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 � Léto v Jindřichově Hradci má kvalitní kulturní nabídku 

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Nejmonumentálnější sochařské dílo na území 
města se nalézá na náměstí Míru a vzniklo díky 
místnímu poštmistrovi Ondřeji Josefu Bayerovi 
(1708–1778), který v roce 1764 inicioval stavbu 
velkolepého sousoší na  spojnici historických 
dopravních tepen – Rybnické a  Panské ulice 
na  místě, kde dříve stával pranýř. Projekt byl 
svěřen sochaři Matouši Strachovskému (1725–
1774), který „jindřichohradecký kolos“ vytvá-
řel v letech 1764–1766. Bayera, donátora nové 
dominanty náměstí dodnes připomíná latin-
ský nápis na dříku pomníku. Další nápisy se na-
cházejí i na jeho stranách a společně vytvářejí 
chronogram. Součet římských číslic udává le-
topočet 1764 – rok zahájení prací. Sousoší by-
lo dokončeno a vysvěceno 30. listopadu 1766.
Celou, dvacet metrů vysokou dominantu vy-
stavěl Strachovský na symbolice trojky – troj-
jedinosti Boha, s trojúhelníkovitým půdorysem 
nasměrovaným tak, že jedna část je obrácena 
k jezuitské koleji, druhá k sídlu vrchnosti a třetí 
k radnici a městu. Sousoší je děleno do tří pater, 
přičemž z rohů každého patra vystupují konso-
ly osazené postavami světců. Nejspodnější pat-

 � JINDŘICHOHRADECKÝ KOLOS - Sousoší Nejsvětější Trojice / Nanebevzetí Panny Marie
ro má navíc tři výklenky se sochami sv. Rozálie, 
ochránkyně proti moru, sv. Anny s Pannou Ma-
rií a sv. Josefa s malým Ježíškem. Prostor na vrš-
cích obloukových říms zaplnili andílci se sym-
boly ctností: lásky v podobě srdce, naděje jako 
kotvy a víry jako kříže. 
Ve svislé ose se sloup dělí do skupin svatých. 
Na ose orientované k jezuitům je dole bojovník 
proti kacířství sv. Jiří, nad ním spoluzakladatel 
jezuitského řádu sv. František Xaverský a drži-
tel zpovědního tajemství sv. Jan Nepomucký. 
Směr k radnici obsadil patron českých zemí sv. 
Prokop, patron města sv. Hippolyt a  nejvýše 
ční socha ochránce proti požárům sv. Floriána. 
Na rohu obrácenému směrem k domu poštmi-
stra Bayera je umístěna socha sv. Vojtěcha, so-
cha sv. Expedita, patrona poštovnictví, a  nad 
ním nejvyššího zemského patrona sv. Václava. 
Nad svatými se nacházejí sochy tří archandě-
lů. Vrchol sloupu tvoří výjev Korunování Panny 
Marie s postavami Boha Otce a Boha Syna. Nad 
nimi se vznáší holubice – Duch Svatý, a proto 
bývá toto sochařské dílo nejčastěji označová-
no jako sloup Nejsvětější Trojice, což tvrdí i ná-

pis na jeho čelní straně. Na toto pozoruhodné 
dílo byly použity dva druhy kamene. Hmo-
ta dříku byla vystavěna ze žulových kvádrů 
a na sochařskou výzdobu použil dačický umě-
lec měkký vápenec. 
Za své existence prošla památka několika úpra-
vami a restaurátorskými zásahy. První se ode-
hrála již ve  20. letech 19. století, kdy byly ar-
chitektem Josefem Schafferem zhotoveny tři 
kašny. Rozsáhlá renovace proběhla v roce 1872 
nadací spolku Vesna. Novou podobu spod-
ní části vtiskl v  roce 1903 architekt Jan Kotě-
ra, podle jehož návrhu byly kašny odstraněny 
a sloup dokola doplněn schodištěm se sloupky 
a řetězem. V roce 1940 kolos kompletně opra-
vil sochař Karel Zentner. Opravu upomíná pu-
blikace vydaná spolkem Přátelé starého Jind-
řichova Hradce. Již v roce 1954 muselo město 
přistoupit k  novým opravám a  v  90. letech 
20. století pak k radikálnímu restaurátorskému 
zásahu, při němž byly ohrožené sochy nahra-
zeny kopiemi a originály umístěny do muzea. 
V této podobě můžeme sousoší vidět i dnes.

Jakub Valášek

Město Jindřichův Hradec zve na letní koncert, 
a to ve středu 1. července od 19.00 hodin, kdy 
v atriu Muzea fotografie a MOM vystoupí vo-
kální skupina X-TET. V případě velmi nepřízni-
vého počasí se koncert přesouvá do kaple sv. 
Maří Magdaleny.
V pátek 3. července zve Muzeum Jindřicho-
hradecka na Noční komentovanou prohlíd-
ku kostela sv. Jana Křtitele. Další prohlídky 
jsou plánované na 10., 17. a 31. července.
Lístky budou pouze v předprodeji v pokladně 
muzea ve Štítného ulici.

Kolorovaná dobová fotografie sousoší z počátku 
90. let 19. století ještě s původními kašnami.

Divadelní spolek J. K. Tyla Kardašova Řečice vás 
zve na  divadelní představení Naši furianti na 
III. nádvoří státního hradu a zámku 3. a 4. čer-
vence vždy od 21.00 hodin.
Muzeum Jindřichohradecka vás zve 4. červen-
ce od 20.00 hodin na sváteční koncert Trum-
pet Tune do kostela sv. Jana Křtitele.
7. července od 20.00 hodin se můžete zúčast-
nit Večerních toulek bájným Hradcem, kte-
ré se konají i  8., 12., 13., 17. a  28. července. 
Toulky nabídnou netradiční, zajímavý, pouč-
ný i humorný pohled do historie města, kterou 

Fotografie spodní části sloupu po Kotěrově úpra-
vě v roce 1903.

Lešením obestavěný jindřichohradecký kolos při 
opravách v roce 1940.

jste dosud neznali. Rezervace míst je nutná na:  
vtbh.reenio.cz. Vstup z  ulice Pod Hradem 
do zámecké zahrady pod rondelem.

(pokračování na str. 12)
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
půlka roku 2020 je za  námi. Celé uplynulé polole-
tí ovlivnila zejména situace kolem koronaviru a  já 
věřím, že tu druhou už tento vir nenaruší. Stojíme 
na začátku letních prázdnin, které letos budou tro-
chu jiné než předešlé roky. Život se ale už pomalu 
vrací do starých kolejí, a tak věřím, že lidé nepřesta-
nou cestovat, ale naopak budou objevovat zejména 
krásy naší České republiky. Za  zážitky a  poznáním 
nemusíme daleko, vždyť právě i  Jindřichův Hradec 
nabízí spoustu možností, kam vyrazit. A  možná je 
právě teď ta správná doba poznat dobře to, co má-
me hned za rohem a vyhradit si letos čas na návštěvu 
hradeckých památek, muzeí a zajímavých míst. Čas-
to se mě teď lidé ptají, jestli bude tradiční Porcinkule. 
Bohužel musím říct, že vzhledem k aktuálním opat-
řením s pořádáním poutě tak, jak ji známe z minu-
lých let, nepočítáme. Není v našich silách uhlídat li-
mit počtu lidí na jednom místě. Příležitostí k tomu se 
potkat, ale bude i tak jistě dostatek. Od července pro 
vás zavádíme novou informační 
službu Mobilní rozhlas. Věřím, 
že tento moderní komunikační 
kanál budete využívat a  neu-
niknou vám díky němu žádné 
důležité informace. Pěkné 
léto všem.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  průběhu posledních let došlo v  Mertových 
sadech k  odstranění několika desítek stromů, 
které napadl kůrovec, popř. trpěly jinými zá-
važnými poškozeními. Dříve kompaktní po-
rost listnatých a jehličnatých dřevin se rozvolnil 
a  vznikly tak nové plochy pro výsadby. V  čás-
ti mezi Nežárkou a Bratrskou ulicí se proto plá-
nuje doplnění tzv. stromového patra. Aktuálně 
zpracovaná projektová dokumentace počítá 
s  výsadbou 234 kusů listnatých a  jehličnatých 
stromů. Umístění nových výsadeb zohledňuje 
stávající chodníky, ale i vyšlapané pěšinky tak, 
aby mohla být návazně řešena síť cest neotře-

 � V Mertových sadech bude vysázeno přes dvě stě nových stromů

Rada zadala veřejnou zakázku na výměnu vstup-
ních dveří v  domě Růžová 30/II část „B“. Jedná 
se o  výměnu stávajících dveří hlavního vcho-
du a dveří navazujícího vestibulu. Stávající dve-

 �Dům s pečovatelskou službou v Růžové ulici dostane nové automatické vstupní dveře

Zbrusu nové planetárium a  zrekonstruovaná 
hvězdárna zahájily provoz. První návštěvníky 
hvězdárna přivítala v  úterý 26. května za  pří-
tomnosti starosty města Stanislava Mrvky a ře-
ditelky Vzdělávacího a  kulturního centra Jitky 
Čechové. Uvolněná opatření proti šíření koro-
naviru umožňují planetáriu využívat celou ka-
pacitu 60 míst. Pro návštěvníky je tak připraven 
bohatý program od projekce hvězdného nebe 
a filmů s astronomickou tématikou v planetáriu 
až po živé pozorování Slunce a večerní i noční 

 �Nová Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla se otevřela veřejnosti

ře jsou dřevěné, byly již několikrát opravované 
a „brano“ již nelze řádně seřídit ani opravit. Nové 
dveře budou automatické, skleněné a bezbarié-
rové. Venkovní dveře bude možno otevřít čipem 

Ve  středu 10. června odhalil Nadační fond 
Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové mramo-

 �Zuzana Růžičková a Viktor Kalabis mají po Jindřichově Hradci pamětní desku i v Praze

oblohy dalekohledy v  kopuli. Každý program 
s astronomickou tématikou doplňuje živě mo-
derovaný úvod. V  planetáriu jsou připraveny 
programy s  astronomickou tématikou rovněž 
pro školy, moderní technologie však umož-
ní nabídnout školám také výukové programy 
z oblasti přírodních věd – např. fyziky, chemie, 
biologie. Programy jsou připraveny pro děti 
a žáky na všech stupních vzdělávání, od mateř-
ských škol až po školy vysoké.

Eliška Čermáková

lým inovativním způsobem. Současně je brán 
zřetel na discgolfové hřiště. Město na tuto akci 
požádalo o dotaci z Operačního programu ži-
votního prostředí, kde je možné získat podporu 
až ve výši 85 % nákladů.

rovou pamětní desku na domě v Praze Vino-
hradech, kde manželé 64 let žili a tvořili. Dům 
ve Slezské ulici je v pořadí třetím místem, kte-
ré připomíná tyto dvě významné osobnosti 
hudebního světa. V předchozích dvou letech 
byla z  podnětu nadačního fondu odhalena 
pamětní deska cembalistky Zuzany Růžičkové 
na budově Muzea Jindřichohradecka v Jind- 
řichově Hradci a na budově Konzervatoře Pl-
zeň. Jejich autorem je sochař Václav Fiala, kte-
rý vytvořil i pamětní desku v Praze. Slavnost-
ního odhalení se účastnilo na šedesát hostů 
včetně starosty Jindřichova Hradce Stanisla-
va Mrvky.

zvenku, zevnitř se budou otevírat automaticky 
na  pohybové čidlo. Taktéž dveře vestibulu bu-
dou otevírány pohybovým čidlem. Předpokláda-
ná cena zakázky je zhruba 400 000 Kč bez DPH.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

zavkami. Pro sportovní radovánky je vyhrazeno 
pískové hřiště a herní park s lanovkou a dětským 
hřištěm. Občerstvení nabízí kiosky a „Bistro nad 
Vajgarem“ na terase, z níž se otevírá exkluzivní vý-
hled na starobylé město.
Venkovní pokladna skýtá levnější vstup, což pla-
tí i pro držitele permanentních čipů z řad stálých 
návštěvníků. Ti nemusí čekat u pokladny a sami si 
přes turnikety procházejí. Venkovní pokladna, jež 
umožňuje využívání pouze venkovní části bazé-
nového komplexu, je otevírána jen ve dnech s let-
ními teplotami.
Vstup přes vnitřní bazény
Návštěvníci, kteří si vstupenku zakoupí ve vesti-
bulu krytého bazénu, získávají oproti tomu mno-

K letním prázdninám patří koupání a vodní rado-
vánky. Díky tomu, že Plavecký bazén Jindřichův 
Hradec, coby v Jihočeském kraji unikátní bazéno-
vý komplex, má co nabídnout za každého poča-
sí, jsou obyvatelé i návštěvníci Jindřichova Hrad-
ce a  okolí v  obrovské výhodě oproti ostatním: 
nemusí sledovat počasí.
Levnější vstup
Venkovní aquapark je netradičně kaskádovitě ře-
šený a byť se jedná o umělé koupaliště, návštěv-
níky uhrane svým citlivým a přirozeným zasaze-
ním do přírodního koutu na okraji rybníku Vajgar.
Vedle relaxačního bazénu s  vodními atrakce-
mi, divokou řekou a toboganem zde návštěvní-
ci objeví i bezpečné dětské brouzdaliště se sklu-

hem širší paletu služeb a podstatně vyšší komfort.
Za jedno vstupné mohou využívat jak vnitřní ba-
zény s vodou nahřátou až do 30 stupňů Celsia, to-
bogan, vířivky a  dětskou skluzavku, tak rovněž 
získávají možnost libovolně procházet do  ven-
kovního areálu. Vstup do části pod širým nebem 
je uzavřen pouze v případě deště nebo chladu.
Vnitřní bazény i  venkovní aquapark, jehož 
provoz se řídí počasím, jsou o letních prázdni-
nách přístupné denně od 10.00 do 20.00 ho-
din. Aktuální informace jsou zveřejňovány na: 
bazen.jh.cz, Facebooku Bazén Jindřichův Hradec 
nebo telefonním čísle recepce: 384 321 236.

