětmi vycházel bez problémů, ale 
samozřejmě je třeba mít na paměti, že je to starší pejsek a chce mít 
svůj klid a bezpečné místo, kde ho děti nebudou příliš obtěžovat.
Ideální domov bychom si pro něj představovali v  domku se za-
hradou, kde by mohl šmejdit a kde by měl teplé místečko na spa-
ní a svůj klid. Procházky má také moc rád, sice to není už sporto-
vec ke kolu, ale hodinku chůze bez problémů zvládne a energie mu 
rozhodně nechybí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Žolík
kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Doposud žil venku, ale pobyt 
vevnitř mu velmi svědčí a vzhledem k jeho věku je i vhodnější. Ne-
ní to již pejsek na vycház-
ky, moc toho neujde, spíše 
se rád projde po zahrádce. 
Je hodný, ale má rád svůj 
klid. S ostatními pejsky vy-
chází dobře. Hledáme pro 
něj domov na dožití, v klid-
ném prostředí, nejlépe 
bez malých dětí, ideálně 
v domku se zahrádkou. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Bimbo, kříženec, pes, 4 roky
Bimbo je mladý pes, který když k nám přišel, působil jako hromád-
ka neštěstí. Jeho projevem bylo schoulit se do klubíčka a vrčet při 
náznaku kontaktu. Zažil si jistě ošklivé věci (časem jsme se i o jeho 
nehezké minulosti něco málo dozvěděli). Jakmile se rozkoukal, za-
čal být i veselý a hravý. Doma je čistotný, zbytečně neštěká, i když 
návštěvu ohlásí. Na  ostat-
ní pejsky si venku dovo-
luje,  ale na  spolubydlící 
v  depozitu si hezky zvykl 
(jak na kluky, tak i na hol-
ky), a stejně tak si je scho-
pen postupně navykat 
na další psy, které potkává, 
ale chce to dělat opatrně 
a pod dozorem. Na vodít-
ku chodí hezky. Při manipulaci s ním je třeba jednat v klidu a nedo-
stávat ho do stresu, to pak ze strachu může kousnout. Velmi nerad 
má doteky na spodní části těla a také dotyky něčím jiným než rukou 
(hadrem atd.). Paradoxně je ale velmi mazlivý. Celkově je vhodný spí-
še pro zkušenější majitele, kteří umí s pejskem jednat pozitivně, ale 
důsledně (pokud se vše dovolí, začne být dominantní a chce domác-
nosti vládnout - vyzkoušeno z jedné nezdařené adopce), protože kři-
kem a hrubým zacházením s Bimbem rozhodně nepochodíte.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Má rád společnost lidí. 
S fenkami i pejsky vychází na procházce dobře (musí se s nimi nej-
prve seznámit), ale v  no-
vém domově by měl být 
jedináčkem. Doma si hlídá 
místo, hračky, jídlo a doká-
že se ohradit i  proti feně. 
Do svých 8 let žil jen ven-
ku, nyní je již 3 roky zvyklý 
doma. Na procházkách je 
nutné ho vodit na  vodít-
ku, jelikož má silný lovec-
ký pud, a tak když chytne stopu, nic jiného ho nezajímá. Není vhodný 
ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný, č. mikročipu 981020000161907 
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 kg), který miluje 
procházky. S  ostatními 
pejsky vychází většinou 
dobře. Z  původního do-
mova si nese špatné zku-
šenosti. Byl fyzicky tres-
tán a  cizím lidem nevěří. 
Potřebuje čas, aby nové-
ho člověka přijal, poté 
je z  něj ale skvělý parťák 
a  velký mazel. Vzhledem 
k jeho špatné minulosti ho nemůžeme doporučit do rodiny s dět-
mi. Byl by ideální do domku se zahrádkou, dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Ben
kříženec teriéra, pes, 3 roky  (narozen 2016), kastrovaný, č. mikročipu 
981020009646342
Beník je moc hodný, nekonfliktní pejsek. Miluje všechno živé. Vycho-
vané děti má rád. S pejsky většinou vychází dobře. Bitky nevyvolá-
vá ani nevyhledává, ale pokud ho někdo vytrvale obtěžuje, umí se 
i prát. Byl by velice vhodný 
pro psí sporty, doma je čis-
totný. Velmi mu prospívá, 
pokud může se svým pá-
níčkem sdílet maximum 
času a  třeba i  místečko 
v posteli. Hodně by ocenil 
psího kamaráda na  hra-
ní. Domácí zvířata (slepi-
ce, kočky, králíky...) neloví. 
Cizí většinou také ne. Je vhodný do bytu i domku se zahrádkou, ale 
rozhodně jen s bydlením uvnitř! Vzhledem ke svému temperamentu 
by byl vhodnější pro mladé nebo aktivní lidi. Rozhodně to není pej-
sek, kterému bude stačit velká zahrada a procházky na vodítku ko-
lem bloku. Má moc rád pohyb, ale když je potřeba, vydrží vám ležet 
dlouho u nohou a čekat, až na něj budete mít čas. Není rád sám. Ne-
zapře geny teriéra, má trochu tvrdší hlavinku. Po zlém s ním nic moc 
nesvedete, ale pokud mu dáte dostatek opravdové lásky a smíříte se 
s jeho povahou, získáte úžasného životního kamaráda.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

