
ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ

MĚSÍČNÍK ZDARMA

Žijeme 
  naplno!

ČERVEN 2019

Č T Ě T E  V E   Z P R AV O D A J I . . .

5      Kolumbárium na městském hřbitově se rozroste o další schránky.
10   K Mezinárodnímu dni archivů se připojí i naše město.

11   Do Jindřichova Hradce zavítají žáci Musikschule z Neckargemündu.
15   Jihočeský festival Concertino Praga opět uzavře koncert 
            v Jindřichově Hradci.



Prodej masa byl v minulosti soustředěný v tzv. 
masných krámech, které se nacházely v  dol-
ním konci dnešního náměstí Míru a  připomí-
ná je dům čp. 82/I. Masné krámy byly přista-
věny k  bočnímu průčelí domu a  pokračovaly 
dolů směrem k Nežárce. Již v r. 1492 zde stálo 
21 krámů a později, v r. 1629, to bylo již 29 krá-
mů. Cech řezníků byl jeden z nejstarších v čes-
kém království; v r. 1339 obdrželi pražští řezní-
ci privilegia od krále. Jindřichův Hradec byl tzv. 
poddanským, nikoliv královským městem a za-
ložení řeznického cechu zde povolil v  r. 1484 
tehdejší vládce města, Jindřich IV. z Hradce, jak 
to dosvědčují písemné zprávy. Také další z ro-
du pánů z Hradce, Jáchym, potvrdil řezníkům 
jejich práva a artikule. Od roku 1624 měl cech 
česky psané artikule s pečetí se lvem. Součás-
tí cechu byla samozřejmě i městská jatka, kte-
rá se tehdy nacházela u řeky pod Nežáreckou 
bránou. Nazývala se „Kytlhof“ (z  německého 
Kuttelhof) a  byla umístěna na prámech, kte-
ré čas od času odnesla velká voda nebo ledy. 
Označení „masné krámy“ je dodnes většině 
obyvatel Jindřichova Hradce známo. Dodnes je 
tak označováno místo prodejny COOP na dol-
ním konci náměstí.

Sabina Langerová

HISTORIE PRŮMYSLU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 �MASNÝ PRŮMYSL

První červnový víkend se na  Státním hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci opět odehrají 
městské slavnosti nazvané „Dny města Jind-
řichův Hradec 2019“, které pro obyvatele na-
šeho města i jeho návštěvníky připravilo měs-
to Jindřichův Hradec. V  letošním roce budou 
slavnosti programově založeny tak, aby za-
ujaly diváka každého věku. V  pátek 7. červ-
na na  III. nádvoří od  20.00 hodin vystou-
pí Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. V sobotu 
8. června bude zámek patřit především rodi-

 � Slavnosti města také letos nabídnou bohatý program
nám s dětmi. V parčíku na Dobrovského ná-
městí před vstupem do zámku se budou moci 
děti projet na ponících a na II. nádvoří pro ně 
budou od  14.00 do  20.00 hodin připraveny 
různé hry, soutěže, tvořivá dílna ateliéru Tvor 
a  divadla Studna, klaun Hugo, dobový kolo-
toč, houpačky a  střelnice a  také kaše od  Bílé 
paní, kterou dostane každý, kdo vyrobí barev-
ný pohled. Na III. nádvoří se bohatý program 
uskuteční od 13.00 do 20.30 hodin. Děti i je-
jich rodiče pobaví Václav Upír Krejčí v pořadu 

„A  bude legrace“ (13.00–14.00 hodin), dále 
vystoupí Milan Peroutka se skupinou Pe-
rutě (14.30–15.30 hodin), skupina Kamelot 
(16.30–18.00 hodin) a ve večerních hodinách 
zazpívá Leona Machálková (19.00–20.30 ho- 
din). V  neděli 9. června se na  III. nádvo-
ří od 18.00 hodin uskuteční koncert Hudby 
Hradní stráže a  Policie České republiky se 
svými hosty. Vstupné na všechna vystoupení 
a koncerty je volné.

Adéla Nechvátalová
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Vážení spoluobčané,

zdravím vás v měsíci červnu, který bude plný kul-
turních, společenských a sportovních akcí. Na své 
si přijdou jak milovníci hudby, zábavy, ale také 
sportovní nadšenci. Rád bych vás pozval na dru-
hý červnový víkend, kdy se uskuteční Dny města. 
Začneme již v pátek večerním koncertem Michala 
Hrůzy a skončíme v neděli večer opět hudbou, a to 
nejen tak ledajakou. Na zámku nám zahraje Hud-
ba Hradní stráže a  Policie České republiky. V  ten 
samý víkend budou v centru města pořádat bas-
ketbalisté FMR Cup 2019. Následující týden se mů-
žete těšit na  Concertino Praga, Živý Hradec, Far-
mářské trhy a  také Den poskytovatelů sociálních 
služeb. Léto zahájíme 16. června letním koncer-
tem na  zámku. Předposlední červnový víkend se 
uskuteční již tradiční velká sportovní událost, a to 
Jindřichohradecký půlmaraton. 
Věřím, že si každý z vás vybe-
re z našeho kalendáře akcí.