Marcela Kůrková

Bazénový komplex v J. Hradci? Zábava za každého počasí

Ve středu 10. června 2020 se uskutečnil další z řa-
dy smutečních rozptylů s  účastí pozůstalých. 
Správa krematoria a pohřebiště společnosti Služ-
by města Jindřichův Hradec, spol. s r. o. provádí 
tento pietní způsob uložení ostatků zemřelých 
spoluobčanů dvakrát do  roka, a  to v  měsících 
květnu a září. 
Letošní květnový termín musel být kvůli opatře-
ním v souvislosti s onemocněním COVID 19 zru-
šen. Po jejich uvolnění se tak konal o měsíc poz-
ději.
Ve dvou časových termínech (10.00 a 13.00 hodin) 
bylo na rozptylové loučce při krematoriu uloženo 
celkem 15 ostatků nejen našich spoluobčanů, ale 
také těch, kterým bylo naše krásné město nad Vaj- 
garem rodištěm či dočasných bydlištěm a po své 
smrti projevili přání být rozptýleni právě v Jindři-
chově Hradci. 
Názory na rozptyl jako jeden ze způsobů ukládání 
ostatků zemřelých se různí. Nejdůležitějším mo-

mentem ale zůstává fakt, že na své blízké, známé 
či přátele bychom neměli zapomínat ani po jejich 
odchodu. Na jedné straně volíme způsob ulože-
ní zpopelněných ostatků, na straně druhé zůstá-
vá každoročně v  krematoriu společnosti Služby 
města Jindř. Hradec, spol. s  r. o. okolo deseti až 
patnácti nevyzvednutých uren s  popelem ze-
snulých. O své nejbližší už nikdo nestojí, pozůstalí 
nereagují ani na upomínky zaslané správou kre-
matoria. Poté takové urny putují do vyhrazené-
ho a k tomuto účelu určenému prostoru hřbitova, 
tzv. vsypové loučky, aby pod zeleným příkrovem 
zůstaly zapomenuty. 
Aby k podobným případům docházelo jen ome-
zeně, nabízíme možnost rozptylu ostatků, a  to 
s účastí nebo bez účasti pozůstalých. Není přece 
ostuda nechat své blízké rozptýlit, ostuda je zapo-
menout na ně.

Hana Palusková
Foto: Kamila Simandlová

Na městském hřbitově se konal první letošní smuteční rozptyl

 �ODBOR ROZVOJE 
Obnova palubovky v malé sportovní hale Jindřichův Hradec 
V průběhu měsíce června byla realizována obnova palubovky v malé sportovní hale v Jindřichově Hradci, a to včetně dílčích úprav zařízení tělocvičny 
(úprava konstrukcí basketbalových košů, instalace nových basketbalových desek, demontáž tyčí a úprava stávajících tyčí a prvků pro novou podlahu).
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec; Zhotovitel: FORBEN GROUP s.r.o., Čechova 1423, Benešov
Náklady akce: 1 540 000 Kč vč. DPH

Parkoviště a chodníky Vajgar – Řečička, Jindřichův Hradec 
Předmětem projektu jsou stavební úpravy vozovky, chodníků a parkovacích stání podél okružní komunikace na sídlišti Vajgar v úseku mezi křižo-
vatkami u domu č.p. 722 a u domu č.p. 728. Celková délka úpravy 347,72 m. Celkem bude v uvedeném prostoru 96 parkovacích míst, z toho 6 stání 
vyhrazeno pro osoby těžce pohybově postižené. Součástí zakázky jsou i stavební úpravy stávajícího veřejného vodovodu v celkové délce 141,22 m. 
Součástí stavby je i přepojení domovních přípojek a odbočujícího řadu DN100. K zahájení prací dojde 1. srpna 2020, k jejich ukončení pak 
30. října 2020. Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec; Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10/138, Praha 1
Náklady dle smlouvy o dílo: 8 292 210 Kč vč. DPH

Karel Hron
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procházku, případně vyslechnout přednášku 
na  zajímavé téma. Novinkou je tvorba osob-
ní Knížky vzpomínek, při níž klienti zazname-
návají svůj vlastní životní příběh pro radost 
a pro vzpomínku sobě i dětem a vnoučatům. 
Součástí může být i vytvoření základního ro-
dinného stromu života a  tzv. Krabičky vzpo-
mínek, kam patří hlavně fotografie a  drobné 
upomínky na momenty, které jsou pro každé-
ho jedinečné, nemohou se už nikdy opakovat 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

SENIOR centrum v Růžové ulici 30/II je od 8. červ-
na 2020 opět k dispozici klientům – seniorům 
z Jindřichohradecka. Znovu si zde mohou za-
cvičit, potrénovat paměť, zahrát si s vrstevní-
ky deskové a  jiné hry, podniknout společnou 

a  zanechaly po  sobě hlubokou emotivní sto-
pu. V červenci vás kromě pravidelných aktivit 
zve SENIOR centrum v úterý 14. na společnou 
vycházku kolem Nežárky (sraz před SENIOR 
centrem v Růžové ulici, odchod ve 13.30 ho-
din). O ostatních větších akcích budete infor-
mováni formou plakátů v okně SENIOR centra.
Všem našim klientům přeji hezké léto.

Eliška Macurová

SENIOR centrum je opět v plném provozu

vše je třeba řešit. Pomáháme našim klientům 
orientovat se ve  vzniklé situaci, jak nastavit 
fungování jejich rozpočtu dál a řešíme situace 
s neoprávněnou výší exekučních srážek. V pří-
padech, kdy je řešením insolvence, tedy tzv. 
osobní bankrot, pomáháme i v této situaci. 
Je možné, že je zatím vaše situace dobrá, ale vi-
díte, že to tak nebude nadále. Obáváte se ztrá-
ty zaměstnání, vašemu zaměstnavateli se nedaří 
současnou situaci ustát? Nebo vám hrozí snížení 
příjmů, přijdete o jejich část? V těchto, ale i mno-
ha dalších situacích vám můžeme pomoci.  
Každá situace je individuální. V  mnohých pří-
padech lze nalézt řešení. Je třeba jednat rych-
le. Nečekejte, než se vše ještě více zkompliku-
je a než vám exekutor zaklepe na dveře. Přijďte 

Snažíte se takovou situaci řešit, ale nedaří 
se to? Máte pocit, že jste na  své problémy 
sami, nevíte, kam se pro radu obrátit? S tím 
a dalším pomůže THEIA – krizové centrum 
v Jindřichově Hradci.
V  poslední době se na  nás častěji obrací lidé, 
kteří díky omezením v uplynulých měsících při-
šli o  příjem nebo jeho část a  najednou jejich 
rozpočet nedostačuje na  úhradu všech výda-
jů. Častou situa-
cí, kterou řešíme, 
je obstavení účtu 
v  rámci exekuč-
ního řízení, ne-
bo provádění srážek ze mzdy. Před dluhy a ne-
placenými závazky se nejde schovávat a utíkat, 

se poradit co nejdříve, společně to zvládneme.
Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Po-
máhat takto bezplatně můžeme jen díky doná-
torům, kteří naši činnost podporují a za to jim 
patří veliký dík.
THEIA – krizové centrum o.p.s. je nestátní ne-
zisková organizace, která pomáhá v Jindřicho-
vě Hradci již od roku 2010. Více o THEIA najdete 
na: www.theia.cz.
Kontaktní osoba pro dluhovou problema-
tiku:
Bc. Tereza Opelková 
(tel. č.: 771 127 869 / e-mail: opelkova@theia.cz)
THEIA – krizové centrum o.p.s., 
Pravdova 837, 377 01 J. Hradec

Barbora Čechová

Vysoké splátky, dluhy, exekutor klepe na dveře. Je nějaké řešení?

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Každoročně se v Jindřichově Hradci vytřídí více využitelného odpadu. 
Důkazem toho je i loňský rok 2019, kdy občané města vytřídili celkem 
1 042,64 tun odpadu, což je o 113,27 tuny více než v roce 2018. Záro-
veň s tím, jak roste množství vytříděného odpadu, roste i finanční od-
měna od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Za rok 2019 

tak město obdrželo částku 2 691 294 Kč. Tyto finanční prostředky jsou 
využívány na  zajištění svozu odpadu v  Jindřichově Hradci, na  zefek-
tivnění systému svozu, nákup nových nádob, budování nových sta-
novišť apod. Město Jindřichův Hradec zároveň obdrželo i OSVĚDČENÍ 
O ÚSPOŘE EMISÍ. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a re-
cyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, 
město Jindřichův Hradec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. 
přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Dí-
ky množství vytříděného odpadu jsme tak za rok 2019 dosáhli úspory 
1 019,575 tun emisí CO2 a 27 483 410 MJ energie. Zároveň vytříděné 
množství odpadu nemuselo být uloženo na skládku odpadů a může 
být využito při výrobě nových výrobků. Děkujeme všem občanům, 
kterým záleží na našem životním prostředí.

Blanka Slavíková

Občané Jindřichova Hradce každoročně vytřídí více odpadu a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí

Vytříděné odpady (t) Odměna od EKO-KOM (Kč)

Rok 2019 celkem 1 042,64 2 691 294,00

1. čtvrtletí 2019 225,248 607 446,50

2. čtvrtletí 2019 249,967 661 566,50

3. čtvrtletí 2019 273,066 696 911,50

4. čtvrtletí 2019 294,361 725 369,50

1. července 2020 budou zahájeny stavební práce na další z etap modernizace teplovodních rozvodů CZT na sídlišti U Nádraží v Jindřichově Hradci. 
Tentokrát se bude jednat o úsek z křižovatky u objektu bývalé České pojišťovny, podél bytového domu čp. 789–794/II. Jelikož nejde ve stávajícím 
kanálu ponechat původní potrubí, bude společnost Teplospol, a.s. nucena přerušit dodávku tepla pro výrobu teplé vody během demontáže stávajícího 
potrubí a montáže nového. Celá odstávka dodávek tepla do bytových domů by neměla přesáhnout 14 kalendářních dní. Dokončení stavby se předpo-
kládá do 30. října 2020. Více informací najdete na: www.jh.cz, www.teplospol.cz, a také v příštím vydání Jindřichohradeckého zpravodaje.

Roman Soudek

Rekonstrukce teplovodu na sídlišti U Nádraží v Jindřichově Hradci
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řovati k  tomu, by vyrostla z  dívky 
nejen řádná družka svého příštího 
muže, ale vyspěla v řádného a plat-
ného člena společnosti lidské. 