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

Město Jindřichův Hradec zve na další letní kon-
certy, a  to ve  středu 7. srpna od  19.00 ho-
din, kdy vystoupí v  atriu Muzea fotografie 
a MOM HarpRockTrio Můra – nevšední spo-
jení harfy a kytar. Netradiční strunné trio. Mo-
derní aranžmá a intenzivní atmosféra.
Dalším lákadlem je páteční letní koncert skupi-
ny TEMPUS 9. srpna od 19.00 hodin na ná-
městí Míru. Těšit se můžete na  historickou 
hudbu úplně jinak. Tempus je šestičlenná hu-
dební skupina pocházející z  jižní Moravy, jejíž 
počátky sahají do roku 2007. Zabývá se hraním 
rocku vycházejícího z původních středověkých 
melodií. Kombinací moderních hudebních ná-

 � Letní koncerty pokračují i v druhém prázdninovém měsíci
strojů a replik středověkých hudebních nástro-
jů vdechuje Tempus nový život starým tradicio-
nálům a středověkým melodiím. Výsledkem je 
nezaměnitelný zvuk kapely a pestrost koncer-
tu, která zaujme všechny generace posluchačů.
Jindřichohradecká vokální skupina X-TET po-
těší návštěvníky letního koncertu v atriu Mu-
zea fotografie a  MOM ve  středu 14. srpna 
od 19.00 hodin.
Vstupné na všechny koncerty je zdarma. V pří-
padě nepříznivého počasí se středeční koncer-
ty přesouvají do kaple sv. Maří Magdaleny.

Ivana Bačáková

Ve čtvrtek 22. srpna v 17.00 hodin proběh-
ne vernisáž první z výstav, jež představí vý-
běr z tvorby reportážního fotografa původem 
z Indie Samiho Sivy s názvem Fallen Feather. 
Autor o výběru a sobě říká: „Fallen Feather je 
projekt o mé osobní cestě – opuštění dětství, tra-
dic a hodnot, abych poznal velký cizí svět. Foto-
grafie, které představuji v  tomto souboru, jsou 

 �MF a MOM zahájí v srpnu dvě nové výstavy – Fallen Feather a Mapový okruh Vysočina
intimní, odhalují život, který jsem mohl vést, kdy-
bych se nerozhodl opustit své známé prostředí. 
Dnes žiji život světoobčana. Lidé se často ptají 
na mou atypickou identitu. Fotografie odhalují 
prostředí mé blízké rodiny, která doposud vede 
typický každodenní život.“  
V sobotu 31. srpna v 16.00 hodin se usku-
teční vernisáž výstavy vítězných fotogra-

fických prací ze soutěže fotoklubů, včet-
ně místního Spolku Fokus Jindřichův Hradec, 
nazvané Mapový okruh Vysočina. Příznivci 
muzea jsou na  obě vernisáže srdečně zváni. 
Více informací k  programům a  službám mu-
zea je k nalezení na: www.mfmom.cz.

Eva Florová
Foto: Sami Siva  

Úspěšné a  hojně navštěvované představe-
ní, připomínající významnou a  dramatickou 
událost II. pražskou defenestraci, bude zámek 
v  Jindřichově Hradci v  letošním  roce dávat 
ještě v  srpnu. V  představení účinkují šermíř-
ské a  divadelní skupiny Jindřich, Sígři, Aes-
culus, Vendeta a další a  také taneční soubor 
Campanello. Dohromady se na  návštěvníky 
těší více než čtyřicet herců v dobových kostý-
mech. Příběh, kterým začal patrně nejzávaž-
nější válečný konflikt ve  známých dějinách 
Evropy, je představen velmi realisticky a  vě-

 � Příběh Viléma Slavaty budou na zámku vyprávět také v srpnu
rohodně, včetně šarvátek slovních, šermíř-
ských, střelby z dobových zbraní i samotného 
“z okna vyhození“ tří zástupců císařské moci. 
Představení se budou 16. a 17. srpna konat 
vždy v časech 19.00, 20.40 a 22.30 hodin. 
Rezervaci lze učinit pouze na  našich webo-
vých stránkách: www.zamek-jindrichuvhra-
dec.cz. U záznamů o představení jsou odka-
zy na rezervační systém. Vzhledem k velkému 
zájmu veřejnosti doporučujeme nenechat 
učinění rezervace na poslední chvíli. 

Tomáš Krajník
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Srdečně zveme návštěvníky do Domu gobe-
línů na  TOP akce, kterými se připojujeme 
k tradičnímu TOP týdnu, jehož pořadatelem 
je město Jindřichův Hradec. Po celé dva dny 
ve čtvrtek i v pátek 1. – 2. srpna 2019 si kro-
mě komentovaných prohlídek s  průvodcem 
mohou malí i  velcí příchozí vyzkoušet svoji 
zručnost a zapojit se do tvořivých dílen. Na-
víc ve čtvrtek 1. srpna v 16.00 hodin si mohou 
příchozí poslechnout koncert skupiny EURO 
JAZZBAND, na který je vstup zdarma. 
Dílny pro děti i  dospělé, koncert EURO 
JAZZBAND a komentované prohlídky:
• 1. – 2. srpna 2019 – Dům gobelínů otevřen 

(10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin)
• 1. – 2. srpna 2019  

– komentované prohlídky  
v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin

 � TOP týden v Domě gobelínů pokračuje
• čtvrtek 1. srpna 2019 – dílny  

(10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin)
• čtvrtek 1. srpna 2019  

– koncert EURO JAZZBAND, jako host 
vystoupí hráč na pilu Vratislav Volenec, 
vstup na koncert zdarma  
(začátek v 16.00 hodin) 

• pátek 2. srpna 2019 – dílny  
(10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin)

DÍLNY:
dílna MALÝ KUTIL – tvoření ze dřeva, přírod-
nin, textilu a papíru
dílna KRASOHLED – tvoření z textilu a papíru
dílna TKANÍ – tkaní na kolíkovém stávku
V rámci prohlídky uvidíte dvě výstavy uspořáda-
né ke 140. výročí narození Marie Hoppe Teinit-
zerové, a to výstavu Zašitá krása /Pocta Ma-
rii Hoppe Teinitzerové a výstavu První dáma 
české tapiserie. Hlavním exponátem výsta-
vy je velkoplošná tapiserie Praga Regina Musi-
cae (Praha královna hudby), unikátní tapiserie, 
osvědčující mistrovství autora návrhu i  kvalitu 
dílny. Kulturní program je podporován z granto-
vého programu JČK. Budeme se těšit na všech-
ny příchozí, kteří se rozhodnou pro náš zajímavý 
prázdninový program.

Rita Škodová

Město Jindřichův Hradec připravuje ve  spo-
lupráci s  místními organizacemi zaměřený-
mi na práci s dětmi tradiční veselé rozlouče-
ní s prázdninami, tentokrát nazvané „Město 
dětem aneb živly v parku“. I  letos se usku-
teční v jindřichohradeckém městském par-
ku v  sobotu 24. srpna. Tematický program 
letošního loučení s  prázdninami zajistí diva-
delní společnost Chůdadlo, která se představí 

 � Letošní prázdniny děti zakončí s živly v parku
návštěvníkům v průběhu celého odpoledne. 
Zábavný program zahájí herci výše uvede-
né společnosti ve 14.00 hodin v horní části 
parku, ve 14.15 hodin projde průvod masek 
směrem do  parku pod Gymnáziem V. Nová-
ka a  od  15.00 a  17.00 hodin bude k  vidění 
představení s názvem „Elementálové“.  
Dále budou dětem tradičně k  dispozici členo-
vé sportovních oddílů, organizací pracujících 

s dětmi a mládeží a dalších společenských a kul-
turních organizací. Ty představí svoji činnost 
a nabídku volnočasových aktivit. Pro děti i jejich 
rodiče připraví různé soutěže, disciplíny a hry. 
V  rámci připraveného programu bude v ki-
nosále Kulturního domu Střelnice promí-
táno pásmo filmů s  názvem „Kytice pohá-
dek 2“ (14.30 a 16.00 hodin). 

Adéla Nechvátalová

Výstava představuje průřez celoživotním dílem českého ilustrátora, malíře a spisovatele Josefa 
Lady (1887–1957), který se narodil do chudé řemeslnické rodiny ševce v malé středočeské ves-
nici Hrusice. Zde prožil dětství a rád se sem vracel pro načerpání sil a inspirace. Sepětí člověka 
s přírodou a vesnický život pak přenesl do své volné tvorby. 
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 1. srpna 2019 v 17.00 hodin v galerii Výstavního do-
mu Stará radnice.
Výstava potrvá od 1. srpna do 31. října letošního roku.