16. července 1920
Národní ostuda
Ve  stanici Děbolín u  J. Hradce ob-
jevil se opět německý nápis Dieb-
ling, který po  převratu také kte-
réhosi dne zmizel (jistě asi ku 
zármutku mnohých). Nápis němec-
ký se na budově objevil, 14 dní se 
pyšní vedle českého, ale jistě žádná 
ruka se ještě ani nepohnula v příči-
ně zakročení. Byl jsem svědkem roz-
hořčení, které vyvolalo ono proklaté 
„Diebling“ u spolucestujících ve vla-
ku. Děbolínský starosta je prý veliký 
národovec. Stará se o své svěřence 
a  hlavní podmínkou je, aby se jim 
nestala křivda. S  touto morálkou 
prý předstoupil před křeslo mini-
stra železnic, a  tam vypověděl, jak 
těžce nesou děbolínští, že jim byly 
odstraněny německé nápisy. Obča-
né jsou prý příslušníci druhého jazy-
ka a nerozumí našim nápisům. Ne-
věřím, že existuje těsně u J. Hradce 
takový ubožák, který by nerozuměl 
naší mateřštině. A  je-li nějaké indi-
viduum podobného kalibru, pak ať 
se pěkně naučí česky, právě tak, jak 
jsme se musili učiti my za starého re-
žimu samospasitelné němčině. Ja-
roslav Kamil Hamerský
23. července 1920
Třídenní slavnosti osvět. odboru děl. pluku 
105
konané minulý týden dokázaly 
opětně, že vojsko v  pořádání zá-
bav zaujímá místo přední. V nebý-

9. července 1920
Vzácné vzpomínky 
dostalo se p.  prof.  Gustavu Erhar-
tovi, meškajícímu právě v  lázních 
Bělohradě, jemuž naše básnířka El. 
Krásnohorská věnovala následující 
báseň, jež vyniká intimním humo-
rem, kterým málokdy zazní struna 
její lyry. 
… Ať Vám, velectěný pane profesore,
všecky revmatické buňky choré
lázeňská ta horká, černá kaše
dobře vypaří. Však srdce Vaše
ať se přílišně nezahřívá!
Horkost v srdci – nebezpečna bývá;
někdy následkem je kroužek zlatý, 
svaté manželství a rozvod svatý 
s recidivou. Pozor, než je pozdě!
Sám radš´choďte v Oboře i hvozdě, 
seďte pod altánem, nebo pod tou vr-
bou puklou, rozsedlou a křivohubou, 
kterou vykreslila Běta Korská.
Pozdravuje Vás tam Krásnohorská…

O dívčí výchově
promluvila pí řiditelka zdejších 
měšťanských škol sl.  Hornotová 
při ukončení školního roku dne 29. 
června za  velmi hojné účasti obe-
censtva. Paní řiditelka ukázala se 
ve své přednášce pravým mistrem 
v otázce ženské, která dnes, kdy že-
na stala se řádnou účastnicí práv 
občanských i politických, jest otáz-
kou aktuální. Zorný úhel, pod kte-
rým přednáška sl.  Hornofové se 
nesla, byl: výchova dívčí má smě-

Červenec roku 1920 byl bohatý na společenské události všeho druhu a zájem o společenské akce byl nebývalý. 
Obyvatelé města často vycházeli do ulic za zábavou, která toho léta vyvrcholila benátskou nocí na Vajgaře pořá-
danou zdejším vojenským plukem. Záhy ale vyšli místní pracující na hlavní Wilsonovo náměstí demonstrovat proti 
„mizernému chlebu“ a v Ohlase od Nežárky přibývaly zprávy o těžkostech se zásobováním republiky a zdražová-

ním potravin, pošty a tisku. Některé otištěné příspěvky dopisovatelů otevíraly mnohdy velmi přímočaře citlivou česko-německou otázku.  Koncem čer-
vence došlo ke změně ve vedení města. V napjaté volbě nového starosty zvítězil o jeden hlas nad učitelem T. Sládkem velkostatkář Otomar Bistřický.

POHLEDY DO HISTORIE

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

valou hodinu o  půl deváté večer 
pořádaný promenádní koncert při-
vábil do  sadů hojně obecenstva, 
které za krásného koncertu posád-
kové hudby s toužebností očekáva-
lo na ½ 10 hodiny oznámený alego-
rický průvod na náměstí Wilsonovo. 
Průvod znázorňující naše osvobo-
zení těšil se nemalé pozornosti. 
Na  druhý den určené zápasy foot-
balové a  odpolední závody dam 
a pánů na našem jezeře vydařily se 
znamenitě, dík povětrnosti, která 
podnikům přála co nejvíce. V závě-
ru slavnosti pořádána byla na  Vaj-
gaře benátská noc a  vypálen nád-
herný ohňostroj, jakého zde málo 
kdy jsme vídali. 

Demonstrace proti mizernému chlebu
Ve  středu po  9. hod. dopoledne 
shromáždily se na  Wilsonově ná-
městí masy pracujícího lidu, které-
mu s  ostatním obecenstvem dnes 
dostává se chleba tak mizerné ja-
kosti, by protestovali proti takému 
zásobování. S demonstrujícími, kte-
ří zachovali na výzvu svých řečníků 
všude klid, sympatisovalo tento-
kráte veškeré obecenstvo, kterého 
bez rozdílu stran dotýká se tak těžce 
dnešní chlebová otázka.  

Zásobte se solí!
Z  nařízení ministerstva financí by-
la veškerá zakoupená sůl do  naší 
republiky již dovezena. Vzhledem 
k nastávající podzimní kampani cu-
kerní, obilní, uhelné apod., kdy bu-
de potřebováno množství vagonů, 
nebude po dobu as půl roku sůl do-
pravována i možno dnes každému 

se zásobiti solí, jíž je nyní dostatek. 
Doporučuje se proto každému, by 
v čas a dostatečně se solí zásobil, by 
tím nedošlo k stížnostem na nedo-
statečné zásobování v tomto oboru. 
Poplatníci daně přepychové a všeobec. daně 
z převodu statků a pracov. výkonů
ve vlastním zájmu se upozorňují, že 
30. červnem t. r. uplynulo II. čtvrtletí. 
Všichni poplatníci daně přepycho-
vé jsou povinni podati přiznání za II. 
čtvrtletí do konce července. 

30. července 1920
Zasedání obec. zastupitelstva
konalo se dne 23. t. m. o 5. hod. v za-
sedací síni. Auditorium bylo ten-
tokráte kvůli volbě starosty čet-
nější. Přečtena rezignace starosty 
města p. J. Chýny, ku kteréž rozho-
dl se vzhledem k svému jmenování 
okr. školním inspektorem. Resigna-
ce přijata. Volba starosty města dála 
se lístky a výsledek její byl: z 36 ode-
vzdaných lístků znělo 18 na  pana 
O. Bistřického, statkáře a dosavadní-
ho I. náměstka a 17 na jméno p. odb. 
učitele T. Sládka, jeden lístek byl 
prázdným. Zvolen tudíž za starostu 
města našeho pan Otomar Bistřický.
-------------------------------------------------
POZOR! Knihovna Muzea Jind-
řichohradecka je opět otevřena, 
a  to vždy v  pondělí a  ve  středu 
v čase 12.30–15.30 hodin, návště-
vu lze objednat předem na e-mai-
lu: behalova@mjh.cz nebo na tel. 
č.: 384 363 661. 
Ohlas od Nežárky a další tituly, kte-
ré AKTUÁLNĚ DOPLŇUJEME, mů-
žete studovat také na webu Muzea 
Jindřichohradecka v záložce Knihov-
na -Digitální knihovna Kramerius htt-
ps://www.mjh.cz/knihovna-badatel-
na/digitalni-knihovna.

Štěpánka Běhalová
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Jindřichohradečtí kriminalisté v  tomto roce 
objasnili již třetí případ trestné činnosti pá-
chané na seniorech. Prozatím poslední z ob-
jasněných případů je z prosince loňského ro-
ku. Ve spolupráci s kolegy z Hradce Králové 
ustanovili podezřelého muže, který 3. pro-
since 2019 v dopoledních hodinách na jindři-

 � Kriminalisté odhalili již tři podvody na seniorech
chohradeckém sídlišti U Nádraží, v cihlovém 
bytovém domě, v  úmyslu se neoprávněně 
obohatit pod záminkou uhrazení balíku, kte-
rý si údajně objednal syn poškozené, vylákal 
od seniorky částku ve výši 16 000 Kč. Důvěři-
vá žena mu vydala hotovost a podezřelý muž 
po jejím převzetí z místa utekl, aniž by vůbec 

nějaké zboží doručil. Jindřichohradečtí krimi-
nalisté tento případ precizně zadokumento-
vali a postoupili ke společnému řízení svým 
kolegům právě do Hradce Králové, kde pře-
vzal podezřelý muž z Olomoucka sdělení ob-
vinění. Nyní je trestně stíhán pro skutky, jež 
měl páchat v rámci celé republiky. 

POLICIE ČR

2. června v podvečer došlo v Českých Veleni-
cích k vážnému popálení nezletilého chlap-
ce pyrotechnikou, když zapálil plynovým za-
palovačem kuličky o průměru 3-5 mm, které 
tvořily hromádku o velikosti slepičího vejce. 
Tato hromádka vybuchla a  popálila nezleti-
lého v oblasti celého obličeje a obou rukou. 
Vážně popálený chlapec byl letecky trans-
portován do  Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady Praha na popáleninové centrum. 
Přivolaný pyrotechnik na  místě zajistil cel-
kem 13 kuliček, kdy určil, že se jedná o pyro-
technickou slož a zajistil ji. Zda nedošlo k pro-
tiprávnímu jednání třetí osoby nyní prověřují 
policisté ze Suchdola nad Lužnicí.  

Jindřichohradecká policie opět upozorňu-
je rodiče: víte, co ve svém volném čase děla-
jí vaše děti? Začínají letní prázdniny a mnoho 
žáků školou povinných zůstává samo doma. 
Buďte obezřetní a poučte své děti o možných 
rizicích nejen při manipulaci s  pyrotechni-
kou, ale rovněž o rizicích v dopravě, v rozsáh-
lém lesním porostu či při koupání v neznámé 
vodě. 
Rodiče, svými dobře míněnými radami a po-
učkami sice své děti neohromíte, ale přede-
jdete tak jejich možnému zranění, která ma-
jí v některých případech, a to nejen o letních 
prázdninách, každoročně fatální následky!

Hana Millerová

Prevence:

 �Rodiče, víte, s čím a kde si hrají vaše děti?

Podezřelý muž řídil 2. června v době kolem 
00.30 hodin po pozemní komunikaci od re-
staurace na letišti v Jindřichově Hradci osob-
ní automobil VW Passat Variant, když byl při 
své jízdě  poblíž  rybníku Prostřední Polívka, 
zhruba 10 metrů za  branou, která zde za-
mezuje v  průjezdu,  zastaven a  kontrolován 

 �Na letišti patrně popil a řídil. Při policejní kontrole nadýchal přes 2,50 promile
hlídkou jindřichohradeckých policistů. Proč 
si vybral muž k  jízdě právě tuto komunika-
ci bylo policistům ihned zřejmé, a proto řidi-
če vzápětí vyzvali k dechové zkoušce. První 
z  nich prokázala přes 2,50 promile alkoho-
lu v dechu řidiče. Při druhé dechové zkouš-
ce muž nadýchal přes 2,40 promile. Policis-

té řidiči další jízdu zakázali a přečin ohrožení 
pod vlivem návykové látky řádně zadoku-
mentovali. 3. června převzal řidič sdělení po-
dezření. Nyní je policisty trestně stíhán v re-
žimu zkráceného přípravného řízení. Řidiči, 
stále platí nulová tolerance alkoholu za vo-
lantem! 