Martin Jedlička

 � Výstavní dům Stará radnice ožije tvorbou Josefa Lady
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
31. 8. – 1. 9. 2019
XXVI. Czech International Air Fest 
2019 – CIAF 2019 
Letiště Hradec Králové. Letecká akce se 
zahraniční účastí je zaměřena na přehlíd-
ku vojenských letounů, akrobatické le-
touny, a především na ukázky skupinové 
akrobacie a  pokračuje tak v  tradici vel-
kých leteckých dnů v Hradci Králové.

CHEB
30. – 31. 8. 2019
Valdštejnské slavnosti
Tradiční historické slavnosti na  náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad a v Krajince.

KUTNÁ HORA
9. – 10. 8. 2019
Dačického 12
Krosový běh na  12 km údolím Vrchlice 
a Bylanky.

LITOMYŠL
11. – 18. 8. 2019
Litomyšlské dny barokní tradice 
Kulturně-duchovní festival barokního dě-
dictví.

POLIČKA
23. – 25. 8. 2019
Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, je-
hož hlavní scénou je poličské náměstí. 
Klasická hudba, jazz, rock, divadlo, věžní 
hudba.

TELČ
16. – 17. 8. 2019
Historické slavnosti Zachariáše z Hrad-
ce a Kateřiny z Valdštejna aneb Od po-
čátku k rozkvětu Telče
Oslavte s městem Telč 920 let od jeho za-
ložení.

TŘEBOŇ
13. – 18. 8. 2019
Třeboňská letní setkávání 
Mezinárodní hudební kurzy s  koncerty 
pro veřejnost v  divadle, ve  Schwarzen-
berské hrobce a v lázních Aurora.

KINO
STŘELNICE

srpen 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ SRPNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ 
(DER BUCHLADEN DER FLORENCE GREEN)
Drama / Německo, Španělsko, V. Británie / Film Europe

Film oslavující lásku ke knihám je adaptací slavného ro-
mánu Penelope Fitzgeraldové z  roku 1978, odehráva-
jící se v ospalém anglickém městečku 50. let. Právě ta-
dy se Florence Greenová rozhodne otevřít knihkupectví 
s progresivní moderní literaturou, aby se po smrti man-
žela jen neutápěla v žalu. Tiché městečko Hardborough, 
nedotčené sociální či sexuální revolucí, které probíhají 
ve  vzdálených velkoměstech, ale není na  provokativní 
díla současné literatury připraveno. Když Florence začne 
propagovat klasická díla soudobé prózy, jakými jsou na-
příklad Nabokovova Lolita nebo 451 stupňů Fahrenhei-
ta Raye Bradburyho, v místních maloměšťácích probudí 
dlouho potlačované emoce. Navíc svými činy rozhněvá 
manipulativní a pomstychtivou doyenku místní společ-
nosti Violet Gamartovou, v níž změny prosazované hlav-
ní hrdinkou vzbudí žárlivost pramenící z uražené ješit-
nosti, a rozhodne se Florence její plán překazit…
Hrají: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Honor 
Kneafsey, Michael Fitzgerald, Jorge Suquet
Režie: Isabel Coixet
Hrajeme: 17. a 18. srpna  od 17:30 ve 2D

TENKRÁT V HOLLYWOODU
(ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD)
Drama, Komedie / USA / Falcon

Devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina je 
natočen na  motivy skutečných událostí a  odehrává se 
koncem 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá wes-
ternová hvězda Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a  je-
ho dlouholetý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si 
slibují od  slavné a  krásné sousedky, jíž není nikdo jiný 
než herečka Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel, 
režisér Roman Polanski, je na natáčení v Evropě. Sharon 
je ale zanedlouho zavražděna fanatickým sériovým vra-
hem Charlesem Mansonem (Damon Herriman) a  jeho 
„rodinou“.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Paci-
no, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen
Režie: Quentin Tarantino
Hrajeme: 22. a 23. srpna  od 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; Film Europe, Falcon 

1. - 2. 8. 17:30
LATE NIGHT
Komedie, Drama / USA / 2D

1. - 4. 8.  20:00
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční, Thriller / USA / 2D

3. - 4. 8. 17:30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný / USA / 2D

7. 8.   19:00
DIEGO MARADONA
Dokumentární / V. Británie / 2D

8. - 11. 8. 17:30, (15:00)
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný / USA / 3D+2D