Jindřichohradečtí policejní kynologové Miloslav 
Fohl a  Jan Mol celoročně připravují a  cvičí slu-
žební psy. Čtyřnozí ochránci zákona si pak do-
káží velmi dobře poradit nejen při vyhledávání 
předmětů, ale též při pátrání po pohřešovaných 
osobách či při vyhledání pachatelů trestné čin-
nosti v terénu. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 5. 2020 do 10. 6. 2020 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Pavel BLATAŇ Jindřichův Hradec 5. 10. 1947 13. 5. 2020
Jana ILLEOVÁ Praha 4. 7. 1935 13. 5. 2020
Jaroslav PRŮL Kunžak 17. 3. 1943 13. 5. 2020
Jaroslav TYŠLER Jarošov nad Nežárkou 1. 4. 1940 13. 5. 2020
Marie MAREŠOVÁ Jindřichův Hradec 5. 6. 1933 15. 5. 2020
Jarmila NÁPRAVNÍKOVÁ Slavětín 23. 7. 1933 16. 5. 2020
Jan HALÁČEK Jindřichův Hradec 10. 3. 1931 17. 5. 2020
Miroslava BAŤHOVÁ Jindřichův Hradec 5. 4. 1947 17. 5. 2020
Jan VRBA Nová Bystřice 17. 8. 1931 17. 5. 2020
Václav ŠIRŮČEK Deštná 29. 8. 1933 18. 5. 2020

Bohumír RŮŽIČKA Stráž nad Nežárkou 15. 2. 1944 20. 5. 2020
Bohumil WOLF Jindřichův Hradec 19. 12. 1926 21. 5. 2020
Rostislav TOBIÁŠ Nekrasín 19. 1. 1958 21. 5. 2020
Josef HEZINA Číměř 10. 5. 1923 24. 5. 2020
Ladislav KOLMAN Zahrádky 11. 9. 1947 25. 5. 2020
Marie KREJČOVÁ Jindřichův Hradec 4. 12. 1931 27. 5. 2020
Božena PRŮCHOVÁ Vlkov 8. 1. 1933 27. 5. 2020
Jan GEIST Jindřichův Hradec 15. 5. 1935 28. 5. 2020
Karel LAKRON Jindřichův Hradec 6. 8. 1940 28. 5. 2020
Petr RŮŽIČKA Jindřichův Hradec 13. 8. 1944 29. 5. 2020
Hana LUKŠOVÁ Jindřichův Hradec 16. 2. 1951 31. 5. 2020
doc. PaedDr. 
Božena PLÁNSKÁ, CSc.

Jindřichův Hradec 3. 2. 1943 4. 6. 2020

Růžena MÍCHALOVÁ Horní Radouň 9. 7. 1930 5. 6. 2020
Zděna BAŠKOVÁ Jindřichův Hradec 17. 9. 1935 6. 6. 2020
Marcela KRÁSNÁ Horní Němčice 26. 10. 1967 7. 6. 2020
Jana BUŠTOVÁ Deštná 27. 2. 1945 9. 6. 2020
Miroslav HOUSKA Klenov 3. 6. 1947 10. 6. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Letošní téma Večerních toulek má jedno-
ho společného jmenovatele: 800 let od prv-
ní písemné zmínky o městě. Ve třech hraných 
scénkách se setkáte s  kejklíři a  lidským pa-
noptikem, budete svědky hledání největšího 
historického Hradečana a dozvíte se, kdy byl 
ten slavný den, kdy byl do Hradce zaveden… 
To vše samozřejmě v netradičním podání, jak 
je u  Večerních toulek zvykem. Navíc, to nej-
důležitější budete mít letos doslova ve svých 
rukách. 

 � Večerní toulky bájným Hradcem vás zvou na netradiční setkání s hradeckou minulostí
Začátek je u vstupu do zámecké zahrady z uli-
ce Pod Hradem (pod zámeckým rondelem 
od Tkadlen), poté si spolu projdeme areál hra-
du a zámku a zavítáme do míst, kam se příliš 
často nepodíváte. 
Večerní toulky letos začínají 7. července 
a končí v první polovině září. Konkrétní ter-
míny jsou uvedeny v  rezervačním systému 
a na našem webu. Vstupenky je nutné rezer-
vovat předem, platí se ale až přímo na místě 
na začátku představení. Toulání bájným Hrad-

cem trvá přibližně 90 minut a stojí 100 Kč pro 
děti do 15 let a seniory nad 65 let, 140 Kč pak 
pro všechny ostatní. Pozor, Večerní toulky ne-
jsou vhodné pro děti (cca do 12 let) a ani pro 
osoby s omezenou pohyblivostí!

Další informace najdete na: 
https://vecernitoulky.novadomus.cz
Rezervace míst na: https://vtbh.reenio.cz

Martin Musil

1. června
Na  služebně obvodního oddělení PČR skon-
čil v  pondělí před devátou večer muž (54 let) 
z okresu Tábor, který se na náměstí Míru v silně 
podnapilém stavu dožadoval dalšího přísunu 
alkoholických nápojů v  restauraci Concertino. 
Když byl jeho požadavek obsluhou z důvodů vý-
še uvedených odmítnut, vzal za vděk tím, že bu-
de alespoň obtěžovat hosty sedící na zahrádce 
před restaurací. Jeho představení bylo však za-
krátko ukončeno přivolanou hlídkou strážníků, 
kterým nebyl schopen prokázat hodnověrně 
svou totožnost. Ta byla ověřena až na zmiňova-
né policejní služebně, kde byl také při té příle-
žitosti změřen jeho „výkon“ s  výslednou hod-
notou 2,52 ‰, a k tomu připojeno vyúčtování 
za přestupek proti občanskému soužití. 
3. června
Hned dvakrát se ve středu rozsvítilo pomyslné 
červené světlo brankového rozhodčího. Nešlo 
ovšem o  prostor zimního stadiónu a  hokejové 

 � Výpis z událostí

utkání. To v Lidlu dvakrát „skóroval“ člen ostra-
hy. V  prvním případě, po  půl desáté dopoled-
ne, zřejmě nešlo přehlédnout podivný nákup 
zákaznice (67 let), která nakupovala stylem, ja-
ko když mlynář Petr Máchal v  pohádce S  čer-
ty nejsou žerty vytahoval z  kouzelného kabá-
tu zlaťáky stylem “jednou pro nás, jednou pro 
knížete“. V  její tašce se tak začalo zabydlovat 
zboží za 240 Kč, ale jen nakrátko. Paní nakonec 
místo čertovského zbyl jen z ostudy kabát a ja-
ko potvrzení, že to opravdu nejsou žerty, obdr-
žela upomínku v podobě pokuty za přestupek 
proti majetku. Druhý případ přinutil detektiva 
zaostřit zrak krátce po šesté navečer, když zmi-
zel „tatarák“, a to hned dvakrát v dámské tašce 
Třeboňačky (47 let). A že to nebyl první případ, 
kdy neovládla své nutkání, byla i následná poku-
ta přizpůsobena tak, aby příště, pokud možno, 
zůstalo červené světlo pouze v režimu pohoto-
vostním. 
4. června
Ve čtvrtek krátce po půl druhé odpoledne ukry-
la v nákupní tašce zákaznice (63 let) v Lidlu dva 
páry dámských ponožek v součtu za 120 Kč. Své 
počínání paní přiřknula spořivosti sobě vlastní, 
což mělo ve finále dvojitý efekt zahřátí, proto-
že po doplacení ponožek odcházela s pokutou 
700 Kč za přestupek proti majetku.

9. června
Čerstvě dospělé růžky čím dál častěji vystrkuje 
náctiletý Palupíňák, který ve  společnosti dvou 
kamarádů uzmul v úterý v jedenáct hodin večer 
na křižovatce ulic 28. října a Vídeňská přenosnou 
dopravní značku, a to při cestě za uhašením žíz-
ně na čerpací stanici ONO, kde byl také dohle-
dán hlídkou kolegů. Následná pokuta, při které 
vtipálkovi zmrznul úsměv, a  jistě ještě více vy-
schlo v krku, byla tečkou za celou estrádou. 
10. června
Šest jahod strčil v Lidlu do kapsy milovník (56 let) 
ovoce z Nové Bystřice, což se nelíbilo pozornému 
detektivovi, který pána předal do péče přivolané 
hlídky strážníků. Jahody za 16 Kč byly doplaceny, 
a k tomu přišel nádavek v podobě pětistovky po-
kuty. Tak snad pán, který své počínání obhajoval 
tím, že těch pár jahod nebude nikomu chybět, 
vůči zdravému stravování nezatrpkne. 
11. června
Pro podezření z trestného činu krádeže předali 
strážníci před půl šestou odpoledne hlídce ob-
vodního oddělení Policie ČR Gruzínce (34 let), 
který se pokusil odnést z Lidlu žvýkačky za té-
měř 6000 Kč. Stačilo opravdu málo, aby se mu 
jeho záměr povedl. Na poslední chvíli ha za šos 
chytil detektiv a předal do rukou spravedlnosti. 

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

Originální dar ve výši 10 000 Kč dostala Hospi-
cová péče sv. Kleofáše od Martina Bureše. Jed-
načtyřicetiletý Martin žije s manželkou v Jind-
řichově Hradci, soukromě vyučuje angličtinu, 
a jak sám říká, potřebuje i „tvrdé projekty“, tu-
díž se živí manu-
álně jako kame-
ník. Letos v  létě 
by to bylo čtrnáct 
let, kdy si na hla-
vě nechal udělat dredy. Nyní se rozhodl, že 
je ostříhá a prodá. Měl velkou chuť se znovu 
začít potápět a dredy mu vadily. Rozprodával 
je především přátelům a známým, ale oslovo-
vali jej i  lidé na ulici. Nejdražší kousek prodal 
za  555 Kč, ostatní začínaly na  stokoruně. Je-

 � I dredy mohou pomáhat
den z přátel využil Martinovy dredy dokonce 
jako prolézačku pro tarantule. Jiné zase zdobí 
jindřichohradeckou hospůdku. 
Tento originální počin také velmi potěšil ředi-
telku Hospicové péče sv. Kleofáše Irenu Kal-
nou.
„Za tento dar panu Burešovi srdečně děkujeme. 
Skutečně dokládá, že pomáhat lze i velmi krea-
tivními způsoby. Z  tohoto počinu cítím obrov-
skou lidskost.“
Hospic získané peníze využije na koupi kom-
penzačních pomůcek pro své klienty.
Hospicová péče sv. Kleofáše působí na  jihu 
Čech již od  roku 2013. Za  tuto dobu dopro-
vodila více jak 250 rodin. Sv. Kleofáš je domá-
cí hospic, zdravotní sestry a  lékaři dojíždějí 

za svými pacienty do jejich domovů. Hospo-
daření hospice se bez darů a  dotací neobe-
jde, ačkoliv se financování z veřejných zdrojů, 
především zdravotních pojišťoven, úspěšně 
rozvíjí.

Petra Pfeiferová
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Motto výstavy: Národu, který si neváží svých hr-
dinů, hrozí, že nebude mít žádné, až je bude po-
třebovat.
V  letošním roce si připomeneme 80. výročí vý-
znamné události 2. světové války, více než čtyři 
měsíce trvající letecké bitvy o Británii. Šlo o vzduš-
ná střetnutí mezi piloty britského Královského le-
tectva RAF a německé Luftwaffe. První fáze bitvy 
začala 10. července 1940, k ukončení došlo v sa-
motném závěru října 1940. 
Bojů se zúčastnili spojenečtí piloti řady zemí. 
Po  Britech, Polácích a  Novozélanďanech by-
li čtvrtou nejpočetnější skupinou Čechoslováci. 
První z nich působili od 10. července 1940 v řa-
dách 310. čs. stíhací perutě, další se od 29. čer-
vence stali součástí 311. čs. bombardovací pe-
rutě, 5. září byla založena 312. čs. stíhací peruť a 

 �Výstava „Českoslovenští letci na západní frontě 1940–1945“
10. května 1941 pak 313. čs. stíhací peruť. Naši letci 
stáli 20. ledna 1942 u zrodu čs. B letky 68. britské 
noční stíhací perutě, mnozí působili také u něko-
lika spojeneckých perutí.  
Do  bojů nad Albionem a  kanálem La Manche 
vstoupili naši stíhači z  „třistadesítky“ poprvé 
18. srpna 1940. Od září působila tato peruť v rám-
ci duxfordského wingu 12. letecké skupiny. Naším 
nejúspěšnějším pilotem v bitvě o Británii byl Sgt 
Josef František, jenž bojoval jako host 303. polské 
stíhací perutě. V jejích řadách se stal se sedmnácti 
sestřelenými německými letouny během dvaceti 
osmi dnů hrdinou těchto vzdušných bojů. Podob-
né zásluhy o porážku fašistického Německa mě-
li i  naši bombardovací letci z  „třistajedenáctky“. 
Ti až do konce války úspěšně napadali nepřátel-
ské průmyslové továrny a  vlaková seřadiště či 

pronásledovali nebezpečné německé ponorky. 
Naši letci zasáhli do bojů 2. světové války již v Pol-
sku a  stali se prvními československými váleč-
nými vojáky. Z politických důvodů se však směli 
vrátit do osvobozeného Československa až zcela 
poslední, v srpnu 1945, téměř tři měsíce po uza-
vření příměří. Již tehdy se část z nich stala nastu-
pujícímu komunistickému režimu nepohodlnou. 
Po únoru 1948 patřili západní letci k prvním, které 
čekala perzekuce trvající dlouhá desetiletí. 
Výstava „Českoslovenští letci na  západní fron-
tě 1940–1945“ je poděkováním Muzea Jindři-
chohradecka a Klubu historie letectví Jindřichův 
Hradec všem československým letcům a  čle-
nům pozemního personálu, kteří pomohli vyhrát 
2. světovou válku. Na  fotografických panelech 
se návštěvník seznámí s  působením našich let-
ců v Polsku od května do září 1939, poté v bitvě 
o Francii, nejobsáhleji v Británii v řadách britského 
Královského letectva až do srpna 1945. Po dobu 
bezmála pěti let prošlo RAF dva a půl tisíce našich 
letců, téměř pětina z nich se nedožila konce války. 
Výstava, jež byla zahájena 18. června, je sestave-
na výběrem z materiálů pocházejících zejména 
z  dvou tisíc kusů dobových fotografií a  auten-
tických válečných předmětů ze soukromé sbír-
ky Vladislava Buriana, doplněna o  zápůjčky ze 
sbírek jindřichohradeckého Klubu historie letec-
tví. Možnost jejího zhlédnutí budete mít v kon-
ferenčním sále Muzea Jindřichohradecka 
ve Štítného ulici až do 6. ledna 2021. Těšíme 
se s vámi na setkání.

Text a foto: Vladislav Burian

Stíhací piloti 310. čs. perutě nad mapou. Zadní řa-
da, třetí stojící zleva, Rudolf Zima, rodák z Jindřicho-
va Hradce. První zprava Vilém Göth, žjící před vál-
kou v Dačicích. Základna RAF Duxford, září 1940. 

Městská knihovna Jindřichův Hradec je knihov-
nou s rozšířenou regionální působností, což ve-
dle metodické a organizační pomoci knihovnám 
regionu zahrnuje i budování regionálních fondů 
a databází. Pojďme si je blíže představit. 
Fond regionální literatury obsahuje knižní pu-
blikace věnující se historii, geografii, přírodě, kul-
tuře či významným osobnostem a institucím jin-
dřichohradeckého regionu a dále regionální tisk, 
vlastivědné sborníky a obecní zpravodaje. Knihy 
i časopisy jsou zájemcům k dispozici ve studov-
ně městské knihovny.

 � Regionální literatura a osobnosti v jindřichohradecké knihovně
Regionální článková databáze, budovaná 
po řadu desetiletí, zahrnuje okolo 42 tisíc biblio-
grafických záznamů článků ze zmíněného regio-
nálního tisku, které zachycují historii a významné 
události regionu nebo se zaměřují na jeho kultu-
ru, osobnosti či instituce. Je přístupná v on-line 
katalogu na webu knihovny a lze v ní vyhledávat 
podle řady kritérií, mimo jiné podle konkrétního 
místa nebo věcného tématu.
Databáze regionálních autorit zahrnuje více 
než 760 záznamů o osobnostech, které jsou spo-
jené s  jindřichohradeckým regionem, ať už se 

zde narodily, zemřely nebo v regionu profesně 
působily či působí. Ze záznamu každé osobnosti 
je možné vyčíst základní biografické údaje, obor 
působnosti a povolání. Připojeny jsou také tituly 
knih, článků i jiných dokumentů, které se k osob-
nosti vážou.
Databáze je volně přístupná v on-line katalogu 
na  webu knihovny a  lze v  ní vyhledávat podle 
jména osobnosti, místa s ní spojeného nebo po-
mocí programu kalendárium, tedy podle živo-
topisných dat. Pracujeme na rozšíření možností 
vyhledávání i podle oboru působení a povolání 
a nově jsme pro čtenáře i další zájemce připravi-
li na webu knihovny rubriku Regionální osob-
nost měsíce, v níž přibližujeme život a dílo vy-
brané osobnosti, jejíž kulaté jubileum připadá 
na daný měsíc.
Všechny uvedené databáze a  fondy se mohou 
stát zdrojem inspirace pro nové články a studie, 
výuku ve  školách nebo „jen“ poslouží k  získání 
zajímavých informací o místě a regionu, ve kte-
rém žijeme. Využijte je!

Marcela Petrovičová, Tomáš Dosbaba

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA – MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ (červenec–srpen) POBOČKA VAJGAR

Dospělé 
oddělení

Dětské 
oddělení

Hudební oddělení,
Internet – čítárna

Dospělé 
oddělení

Dětské 
oddělení

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno červenec – zavřeno 
(rekonstrukce) 

srpen – bude upřesněno 
v srpnovém zpravodaji

Úterý 8.00 –17.00 8.00–17.00 8.00–17.00
Středa 8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–15.00
Čtvrtek 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00
Pátek 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00
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11. července 2020 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 s  naším městem. Zuzana Rů-
žičková byla světově uznávaná cembalistka 
a  pedagožka, její manžel Viktor Kalabis hu-
dební skladatel, muzikolog a  zakladatel me-
zinárodní rozhlasové soutěže Concertino Pra-
ga. Koncert, na němž se představí studentka 
prof.  Zuzany Růžičkové cembalistka Monika 

 �Koncert k poctě Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabise
Knoblochová a  violoncellista Petr Nouzov-
ský, bude složen z  děl J. S. Bacha a  Viktora 
Kalabise. Tento tradiční koncert se uskuteč-
ní v  rámci Jihočeského komorního festivalu 
a ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka. 
Podporu festivalu věnovala Hudební nadace 
Zuzany Růžičkové a  Viktora Kalabise, Státní 
fond kultury, město Jindřichův Hradec, Nada-
ce Život umělce, OSA a Jihočeský kraj. Vstup-
né na koncert je dobrovolné.

Kristina Nouzovská Fialová

ze života vám tuto péči tisíckrát vrátí. Hledáme pro něj tedy ex-
tra hodného a trpělivého pečujícího majitele s domečkem se za-
hrádkou. Ostatní pejsci nejsou překážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Ajka
kříženka, fena, cca 6 měsíců 
Ajka je hodné, odrostlé štěně. Je kon-
taktní, s  ostatními pejsky vychází dob-
ře. V dospělosti bude středního vzrůstu 
(cca 30 kg).
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Gaga
kočka, cca 8 let a více, kastrovaná
Gaga je ze začátku trochu plachá, ale 
když si na  člověka zvykne, ráda se po-
mazlí i  zavrní. Vzhledem k  tomu, že ni-
kdo dlouhodobě neřešil její zdravotní 
problémy, trápí ji dlouhodobé dýchací problémy, které zřejmě 
nikdy úplně nevymizí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Lapina
kočka, 3-4 roky, kastrovaná
Lapina je zprvu velice nekontaktní, ča-
sem kontakt naváže, ale stále je velice 
obezřetná a o lidi nestojí. Záchod použí-
vá předpisově a v jídle také není vybíra-
vá. S ostatními kočkami vychází dobře. 
Vhodná k domu jako „myšilovka“.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Dorotka
malá kříženka, fena, 8 let, kastrovaná
Dorotka je drobná fenečka, zprvu je tro-
chu bázlivá, ale jakmile zjistí, že jí nic ne-
hrozí, je přítulná. Doma je čistotná, ale 
vzhledem k tomu, že je trochu uštěkaná, 
doporučujeme ji spíše do domku se zahrádkou, ale s pobytem 
uvnitř. Je zvyklá žít ve smečce, proto by pro ni byla vítána přítom-
nost druhého pejska. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Jonáš
menší kříženec, pes, 9 let, kastrovaný 
Jonáš je menší pejsek, zprvu si drží od-
stup, ale po chvíli se nechá pohladit a je 
z něj velký mazlík. S ostatními pejsky vy-
chází dobře, ale snaží se velet, proto bu-
de lepší jako jedináček. Doma je čistotný.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žolík
malý kříženec, pes, 8 let, kastrovaný 
Žolík je cca 9 kg vážící pejsek. Je to ma-
zel nejvyššího kalibru a malý závisláček. 
S ostatními pejsky vychází dobře. Bohu-
žel má několik zdravotních problémů. 
Pejsek má ochrnuté zadní končetiny, není proto schopen chů-
ze, ale pohyblivý je až dost! Venku se krásně naučil na psím vo-
zíčku, doma se pohybuje tak, že zadní část těla tahá pod nebo 
za sebou. S ochrnutím se bohužel také pojí inkontinence, ale vše 
se dá bez problémů vyřešit plenkou. Ačkoli je péče o takového 
pejska náročnější, není nemožná a Žolíkův optimismus a radost 

CHCETE NÁS?

V  letošním roce se v Jindřichově Hradci usku-
teční již 16. ročník oblíbeného a hojně navště-
vovaného minifestivalu Magická viola Petra 
Přibyla. Navzdory koronavirové krizi se v krát-
kém čase podařilo pořadatelům z Jihočeské hu-
dební společnosti i účinkujícím umělcům zor-
ganizovat již tradičně tři koncerty.
Ani letos nebude chybět Noční koncert při 
svíčkách, na kterém vystoupí společně s Pe-
trem Přibylem houslistka Táňa Vejvodová, 
violoncellista Jan Sládeček a klávesista David 

 �Magická viola Petra Přibyla potěší posluchače již po šestnácté 
Švec. Zámecký Rondel, pondělí 10. srpna 
ve 20.30 hodin.
Na druhém koncertu s názvem Pěvecký a var-
hanní koncert vystoupí s  Petrem Přibylem 
dva přední čeští umělci – Jiří Sulženko, sólista 
Opery ND v Praze a varhaník Jan Kalfus, laure-
át Pražského jara. Klášter u Nové Bystřice, ne-
děle 16. srpna v 19.00 hodin.
Na třetím koncertu s názvem Pocta Karlu Ber-
manovi vystoupí opět Jiří Sulženko, Petr Přibyl 
a  Jan Kalfus. Jindřichohradecký rodák a  čes-

ká pěvecká legenda Karel Berman by se v loň-
ském roce dožil 100 let. Kostel sv. Jana Křtite-
le, pondělí 17. srpna v 19.30 hodin.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pon-
dělí 20. července v  obchodě s  dárkovými 
předměty INSPIRACE, Panská ulice čp. 95, 
Jindřichův Hradec. Otevírací doba: Po–Ne 
(10.00–18.00 hodin).
Rezervace vstupenek na  telefonních čís-
lech letos není možná!

Petr Přibyl
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na podporu vodicích psů. S těmi na jeho foto-
grafiích zapózovaly významné české osobnosti 
jako Václav Havel, Miloš Forman, Marta Kubišo-
vá a další. 
Antonínu Malému vyšly dvě fotografické publi-
kace. První z nich s názvem “Psi, Dogs, Hunde...” 
obsahuje autorský výběr psích fotografií od ro-
ku 1968, přičemž jsou tam psi zachyceni jednak 
prostřednictvím klasické černobílé fotografie 
a  také pomocí tzv.  digitální manipulace. Další 
publikací je příručka nazvaná “Jak fotografovat 
psy a  jiná zvířata”. Jedná se o populárně-tech-
nickou učebnici toho, jak se zdokonalit ve foto-
grafování psů i dalších zvířat a představuje zde 
tipy, které můžou zájemci při své fotografické 
tvorbě využít. 
Výstava bude pro návštěvníky přístupná až 
do konce tohoto roku, konkrétně do 30. prosin-
ce 2020. 

Hana Miglová 

KULTURNÍ SERVIS

Oznamujeme všem svým členům, kteří se přihlá-
sili na dva zájezdy spolku, původně plánované 
na duben a červen tohoto roku, že z rozhodnu-
tí výboru spolku se tuzemský zájezd do Miku-
lova a okolí uskuteční v sobotu 5. září 2020. 
Přihlášky na  tento zájezd zůstávají v  platnosti, 
je však třeba vzhledem ke změně termínu svo-
ji účast telefonicky potvrdit u  Pavly Míchalové 
v Muzeu Jindřichohradecka na tel.: 728 926 004 
nebo e-mailem na  adrese: michalova@mjh.cz 
do 17. července. Odhlásit se lze po předchozí do-
mluvě a odhlášeným bude po předložení vstu-
penky vrácen poplatek. Zájezd do  Rakouska je 
v  letošním roce zrušen, místenky budou po je-
jich předložení proplaceny stejným způsobem. 