8. - 9. 8.   20:00
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D

10. - 11. 8.  20:00
DĚTSKÁ HRA
Horor / USA / 2D

14. 8. 18:00
AVENGERS: ENDGAME BRING BACK
Akční, Sci-Fi / USA / 2D

15. - 16. 8. 17:30
IBIZA
Komedie / Francie / 2D

15. - 16. 8.   20:00
SPIDER- MAN: 
DALEKO OD DOMOVA
Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 2D

17. - 18. 8. 17:30
FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
Drama / Německo, V. Británie / 2D

17. - 18. 8.  20:00
SLUNOVRAT
Drama, Horor / USA / 2D

22. - 25. 8. 17:30
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka / Česko, Slovensko / 2D

22. - 23. 8.  20:00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Drama, Komedie / USA / 2D 

24. 8. 14:30, 16:00
KYTICE POHÁDEK II 
(MĚSTO DĚTEM)
Pásmo pohádek / ČSR / 2D

24. - 25. 8.  20:00
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Horor / USA / 2D

29. 8. - 1. 9. 17:30, (15:00)
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný / USA / 3D+2D

29. - 30. 8.  20:00
ANNA
Akční, Thriller / Francie / 2D

31. 8. - 1. 9.  20:00
KRVAVÁ NEVĚSTA
Horor, Komedie / USA / 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.

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

Zuzana Bedrnová
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SPORT

V sobotu 13. července se uskutečnily na rybníku 
Vajgar pod záštitou starosty města závody dra-
čích lodí – Vajgarská saň. Impozantní plavidla 
s dračí hlavou, hřmotným bubnem na přídi a ty-
čícím se kormidelníkem na zádi ovládly vajgar-
skou hladinu.
Již v 9.00 hodin byly zahájeny tréninkové jízdy, 
samotný závod začal v  11.00 hodin, vyhlášení 
výsledků proběhlo v 16.00 hodin. Diváci i soutě-
žící našli zázemí na městské plovárně v Denisově 
ulici. Po skončení sportovního klání zahrála pro 
všechny zájemce k tanci i poslechu živá hudba. 
O rozsahu akce svědčí rovněž dopravní opatře-
ní. Pro zajištění hladkého příjezdu i odjezdu sou-
těžících diváků a z důvodu vytvoření odstavné-
ho parkovacího pruhu došlo k zjednosměrnění 
Denisovy ulice. Přes hojnou účast ze strany zá-
vodníků (16 posádek po 20 pádlařích) i diváků 
nedošlo k žádným dopravním komplikacím.
Celkem se závodu zúčastnilo šestnáct posádek 
ve třech různých kategoriích: 9x mix (ženy a mu-
ži dohromady), 4x ženy, 3x junioři. Posádky v ka-
tegorii mix se dále dělily do dvou podkategorií: 
sportovně – profesionální a tzv. „FUN“. Posádky 

 � 2. ročník Vajgarské saně
kategorie FUN se skládaly z  jednotlivých nad-
šenců, přátel, popř. byly tvořeny zaměstnanci 
zdejších firem, úřadů.  Pro každou kategorii by-
ly připraveny dva závody – 1000 m a 200 m. Vítě-
zové obdrželi medaile a hodnotné ceny, všichni 
zúčastnění pak diplom. Ceny předával starosta 
města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka.  
Co je to dračí loď? 
„Dračí loď vychází svým tvarem z  otevřené ka-
noe o délce 12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou 
a na zádi ocasem. Posádku tvoří max. 20 pádlují-
cích v sedě - 10 napravo, 10 nalevo + bubeník, se-
dící na špičce a údery do bubnu udávající rytmus 
pádlování + kormidelník, stojící na zádi a určující 
směr. Historie závodů dračích lodí začala před více 
než 2 200 lety v Číně. Od této doby existují historické 
zmínky o závodění na těchto lodích. Jejich moderní 
éra se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první 
festival dračích lodí v Hong Kongu. Odtud se sport 
rychle rozšířil do celého světa. V současné době se 
této disciplíně aktivně věnuje přes 50 miliónů spor-
tovců z více než 50 zemí světa.“ 
Zdroj: https://www.dragonboat.cz/draci-lode/

Petr Kolář

MIX - 200 m
Čas Název týmu

1 00:53.250 Vajgarská saň
2 00:53.680 CB Dragons Máš hlad?
3 00:53.790 Dračí Jezdci České Velenice
4 00:54.080 Satani z Doubí
5 00:55.230 Rychlý pípy
6 00:55.560 Marná snaha
7 00:55.710 Hradecká (J)elita
8 00:55.790 Převážně neškodný
9 00:56.330 Sparkasse Dragons