 � Spolek přátel starého Jindřichova Hradce informuje
Vzhledem k  situaci v  posledních měsících pa-
trně unikl pozornosti širší veřejnosti zajímavý 
ediční počin. Spolek přátel starého Jindřicho-
va Hradce vydal pod názvem Na  cizí planetě 

(nonfiction 1938–1948) vzpomínky paní Margit 
Herrmannové (*1921 Varnsdorf–†2003 Praha) 
na dramatická léta, která prožila v době druhé 
světové války. Vzpomínek na tuto neradostnou 
dobu vyšla za ta dlouhá léta celá řada. M. Herr-
mannová, která prožila většinu svého života 
v Jindřichově Hradci a starší generace si ji i  je-
jího manžela JUDr.  Emanuela Herrmanna živě 
pamatuje, například jako originálního divadel-
ního režiséra, poskytuje čtenáři nesentimentál-
ní a živé čtení na výborné literární úrovni. Kni-
ha je v prodeji v  Informačním středisku města 
Jindřichův Hradec, v Muzeu Jindřichohradecka 
a v knihkupectví Kanzelsberger v Panské ulici.

Jiří Langer M
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NA CIZÍ PLANETĚ
(nonfiction 1938–1948)

Margit Herrmannová

Jsou věci, o kterých se těžko mluví a ani psát o nich není  
o moc snazší; zvlášť když líčíme události, které se odehráva-
ly někdy před půl stoletím. Po tak dlouhé době se vzpomínky 
zatlačované do podvědomí podobají rozbitému zrcadlu, jehož 
střepy se jen obtížně skládají; návrat do minulosti je provázený 
smutkem a těžkými sny, a navíc pochybnostmi, jestli takový 
záměr není předem odsouzený k nezdaru.

Okruh lidí se zájmem o dávnou tragédii židů z našich zemí 
zůstává relativně malý a ve 20. století se navršilo tolik hrůzy,  
že pud sebezáchovy zavírá lidem oči a zacpává uši. Proč tedy  
o tom psát? Vedl mne k tomu tíživý pocit nevyrovnaného dlu-
hu vůči všem zemřelým a vědomí, že i dny nás pamětníků se 
neúprosně krátí...

Margit Herrmannová, 1988

„Jednou i nechtě musíš jíti
a vydat počet z útrap svých.“
(František Halas)

Město Jindřichův Hradec a Agentura Croce při-
pravuje také letos pro příznivce operních před-
stavení jedinečný zážitek. Na  třetím nádvoří 
jindřichohradeckého hradu a zámku nabíd-
ne divákům v sobotu 29. srpna od 20.00 ho-

 �Příznivce opery na jindřichohradeckém hradu a zámku letos potěší Verdiho Trubadúr
din operu italského hudebního skladatele Giu-
seppe Verdiho „Trubadúr (Il trovatore)“. 
Verdiho opera Trubadúr patří mezi nejčastěji 
uváděná operní díla jak na českých, tak na svě-
tových pódiích a patří spolu s Rigolettem a La 
Traviatou k trojici oper, které zajistily Verdimu 
stálé místo v  síni operní slávy. Vypráví příběh 
o trubadúrovi Manricovi, krásné Leonoře a ci-
kánce Azuceně.
V  režii Petera Gábora účinkují orchestr, sbor 
a  balet Divadla F. X. Šaldy Liberec. V  hlav-
ních rolích vystoupí jako host italský tenor žijící 
v Plzni Paolo Lardizzone, sólistka Divadla F. X. 
Šaldy Liberec sopranistka Lívia Obručník Vé-

nosová, která také hostuje v Národním divadle 
a sólistka Národního divadla mezzosopranistka 
Kateřina Jalovcová. Jako dirigent orchestru se 
představí Martin Doubravský. 
Vstupenky na představení jsou k dispozici 
od 1. července v pokladně KD Střelnice ne-
bo on-line na: www.kultura.jh.cz. Představení 
se koná za každého počasí.  
Realizace operního představení byla podpoře-
na peněžními prostředky Jihočeského kraje. 
Mediálním partne-
rem je Rádio Faktor.

Jiří Kubát  

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií pořádá ve  čtvrtek 2. července 2020 
v 17.00 hodin vernisáž výstavy nazvané Anto-
nín Malý / Czech Pes Photo. 
Jedná se o výstavu význam-
ného českého fotografa, dr-
žitele zvláštní ceny poro-
ty Czech  Press  Photo  za  rok 
2003 a  2006, kterou zaujal 
klasickou fotografií se psí te-
matikou.  
Antonín Malý se svému řemeslu vyučil na praž-
ské FAMU a  od  té doby pracuje jako fotograf-
-výtvarník na volné noze.  Za svůj profesní život 
vystřídal celou řadu žánrů, od reklamní a propa-
gační fotografie přes krajinářskou černobílou fo-
tografii až po grafickou tvorbu gramofonových 
obalů desek či tvorbu divadelních plakátů. 
V průběhu času se jeho hlavní výtvarnou činnos-
tí stalo fotografování psů, což doložil v roce 2005 

 � Výstava Czech Pes Photo v Muzeu fotografie a MOM potěší všechny milovníky psů   
výstavním projektem Czech Pes Photo, který se 
uskutečnil v pražské Komorní galerii Josefa Sud-
ka. Téma psa také využívá pro charitativní účely. 
Každoročně poskytuje několik ilustračních foto-
grafií nadaci Leontinka, pro Útulek v Troji vydal 

sérii psích portrétů k tiskovým účelům. Asi nej-
významnější Malého počin v této oblasti je vy-
tvoření kalendáře pro Nadační fond Mathilda 
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(pokračování ze str. 2)
8. července od  19.00 hodin vystoupí na  let-
ním koncertu folkový písničkář Michal Bra-
xatoris a jako hosté vystoupí Martin Čepelík 
a Andrea Mineva. V případě velmi nepříznivé-
ho počasí se koncert přesouvá do kaple sv. Ma-
ří Magdaleny.
Státní hrad a zámek vás zve 10. a 31. červen-
ce od 19.00, 20.40 a 22.30 hodin na divadelní 
představení DEFENESTRACE. Úspěšné a  hoj-
ně navštěvované představení, připomínající 
významnou a dramatickou událost II. pražskou 
defenestraci.
V kostele sv. Jana Křtitele se uskuteční Koncert 
k poctě Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabi-
se 11. července od 18.00 hodin.
15. července od  20.00 hodin se uskuteční 
na III. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hrad-
ci koncert QUEENIE POD ŠIRÝM NEBEM 2020. 
V  pátek 17. července od  18.00 hodin se 
ve Výstavním domě Stará radnice budou konat 
Noční prohlídky. Jsou otevřeny stálé expozice 
z dějin městské samosprávy města Jindřichův 
Hradec a obřadní síň Jana Kotěry. Stálá expo-
zice Jindřichohradeckých místních drah prošla 
přeměnou a návštěvníkům přináší nové infor-
mace o historii, ale i o současnosti společnosti. 
Návštěvníky dále určitě potěší vylepšený pro-
voz na  modelovém kolejišti, které patří k  nej-
větším v  Jihočeském kraji. V  galerii výstavní-
ho domu je otevřena výstava NEJEN BROUČCI 
ARCH. ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO.  Výstava před-
stavuje průřez tvorbou jednoho z  našich nej-
větších výtvarníků a  tvůrce legendárních ve-
černíčků Broučci, Neználkovy příhody, Birlibán, 
Dobrodružství Čokoládového panáčka, Čme-
lák Aninka a jiných. 

 �Léto v Jindřichově Hradci má kvalitní kulturní nabídku 
Páteční koncert JH Swing bandu se bude ko-
nat 24. července od 19.00 hodin na náměstí 
Míru.
Sobotní vystoupení skupiny NEREZ 25. čer-
vence od 19.00 hodin na náměstí Míru potěší 
všechny návštěvníky koncertu.
26. července od  19.00 hodin se na  náměs-
tí Míru představí skupina Hašlerka. Kapela  si 
s  úctou i  nadsázkou „přivlastňuje“ jméno pís-
ničkáře, kabaretiéra, scénáristy, herce, režisé-
ra, podnikatele, vlastence – člověka s nekom-

promisním národním postojem. Člověka, jehož 
celoživotní dílo je v mnohém z nás hluboce za-
psáno. Bez ohledu na  naši uspěchanou dobu 
si každý z nás určitě vybaví pár písní, o kterých 
ani netuší, že jsou z pera Karla Hašlera. Po sta-
rých zámeckých schodech, Strahováček, Čí je 
Praha? Naše!, Nad Prahou tančily hvězdičky 
a další.
Město Jindřichův Hradec pořádá komentova-
né prohlídky Procházka Jindřichovým Hrad-
cem 27. a 28. července vždy ve 14.00, 16.00 
a 18.00 hodin.
Od pondělí 27. července do čtvrtka 30. čer-

vence si na své přijdou filmoví fanoušci. V par-
ku pod gymnáziem bude letní kino Kinema-
tograf bratří Čadíků s velmi lákavou nabídkou 
filmů, a  to Hodinářův učeň, Na střeše, Afrikou 
na  pionýru a  Poslední aristokratka. Začátek 
vždy ve 21.30 hodin.
Civis novus vás zve na  multižánrový festi-
val v  zahradě Živý Hradec, a  to 27. července 
v 19.00 hodin vystoupí Luboš Pospíšil & 5P 
a 28. července v 18.00 hodin Načeva – Zdi-
vočelí koně a Martina von W. Koncerty se ko-
nají v zahradě Muzea fotografie a MOM.
Dalším lákadlem na středeční letní koncert bu-
de koncert s názvem Poezie s kytarou 29. čer-
vence od 19.00 hodin v atriu Muzea fotografie 
a MOM. Hudebně poetický večer, v první čás-
ti se představí Hudebně poetické duo Václav 
Fikrle (recitace) a  Jan Paulík (kytara), kde 
uslyšíte ty nekrásnější české a zahraniční básně 
ve spojení poezie s kytarou. Též zazní kytarové 
sólové skladby. V  druhé části večera vystoupí 
Petr Vondráček (zpívá a hraje v kapele Loko-
motiva, s níž dříve vystupoval v pořadu Milosla-
va Šimka a Zuzany Bubílkové Politické harašení 
aneb S politiky stále netančíme).
Ve  čtvrtek 30. července je nejen pro milov-
níky klasické hudby připraven velmi zajímavý 
koncert Miroslavy Časarové – zpěv, Elišky 
Brožkové Pospíšilové – klarinet a  Daniela 
Wiesnera – klavír od 19.00 hodin v kapli sv. 
M. Magdaleny. V programu zazní Francis Po-
ulenc, W. A. Mozart, Franz Schubert, Bedřich 
Smetana, Antonín Dvořák, Louis Spohr.
V  pátek 31. července od  19.00 hodin potě-
ší návštěvníky koncert Jindřichohradeckého 
BIG BANDU na náměstí Míru.

Ivana Bačáková

Se začátkem letních prázdnin opět začínají 
v  Muzeu Jindřichohradecka Noční komen-
tované prohlídky kostela sv. Jana Křtite-
le, které se budou odehrávat v  pátek 3., 10., 
17. a  31. července vždy od  20.00 hodin. Ty-
to prohlídky budou trojího druhu dle zaměření 
jednotlivých kurátorů. Bývalý archeolog muzea 
Vladislav Burian je pojímá trochu jinak než his-
torička Lenka Dvořáková nebo kunsthistorik Ja-
kub Valášek, který se více zaměřuje na umělec-
kou, výtvarnou výzdobu kostela. Na prohlídky je 
omezený počet osob ve skupině a vstupenky se 
dají koupit pouze v předprodeji v pokladně mu-
zea ve Štítného ulici. 
Na  pátek 17. července jsme připravili verni-
sáž velké národopisné výstavy Tradice jed-
né hranice, která se odehraje v  prostorách 
výstavního sálu „Ve  Svatojánské“ v  16.00 
hodin. Na  této výstavě, která potrvá do  kon-
ce sezóny, představíme lidové zvyky z  jižních 
Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakous-
ka. Je vhodná pro rodiny s  dětmi, protože je 
doplněna hernou. Patří do  cyklu „Kdo si hra-
je, nezlobí!“ V křížové chodbě bude možno si 

 �Červenec v Muzeu Jindřichohradecka
prohlédnout stejnojmennou výstavu fotografií 
z národopisných akcí těchto regionů. Ve čtvr-
tek 30. července v 16.00 hodin tuto fotogra-
fickou část výstavy vystřídá slavnostní verni-
sáží výstava Nadosah s obrazy a kresbami 
Tomáše Švédy, která potrvá do konce září.
Na programu jsou také dva již tradiční prázd-
ninové koncerty v kostele sv. Jana Křtitele. 
V  sobotu 4. července od  20.00 hodin zazní 

žestě při Svátečním koncertu Trumpet Tune 
a týden na to, v sobotu 11. července se v rám-
ci 15. ročníku Jihočeského komorního festiva-
lu uskuteční koncert k  poctě Zuzany Růžič-
kové a Viktora Kalabise, tento koncert začne 
od 18.00 hodin a vystoupí na něm violoncelli-
sta Petr Nouzovský a cembalistka Monika Kno-
blochová.