MIX - 1000 m
Čas Název týmu

1 04:43.419 CB Dragons Máš hlad?
2 04:49.064 Satani z Doubí
3 04:53.691 Vajgarská saň
4 05:08.160 Rychlý pípy
5 05:11.721 Převážně neškodný
6 05:13.591 Snaživá (J)elita

Ženy - 200 m
Součet 

časů Název týmu

1 02:47.470 CB Dragons Nažrané Dračice
2 02:49.700 Vajgarské Sirény
3 02:50.300 BESTie z Doubí
4 02:55.430 Olympijské naděje

Ženy - 1000 m
Čas Název týmu

1 05:07.810 CB Dragons Nažrané Dračice
2 05:13.086 Vajgarské Sirény
3 05:24.735 BESTie z Doubí
4 05:37.781 Olympijské naděje

Junior - 200 m
Součet 

časů Název týmu

1 02:57.480 Vajgarská dráčata
2 03:00.170 CB Dragons Hladová dráčata
3 04:17.950 Vajgarský potěr

Junior - 1000 m
Čas Název týmu

1 05:51.928 Vajgarská dráčata
2 05:58.204 CB Dragons Hladová dráčata

Již 23. Mistrovství České republiky v  ba-
lónovém létání poskytne ke  konci letních 
prázdnin dechberoucí podívanou pro oby-
vatele a  návštěvníky Jindřichova Hradce 
a  okolí. Více než 25 pilotů sportovních hor-
kovzdušných balónů změří své síly v různých 
leteckých disciplínách obnášejících umění 
přesného ovládání balónu v  různých prou-
dech vzduchu v atmosféře, koordinace, navi-
gace, centimetrové přesnosti i  rychlosti roz-
hodování. 
Mistrovství ČR v balónovém létání, které pořá-
dá Aeronautic club Brno, proběhne ve dnech 
20. až 24. srpna 2019 v  okolí Jindřichova 
Hradce. Kromě českých pilotů se představí 

 �Mistrovství ČR v balónovém létání zamíří v srpnu na Jindřichohradecko
také světová špička zahrnující mimo jiné pi-
loty z  Rakouska, Maďarska, Litvy, Belgie, Ni-
zozemí, USA nebo Austrálie. Mezi soutěžícími 
jsou přihlášeni také úřadující mistr světa, mla-
dý anglický pilot Dominic Bareford a úřadují-
cí juniorský mistr světa, český pilot Jan Suchý.
„Naši piloti patří již roky mezi nejlepší v soutěž-
ním balónovém létání; pravidelně se účastní 
evropských a  světových soutěží s  vynikajícími 
výsledky. Soutěž pořádáme s  cílem stanovení 
mistra republiky a celkového vítěze mezinárod-
ního mistrovství ČR,“ doplňuje Pavel Kostrhun, 
prezident Českého balónového svazu a  také 
hlavní organizátor z pořádajícího Aeronautic 
clubu Brno. 

V rámci letošního ročníku bude probíhat také 
tzv. fiesta horkovzdušných balónů. Jedná se 
o nesoutěžní lety balónů s piloty a posádka-
mi, které nevstupují do  hlavní soutěže a  vě-
nují se volnému létání. Celkem se tedy zapla-
ví nebe nad Jindřichovým Hradcem přibližně 
30-35 horkovzdušnými balóny.
„Zárukou vysoké úrovně mistrovství je také me-
zinárodní tým sportovního ředitele soutěže Jo-
nase Maese (BEL), řídícího soutěž podle meziná-
rodních pravidel Světové letecké federace (FAI),“ 
upřesňuje Pavel Kostrhun. 
Více na: www.balloon2019.cz

Pavel Kostrhun 
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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středis-
ko město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní čís-
lo, na kterých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: PRODÁVALI V CHLEBNICÍCH V PRŮCHODU Z NÁMĚSTÍ POD RADNICÍ KE KOSTELU
Výherkyní se stává: Blanka Bílková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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JINDŘICHŮV HRADEC,
OCENĚNÝ V ROCE 2007

TITULEM HISTORICKÉ MĚSTO 
ROKU, PATŘÍ K VYHLEDÁVANÝM 

CÍLŮM TURISTŮ 
Z DOMOVA I ZAHRANIČÍ, 

KTERÉ LÁKAJÍ...

NÁVŠTĚVNÍK JEN
(SLOV.)

SLOVEN.
REPUBLIKA

(ZKR.)
TUNA OBILNINA RONĚNÍ

INIC.
SPISOV.
KLÍMY

ŘÍM. ČÍSL.
100

ROSTLINA
DOSNA EPOCHA

BYLINA
PŘÍBUZNÁ

KMÍNU

TYRŠŮV
ODZNAK

ZDATNOSTI

4. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

ARMÁDNÍ
TĚLOVÝCH.