Pavla Míchalová 
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 � Inspirace z České inspirace 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
se do konce srpna nekonají 

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

V průběhu července obohatí prohlídkové tra-
sy zámku unikátní exponáty připomínající 
významné výročí 800 let od  první písem-
né zmínky o Jindřichově Hradci. Zmínkou se 
rozumí dochovaná smluvní listina z roku 1220 
uvádějící Vítkovce Jindřicha, respektive latin-
skou variantu jeho jména Henricus de Novo 
Castro, tedy z Nového, později po něm pojme-
novaného Jindřichova Hradce. V  letošním ro-
ce naposledy bude možné zhlédnout divác-
ky úspěšné představení připomínající životní 
příběh někdejšího pána jindřichohradeckého 
panství Viléma Slavaty, a  zvláště pak událost, 
která vstoupila do  dějin celé Evropy – Praž-
skou defenestraci. „Defenestrační“ noční 
prohlídky se budou konat v sedmi vybraných 
dnech letních prázdnin, poprvé 10. července. 
V začátku července, 3. a 4. 7., doplní nabídku 
kulturních událostí představení Divadelní-
ho spolku J. K. Tyl z  Kardašovy Řečice Na-
ši furianti. Oblíbené Večerní toulky bájným 
Hradcem se v  červenci i  srpnu k  událostem 
jindřichohradeckého zámku přidají novým 
představením. První se bude konat 7. červen-
ce. I v letošním roce zavítá na zámek Queen tri-
bute kapela Queenie. Koncert se bude pořá-
dat 15. července. 
25. července v  15.00 hodin bude v  koste-
le sv. Jakuba otevřena výstava s  názvem 
Kostel sv. Jakuba – Rodinná hrobka Černí-
nů. Výstava vznikla ve  spolupráci s  jindřicho-
hradeckou pobočkou Státního oblastního ar-
chivu v Třeboni, konkrétně archivářkou Hanou 
Pelcovou. Ta je autorkou textů, které předsta-
ví nejen celou historii kostela sv. Jakuba, ale 

 �V červenci bude na jindřichohradeckém zámku živo
také to, jakým způsobem probíhaly pohřby 
v  rodině Černínů nebo jak vypadalo původ-
ní vybavení kdysi bohatě zdobeného chrámu. 
Součástí vernisáže bude také volná prohlídka 
kostela (mimo krypty) a celé odpoledne zavr-
ší Mše svatá na paměť rodiny Černínů, slou-
žená jindřichohradeckým proboštem  Ivo Pro-
kopem od 16.00 hodin. Výstava zahájí projekt 
postupné obnovy a  zpřístupnění kostela sv. 
Jakuba, který má za  cíl rehabilitovat tuto vý-
znamnou jindřichohradeckou památku. Všich-
ni hradečtí občané jsou srdečně zváni.
Další informace a všechny termíny a časy opa-
kujících se představení se dozvíte z webových 
stránek Státního hradu a  zámku Jindřichův 
Hradec: www.zamek-jindrichuvhradec.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Krajník, Jan Mikeš

KINO
STŘELNICE

červenec 2020 www.kino.jh.cz

30. 6.–2. 7. 17:30
DOLITTLE
Dobrodružný, Rodinný / USA / 2D
30. 6.   20:00
11 BAREV PTÁČETE
Dokumentární / Česko / 2D 
1.–2. 7.  20:00
GENTLEMANI
Akční, Krimi / USA / 2D
3.–5. 7. 17:30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný, Dobrodružný / USA / 2D
3.–5. 7.  20:00
SAMOTÁŘI
(obnovená premiéra po 20 letech)
Komedie / Česko / 2D
7.–9. 7. 17:30
KALIFORNSKÝ SEN
Drama, Hudební, Romantický / USA / 2D
7. 7.   20:00
PŘÍBĚH TANTRY
Dokumentární / Česko / 2D
8.–9. 7.  20:00
VOLEJ MÁMU!
Komedie, Drama / Švédsko / 2D
10.–12. 7. 17:30
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie, Drama / ČR, Nový Zéland / 2D
10.–12. 7.  20:00
BOURÁK
Komedie / Česko / 2D
14.–15. 7. 17:30
VLASTNÍCI
Komedie, Drama / Česko / 2D
14. 7.   20:00
MEKY
Dokumentární / Česko, Slovensko / 2D
15.–16. 7.  20:00
1917
Válečný, Drama / USA. V. Británie / 2D
16.–17. 7. 17:30
LASSIE SE VRACÍ
Dobrodružný, Rodinný / Německo / 2D
17.–19. 7.  20:00
TENET
Akční, Sci-Fi / USA. V. Británie / 2D
17. + 19. 7. 20:00
EMMA   
Romantická komedie / V. Británie / 2D
18. 7. 21:00
CIRK LA PUTYKA: KALEIDOSCOPE
Divadelní přenos / Česko
18.–19. 7. 17:30
POSTŘIŽINY 
(digitálně restaurovaný a zpět v kinech)
Komedie / ČSR / 2D
21.–22. 7. 17:30
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy, Pohádka / Norsko / 2D
21.–22. 7.  20:00
23.–24. 7. 17:30
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Komedie / Německo / 2D
23.–24. 7.  20:00
3BOBULE
Komedie / Česko / 2D
25.–26. 7. 17:30
MULAN
Dobrodružný, Akční / USA / 2D
25.–26. 7.  20:00
MAJÁK
Drama, Horor / USA, Kanada / 2D
28.–29. 7. 17:30
3BOBULE
Komedie / Česko / 2D
28.–29. 7. 20:00
MULAN
Dobrodružný, Akční / USA / 2D
30. 7.–2. 8. 17:30
VZHŮRU ZA SNY
Animovaný, Rodinný / Dánsko / 2D
30. 7.–2. 8.  20:00
HAVEL
Drama, Životopisný / Česko / 2D  

HRADEC KRÁLOVÉ
3.–4. 7. 2020
154. výročí bitvy u Hradce Králové – König-
grätz 1866 
Vzpomínkové akce na největší vojenské střet-
nutí na českém území, prusko-rakouskou bitvu 
u Hradce Králové 1866.
CHEB
24.–26. 7. 2020
Festival Letní bláznění v Chebu
Představení nového divadla a nového cirkusu, 
pouliční vystoupení a workshopy v areálu Kra-
jinky. 
KUTNÁ HORA
červenec a srpen 2020
Kutnohorské léto
V rámci již dvanáctého ročníku Kutnohorského 
léta můžete prožít nezapomenutelné prohlíd-
ky kutnohorských památek. Každý všední den 
čeká návštěvníky speciální program.
LITOMYŠL
3. 7.–28. 8. 2020 
Toulovcovy prázdninové pátky 
Každý pátek o prázdninách v 18.00 a 19.30 ho-
din vám odehrajeme na  Toulovcově náměs-

tí pohádku nejen pro děti a koncert nejen pro 
dospělé.
POLIČKA
24.–25. 7. 2020
Colour Meeting Polička
Oblíbený multikulturní festival v  jedinečném 
prostředí poličského parku u  hradeb. Hudba, 
dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí 
kuchyně, čajovna.
TELČ
24. 7.–9. 8. 2020
Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, vý-
stavy nebo jízdy parním vlakem.
TŘEBOŇ
2.–6. 7. 2020
Hudební festival Okolo Třeboně 
Už 29. rokem festival zahajuje prázdniny v Tře-
boni. Nabídne řadu koncertů, např. Nezmary 
se symfoniky, Žalmana, Xindla X, kapely Epyde-
mye, Marien, Spolektiv, duo Bárka a další. 
Bližší informace a  mnohem více tipů na  vý-
let naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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SPORT

V neděli 14. 6. 2020 se zúčastnilo 10 dětí z klu-
bu Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Do-
jo 1. kola Krajské Ligy JČSKe. Akce se konala 
v areálu METROPOL v Českých Budějovicích. 
Na třech tatami zápolilo cca 150 dětí od 6 do 
15 let. Klub na soutěž vyslal děti, které ještě ne-
soutěžily, či měly za sebou pouze jediný turnaj. 
Skupinu doplnil i jeden zkušenější borec.
Team vedl a též koučoval šéfinstruktor klubu 

 �Mladí karatisté z jindřichohradeckého klubu Karate J. Hradec OGRD vybojovali medaile
Jaroslav Valenta a  při tom mu pomáhal dal-
ší klubový trenér Martin Hrádek. Další z členů 
klubu – reprezentant ČR Vít Masař na soutěži 
tentokrát působil jako rozhodčí. Nejúspěšněj-
ším závodníkem KJH OGRD se tentokrát stal 
osmiletý Ondra Uxa, který sice cvičí teprve 
8 měsíců, ale již se podruhé postavil na stupně 
vítězů. Tentokrát měl ve  své kategorii téměř 
20 soupeřů, nijak ho to nerozhodilo, probojo-

val se až do finále, kde podlehl těsně 2:1.
J. Valenta  k  průběhu soutěže řekl: „Na  tuto 
soutěž jsme po dvou měsíční pauze způsobené 
koronavirem poslali 10 dětí od 8 do 14 let, kte-
ré nás svými výkony mile překvapily. Tentokrát 
jsme děti nominovali pouze do  kategorie se-
stavy Katy, a  to i  přesto, že v  klubu máme vel-
mi dobré zápasníky v Kumite. Bylo to ale proto, 
že jsme nechtěli po  2,5 měsíčním výpadku zá-
pasnických tréninků riskovat, že by mohlo do-
jít ke zbytečným úrazům. Na to, že to byla prv-
ní soutěž po  delší přestávce, si děti vedly velmi 
dobře, a  dokonce přivezly i  nějaké medaile. 
Hlavně jsem rád, že si naše děti medaile skuteč-
ně vybojovaly, a ne je pouze obdržely za účast, 
což je v poslední době dost častý jev. Taková me-
daile za účast nás ale nezajímá – pokud není vy-
bojovaná, tak pro nás cenu nemá. Tímto chci 
poděkovat dětem za  skvělé výkony a  jejich ro-
dičům za doprovod a fandění, které pomohlo.“
Výsledky členů Karate J. Hradec Okinawa 
Goju ryu Dojo
žáci 7–9 let Kata 2. místo Ondřej Uxa  
žačky 7–9 let Kata 5. místo Katka Ivanov
žáci 10–11 let Kata 5. místo Ondra Šafrata
žačky 12–13 let Kata 5. místo Ema Linhartová 
žáci 12–13 let Kata 3. místo Tomáš Vegricht

Jaroslav Valenta

Šéftrenér Jaroslav Valenta, Katka Ivanov, trenér Martin Hrádek, Lukáš Hrádek, Tomáš Kokta, Ondřej 
Uxa, Ondřej Śafrata, Matyáš Popov, Ema Linhartová, Lucie Němcová a Lucie Pavlíková. Na fotce chybí 
Tomáš Vegricht.

18. července letošního roku se koná 3. ročník 
oblíbeného závodu dračích lodí Vajgarská 
saň. Pořadatelé se tentokrát rozhodli změnit 
místo konání tohoto závodu, který se tak z jind-
řichohradecké dominanty přesouvá na Ratmí-
rovský rybník. Zázemí pro účastníky závodu 
a diváky bude v rekreačním areálu Chaty Ratmí-
rov (bývalý Slovan) na  břehu již zmíněného 
Ratmírovského rybníka, kde bude po  celý den 
zajištěno i  občerstvení.  Je zde možnost zapůj-
čit si různá šlapadla, lodičky, paddleboardy. Ce-
lý den bude zakončen živou hudbou k poslechu 
a  tanci. Závod je otevřený veřejnosti a  mohou 
se do něho hlásit skupiny závodníků smíšených 
posádek (vždy minimálně 6 žen), dámských po-
sádek a v kategorii do 18 let. Dále bude vyhláše-
na kategorie FIRMA, která závodí současně v ka-
tegorii MIX či ŽENY, je ale hodnocena i  zvlášť, 
protože boduje zároveň v  Národní lize firem-
ních posádek na  základě podepsané smlou-
vy o reklamě a vystavené faktury. Posádka má 
20 pádlujících plus jednoho bubeníka. Pojede 
se sprint na 200 metrů a v případě dostatečného 
zájmu posádek i závod na 1000 metrů.
Je v plánu složení juniorské posádky do 18 let 
i z jednotlivých zájemců – ideálně se hlaste pře-
dem na e-mailu: info@vajgarskasan.cz. V den zá-
vodu bude v případě volných míst možno tuto 
posádku ještě doplnit.

 �Dračí lodě se tentokrát budou prohánět po Ratmírovském rybníku
Startovné pro dospělé posádky je 6000 Kč, pro 
juniorské posádky je to 1000 Kč, kategorie FIR-
MA má startovné stanoveno na 10 000 Kč.
Dračí lodě s  profesionálním kormidelníkem 
a plovací vesty zajišťuje pořadatel. Další informa-
ce získáte na: info@vajgarskasan.cz nebo na tel. 
č.: 602 441 813 (předseda spolku Jaromír Semo-
tán). Přihlášky lze podat elektronicky na tomto 
odkazu: https://docs.google.com/forms/d/1m-
bEndtps2KQhlZuRf-vWUSFzKdkYmN7HKZ7GjY-
xb4Fw/viewform?edit_requested=true
Ubytování: Možnost ubytování v  chatkách či 
vlastních stanech přímo v  místě konání závo-
du. V  případě zájmu kontaktujte provozovate-
le kempu na: info@chatyratmirov.cz či na tel. č.: 
723 628 583.
Parkování: Přímo v místě závodu bude vyhra-
zen prostor pro parkování.

Občerstvení: Občerstvení v  místní restauraci 
a ve stáncích v areálu závodu.
Předběžný časový harmonogram:
9.00–11.00 hodin  možnost tréninkových jízd 
přihlášených posádek (pokud bude mít některá 
z posádek zájem, lze domluvit individuálně tré-
nink i v týdnu před samotným závodem)
10.00 hodin  porada kapitánů
11.00 hodin zahájení závodů
18.00 hodin předpokládaný konec zá-
vodů a vyhlášení výsledků
19.00 hodin–??? volná zábava, živá hudba
Závod, který pořádá spolek Vajgarská saň z.s. 
ve  spolupráci s  Českou asociací dračích lodí, 
se započítává do  žebříčku národního poháru 
dračích lodí, české národní ligy a  Dragon Boat 
Grand Prix.

Petr Houška 
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁZEV VČELNIČKA, A TO PODLE KNÍŽECÍCH VČELÍCH ZAHRAD
Výherkyní se stává: Blanka Kadlecová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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NOVÝ PIVOVAR, NYNÍ MUZEUM
GOBELÍNŮ. V EXPOZICI SE

NACHÁZEJÍ ZBYTKY ZAŘÍZENÍ
PŮVODNÍHO PIVOVARU, ALE

PŘEDEVŠÍM TAPISERIE
A TKALCOVSKÉ STAVY.

K VIDĚNÍ JSOU I ...

ZVLÁŠT-
NOSTI ANTILOPA 100 m2

(SLOV.) ZÁPAD POKLADNY
JMÉNO

ZPĚVAČKY
SUMAC

SPZ
TÁBORA

OZN. PRO
VOLT

ZŘÍCENINA
HRADU

U PRAHY

ČERVENÝ
(NĚM.)

SPZ
BRATISLAVA

MĚSTO

JAPONSKÝ
PORCELÁN

4. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

SEVER

OTRLÝ
ČLOVĚK

JENOM
(NĚM.)

VOLÁN

JAPON. LOV.
ÚSTŘIC

OBCHODNÍ
ZVYKLOST

POROVNÁNÍ
DVOU TEXTŮ

PŘÍTEL
ČLOVĚKA

3. ČÁST 
TAJENKY

KONEC
MODLITBY

ZÁJMENO
UKAZOVACÍ

CHAPLINŮV
FILM

SPOJ. STÁTY
AMERICKÉ

MĚSTO OKR.
SOKOLOV

ZNOJ

LEPENKA

POHYB
KYVADLA

OZNAČ.
JUNIORA

NEROZ- 
HODNĚ 

V ŠACHU

5. ČÁST 
TAJENKY

NÍZKÁ
DŘEVINA

NAŘÍKAT

ONAKÝ

MALÉ
PÉRO

BABIČKA
(NĚM.)

HEYERDAH-
LŮV VOR

ŠPATNÝ
(ANGL.)

OZNAČ.
MOUKY

UNIE
(MN. Č.)

NĚMEC

CHEM. ZN.
CÍNU

OUHA

KINGŮV
ROMÁN

MPZ
ISLANDU

ŠPANĚL.
SÍDLO

OPASEK

SPZ
STRAKONICE

OZN. PRO
TESLU

OZN. PRO
STRANU

CHEM. ZN.
RADIA

BYLINNÝ
ODVAR

VELKÁ CENA

DĚJSTVÍ

NEOBUTÝ

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ

FILM

6. ČÁST 
TAJENKY

PYTEL
S ŘEMENY

OZN. PRO
AMPÉR

INIC. CEST.
HOLUBA

ŘÍM. ČÍSL.
500

VIRUS

Č. HEREC
(JIŘÍ)

DRUH
PEPŘE

A SICE

TMAVÁ
ČÁST DNE

MLÁDĚ
SKOTU

NÁDOBA NA
ZALÉVÁNÍ

OPAK
VZHŮRU

SMĚNEČNÝ
RUČITEL

STAROAR-
MÉN. MĚSTO

ŘÍČNÍ 
KORÝŠ

NITRID
TANTALU

SEVERSKÉ
ZVÍŘE

OKRUHY
VLIVU

VIDINA

TIBETSKÝ
HORSKÝ

TUR

ČÁST ÚST

DĚTSKÝ
POZDRAV

SADA

OXID
BORNATÝ

SPZ
SOKOLOVA

LUDOLFOVO
ČÍSLO NÁPOVĚDA: 

NUR, KOLACE, AZA,
JAK, EVIL, KUDU, UZO,

YMA, YAKI, AYNA

MAZLAVÁ
HORNINA
(SLOV.)

ZANIKLÁ
ŠACH.

FIGURA

TUNA

ŽAL

OZN. PRO
GRAM

JEMNÝ
NÁDECH

LITR

ÚTOK 2. ČÁST 
TAJENKY

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec • KD Střelnice 
• Čerpací stanice FRUKOIL • Langrův dům • Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
X-TET
Atrium Muzea fotografie a MOM

3. července, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Další prohlídky 10., 17. a 31. 7.
Kostel sv. Jana Křtitele

3. a 4. července, 21:00 hod.
NAŠI FURIANTI
Představení Divadelního spolku 
J. K. Tyla v Kardašově Řečici
Státní hrad a zámek, J. Hradec

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

6. července, 10:00 hod.
PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ M. JANA HUSA
Vzpomínkové shromáždění
Památník M. Jana Husa 
v Husových sadech

7. července, 20:00 hod.
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
Další toulky budou v termínech 8., 
12., 13., 17. a 28. 7. 
Státní hrad a zámek 
- zámecká zahrada

8. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
MICHAL BRAXATORIS A HOSTÉ
Muzeum fotografie a MOM - atrium

   1. 8. LETNÍ KONCERT – ORGANUM  
   2. 8. LETNÍ KONCERT – BARET
   5. 8. LETNÍ KONCERT – IVO JAHELKA
   8. 8. ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
12. 8. LETNÍ KONCERT – PAVEL JARČEVSKÝ A HOSTÉ
14. 8. LETNÍ KONCERT – DEVÍTKA
14. 8. NOČNÍ PROHLÍDKY VÝSTAVNÍHO DOMU STARÁ RADNICE
22. 8. BLANÍK JEDE AUTOBUSEM
26. 8. LETNÍ KONCERT – PRAGO UNION
29. 8. MĚSTO DĚTEM
29. 8. OPERA NA STÁTNÍM HRADU A ZÁMKU – G. Verdi „TRUBADÚR“

   1. 8. DEFENESTRACE – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
   2. 8. VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
   7. 8. NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
   8. 8. CHALUPA CUP – VESLAŘSKÁ REGATA
   8. 8. VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
11. 8. VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
14. 8. DEFENESTRACE – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
14. 8. NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
15. 8. DEFENESTRACE – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
21. 8. DEFENESTRACE – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
21. 8. NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
22. 8. XXVII. SETKÁNÍ ČESKOSLOVENSKÝCH LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
22. 8. DEFENESTRACE – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC
28. 8. ŽIVÝ HRADEC – MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL V ZAHRADĚ
28. 8. NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
29. 8. ŽIVÝ HRADEC – MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL V ZAHRADĚ

ČERVENEC 2020
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

10. července, 
19:00, 20:40, 22:30 hod.
DEFENESTRACE
Další divadelní představení bude 
31. 7. 
Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec

11. července, 18:00 hod.
KONCERT K POCTĚ ZUZANY RŮŽIČKOVÉ 
A VIKTORA KALABISE
Kostel sv. Jana Křtitele

15. července, 20:00 hod.
QUEENIE POD ŠIRÝM NEBEM 2020
Koncert
Státní hrad a zámek 
Jindřichův Hradec

17. července, 18:00 - 21:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKY VÝSTAVNÍHO DOMU 
STARÁ RADNICE
Výstavní dům Stará radnice

24. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
JH SWING BAND
Náměstí Míru

25. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
NEREZ
Náměstí Míru

26. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
HAŠLERKA
Náměstí Míru

27. a 28. července, 
14:00, 16:00, 18:00 hod.
PROCHÁZKA JINDŘICHOVÝM HRADCEM
Komentované prohlídky 
Muzeum fotografie a MOM 

27. - 30. července, 21:30 hod.
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Filmy Hodinářův učeň, Na  střeše, 
Afrikou na  pionýru, Poslední aris-
tokratka. Park pod gymnáziem

27. července, 19:00 hod.
ŽIVÝ HRADEC 
- MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL V ZAHRADĚ
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Zahrada u Muzea fotografie
a MOM

28. července, 18:00 hod.
ŽIVÝ HRADEC 
- MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL V ZAHRADĚ
NAČEVA - ZDIVOČELÍ KONĚ, 
MARTINA VON W
Zahrada u Muzea fotografie 
a MOM

29. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
J. PAULÍK, V. FIKRLE, PETR VONDRÁČEK
Atrium Muzea fotografie a MOM 

30. července, 19:00 hod.
SOPRÁN, KLARINET, KLAVÍR
Koncert klasické hudby 
Miroslava Časarová - soprán, Eliš-
ka Brožková Pospíšilová - klarinet, 
Daniel Wiesner - klavír 
Kaple sv. M. Magdaleny

31. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
JINDŘICHOHRADECKÝ BIG BAND
Náměstí Míru

Probíhající výstavy:

VAVŘÍK - OBRAZY 
 - Zámecká galerie Státního hradu 
a zámku Jindřichův Hradec

VÁCLAV CHOCHOLA - MORAVA 53-88 
- Muzeum fotografie a MOM

THEATRUM MUNDI  
- BOHUSLAVA MAŘÍKOVÁ
- Muzeum fotografie a MOM

MŮJ SVĚT - KAREL KULOVANÝ 
- Muzeum fotografie a MOM

NADOSAH 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice

TRADICE JEDNÉ HRANICE 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice

NA HLADINĚ ZRCADLÍ SE (JINDŘICHOHRA-
DECKÝ HRAD A ZÁMEK VE SBÍRKÁCH MUZEA) 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Balbínovo náměstí

ČEPICOVÉ ODZNAKY ZE SBÍRKY MUZEA  
JINDŘICHOHRADECKA 
- Muzeu Jindřichohradecka, 
   Balbínovo náměstí

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI NA ZÁPADNÍ  
FRONTĚ 1940 - 1945 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice

POZVÁNKY na srpen