KLUB

KOLOS

ORGÁN
ZRAKU

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

KLASICKÉ
LATIN. PÍSMO

100 m2

SLITINA
RTUTI 

S KOVEM

SEVERO-
EVROPAN

HLT

5. ČÁST 
TAJENKY

EURO-
ASIJSKÉ
POHOŘÍ

VÝZVA
K SOUBOJI SYMETRÁLA

HOD. ÚTLUMU
SROZUMITEL.

AMERICKÝ
SPISOVATEL

ROZBOR

A SICE

ZÁMEZÍ
VE SPORTU

ST. SPZ
KLATOVY

DATOVÁNÍ

POŠT. NOVIN. 
SLUŽBA

TLACH

JAPON. LOV.
ÚSTŘIC

RUSKÝ
REŽISÉR

POHÁDKOVÁ
ZEMĚ

META

JIH

STŘÍBRO-
BÍLÝ KOV

MADRID.
OBRAZÁRNA

ZNOJ

SOUHLAS

OZN. ČES.
EL. SPOTŘEB.

ZLATO
(ŠPANĚL.)

CESTOVNÍ
KANCELÁŘ

KŘÍŽENEC
VELBLOUDA

OZN. LETADEL
KOSTARIKY

SVAZEK
K OBILÍ

BRVA

3. ČÁST 
TAJENKY

AVŠAK

NITRID
KŘEMÍKU

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

MAZLAVÁ
HORNINA
(SLOV.)

OBRNĚNÉ
VOZIDLO

HRACÍ
LIST

HRDLO

OLEJ
(ANGL.)

SLOVEN.
MĚSTO

BÝT
V SOULADU

OZNAČ.
PRO

POLOMĚR

SKLAD. 
ZRÁTA

VYSCHNUTÍM

ŽENA UPÍR

BARVA NA
VAJÍČKA

VČELÍ
PRODUKT

ŘÍM. DOM.
OCHR. BŮŽEK

PEŘÍ NA NO-
HÁCH PTÁKŮ

PÉŘOVÝ
ŠÁL

OZN. PRO
VÝKON (KŮŇ)

OZN. PRO
AMPÉR

NADŠENĚ
VYJÁDŘ.
POCTA

CESTA
(LATIN.)

KONEC
ŠACH. HRY

POČÍTAČ.
PAMĚŤ

KMENY

POVLAK NA
PŘIKRÝVKU

RUSKÝ
SOUHLAS

ŘEKA
V ETIOPII

JEDN. LÁTK.
MNOŽSTVÍ

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

PŘEDLOŽKA

INIC. REŽIS.
NOSKALYKA

ŘÍM. ČÍSL.
500

CHEM. ZN.
TANTALU NÁPOVĚDA: 

AEN, PRADO, TI,
GALANTA, VIA, DARE,

POE, ANTIKVA, EKK, NAR

ÚŘAD
(ZAST.)

PLANÁ NÚBN.
BAVLNA

METR

ROČ. SPLÁ-
TKA DLUHU

CHEM. ZN.
YTTRIA

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

1. srpna, 
10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
TOP TÝDEN - TOP DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

1. srpna, 16:00 hod.
KONCERT EURO JAZZBAND
Dům gobelínů

1. srpna, 17:00 hod.
JOSEF LADA - OBRAZY
Vernisáž výstavy
Výstavní dům Stará radnice

1. srpna, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE 
V KLAVÍRNÍCH PROMĚNÁCH
Účinkuje Jiří Pazour - klavír
kaple sv. M. Magdaleny

1. srpna, 20:00, 21:40 hod.
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
Tentokrát o netradiční zámecké pro-
hlídce v roce 1989, která se nevyved-
la. Další toulky budou v  termínech  
6. a 11. 8. (ve 20:00 a 21:40 hod.),  
22. a 28. 8. (jen ve 20:00 hod.)
Státní hrad a zámek 

2. srpna, 
10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
TOP TÝDEN - TOP DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

2. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN - FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Muzeum fotografie a MOM

2. srpna, 19:00 hod.
TOP TÝDEN 
- JINDŘICHOHRADECKÝ BIG BAND
Koncert - host Tomáš Savka
náměstí Míru

3. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN - FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Muzeum fotografie a MOM

3. srpna, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - KLARET - STRÁŽSKÝ VÝBĚR
Koncert, náměstí Míru

             12. 9. „TITANIC“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY B
             14. 9. „HRDINOVÉ“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY A
             15. 9. „VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
             18. 9. ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO – KONCERT KPH
20. – 22. 9. XXV. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
             22. 9. SENIOR KLUB
             24. 9. ROZHLASOVÝ BIG BAND GUSTAVA BROMA – KD STŘELNICE
             28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

          7. 9. DADA MINIFEST – 6. ROČNÍK
       13. 9. 18. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
       15. 9. BENEFIČNÍ KONCERT MEZINÁRODNÍHO 
 SMYČCOVÉHO ORCHESTRU J. HRADEC - GMÜND
        17. 9. SENIORSKÉ HRÁTKY
        27. 9. DADAINSPIRAČNÍ DNY
        29. 9. ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – KD STŘELNICE
        30. 9. TÝDEN KNIHOVEN

SRPEN 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

4. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN - FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Muzeum fotografie a MOM

4. srpna, 10:00 hod.
TOP TÝDEN - BARET
Koncert, náměstí Míru

6. srpna, 13:30 hod.
PŘEDNÁŠKA PhDr. MILOSLAVA PAULÍKA
Mesada

7. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje HarpRockTrio Můra
atrium Muzea fotografie a MOM

9. srpna, 20:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Tempus, náměstí Míru

9. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
MgA. Jakub Valášek 
- kunsthistorická prohlídka
Kostel sv. Jana Křtitele

10. srpna, 18:00 hod.
KONCERT K POCTĚ ZUZANĚ RŮŽIČKOVÉ 
A VIKTORU KALABISOVI
Účinkují Kristina Fialová - viola, 
Petr Nouzovský - violoncello, 
Ensemble 18+
Kostel sv. Jana Křtitele

12. srpna, 21:00 hod.
NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH, 
PETR PŘIBYL - MAGICKÁ VIOLA
Účinkují Zuzana Němečková - varha-
ny, Petr Přibyl - viola, František Bílek 
- trubka
Kostel sv. Jana Křtitele

13. srpna, 13:30 hod.
ROMANTICKÉ KLÁVESY PETRA MOTTLA
Koncert, Mesada

14. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje X-TET
atrium Muzea fotografie a MOM

17. - 18. srpna
WORKSHOP MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Dům gobelínů

19. srpna, 19:30 hod.
MARTHA A TENA ELEFTERIADU 
- PÍSNĚ ŘECKÉHO POBŘEŽÍ, 
PETR PŘIBYL - MAGICKÁ VIOLA
Doprovází Kostas a Konstantin Cha-
ralambidis
Kostel sv. Jana Křtitele

20. - 24. srpna 
MISTROVSTVÍ ČR 
V BALÓNOVÉM LÉTÁNÍ
Okolí Jindřichova Hradce

22. srpna, 17:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
„FALLEN FEATHER“
Muzeum fotografie a MOM

24. srpna, 10:00 hod.
XXVI. SETKÁNÍ 
ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLEČNÝCH LETCŮ 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
Muzeum Jindřichohradecka

24. srpna, 14:00 hod.
MĚSTO DĚTEM
Veselé rozloučení s prázdninami
Městský park

27. srpna, 13:30 hod.
FILMOVÉ ODPOLEDNE
Mesada

29. srpna, 14:00 hod.
KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI A OBSLUHA 
MOBILNÍCH TELEFONŮ
Mesada

30. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Mgr. Vladislav Burian - archeologic-
ká prohlídka
Kostel sv. Jana Křtitele

31. srpna, 16:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
„MAPOVÝ OKRUH VYSOČINA“
Muzeum fotografie a MOM

31. srpna, 20:00 hod.
GIACOMO PUCCINI „BOHÉMA“
Opera na Státním hradu a zámku 
Jindřichův Hradec - III. nádvoří

Probíhající výstavy:
ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY II 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2019

JUDr. VLASTIMIL SÍTAŘ:
AFRIČANKY, AFRIČANÉ A JEJICH DĚTI 
- Městská knihovna 
- Vystava potrvá do 31. 8. 2019 

ČERNÍNOVÉ - DIPLOMATÉ, CESTOVATELÉ, 
SBĚRATELÉ 
- Státní hrad a zámek 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2019

KABINETY STUCHLÉ 
- Státní hrad a zámek 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2019

TRAGICKÁ LÉTA 1939-1942 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul. 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD 
ANEB Z HISTORIE KARETNÍ HRY 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020 

DRÁTENICTVÍ VČERA A DNES 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí 
- Výstava potrvá do 13. 10. 2019

MYŠLENÍ ZRAKEM 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul.
- Výstava potrvá do 29. 9. 2019

ZAŠITÁ KRÁSA / 
POCTA MARII HOPPE TEINITZEROVÉ 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 8. 12. 2019 

PRVNÍ DÁMA ČESKÉ TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2019

POZVÁNKY na září