Přeji vám příjemně strávený 
červen a  dětem přeji pěkné 
vysvědčení.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍK

Vzpomínkové akce k 74. výročí ukončení druhé 
světové války se v Jindřichově Hradci uskutečni-
ly ve středu 8. května 2019. Oslavy byly zaháje-
ny v půl deváté ráno pověšením kytic k pamět-
ní desce v Panské ulici, zde pohovořil starosta 
města Stanislav Mrvka. Poté se účastníci pře-
sunuli na  nábřeží Ladislava Stehny k  památ-
níku letců, kde krátce promluvil Petr Pokovba. 
Poslední zastávkou před Mertovými sady byly 
Zbuzany. V této lokalitě se nachází rodný dům 
Františka Peltána -  účastníka československé-
ho protinacistického odboje, který spolupraco-
val jako radiotelegrafista s odbojovou skupinou 

 � Zavzpomínali jsme na hrdiny druhé světové války

UDÁLOSTI Z RADNICE

Tři králové. O jeho životě na místě pohovořil Jiří 
Toufar. V deset hodin byly položeny věnce k pa-
mátníkům v Mertových sadech za doprovodu 
Pěveckého sboru Smetana. Zde pronesl pro-
slov starosta města Stanislav Mrvka. Pietní den 
byl zakončený na městském hřbitově u hrobu 
Rudoarmějců. Akci pořádalo město Jindřichův 
Hradec ve spolupráci se 44.  lehkým motorizo-
vaným praporem, Klubem historie letectví, Čes-
koslovenskou obcí legionářskou – Jednotou 
bratra Stanislava Berana, Klubem výsadkových 
veteránů při 44. lehkém motorizovaném prapo-
ru a Pěveckým sborem Smetana.

V sobotu 6. dubna byla slavnostně otevřena vý-
stava v  galerii ve  Výstavním domě Staré radni-
ce s  názvem „Z  historie partnerského města: 
železniční motivy Neckargemündu 50. a 60. let 
20. století“. Potrvá do 28. července 2019. Jedná se 
o výběr z archivu fotografa a železničáře Alfreda 
Volka (*1925, †2016), který připravil současný sta-
rosta Neckargemündu Frank Volk. Ten výstavu 
také společně se starostou Stanislavem Mrvkou 
zahájil. O hudební doprovod se postaralo saxo-
fonové kvinteto ze ZUŠ Jindřichův Hradec.

 � Výstava železničních motivů Neckargemündu 

Duben jsme tradičně ukončili v parku pod gym-
náziem zapálením čarodějnice. Akce přilákala 
desítky malých i velkých čarodějnic a čarodějů, 
kteří tančili, soutěžili, zpívali, opékali vuřty a hle-
dali svá košťata. Vatru postavili dobrovolní hasiči 
a ustrojili i čarodějnici. Každé dítě v kostýmu ča-
rodějnice a čaroděje obdrželo malý dárek. Vatru 
zapálil starosta města Stanislav Mrvka. 

Foto: Josef Böhm

 � Zapálili jsme čarodějnici 

V úterý 7. května 2019 se v Jindřichově Hrad-
ci uskutečnil lampiónový průvod, kterého se 
zúčastnilo velké množství dětí i  dospělých. 
Do  kroku hrála kapela, dětem zářivě svítily 
lampiony a slavnostní tečkou byl velkolepý oh-
ňostroj nad Vajgarem. 

Foto: Josef Böhm

 � Lampionový průvod se opět vydařil 

Tradiční studentská akce Majáles se v Jindřicho-
vě Hradci uskutečnila v  pátek 10. května 2019. 
Zvítězila Obchodní akademie T. G. Masaryka se 
svým králem Chrobákem, která si zvolila téma 
sametová revoluce. Studenti se sešli na náměs-
tí Míru, kde také králové všech čtyř družin pro-
nesli své proslovy. Porota letos neurčila jednotli-
vá pořadí, ale vyhlásila pouze vítěze. Tím se stala 
Obchodní akademie T. G. Masaryka v čele s krá-
lem Chrobákem. Korunu králi předal starosta 
města Stanislav Mrvka. Gymnazisté byli převle-
čeni za pravěk, Střední odborná škola a střední 
odborné učiliště za mafii a Střední zdravotnická 
škola měla raperské téma.

Karolína Bartošková

 �Majáles vyhrála sametová revoluce 
obchodní akademie
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �Odbor správy majetku města

Pro letošní rok si radnice přichystala novinku 
v oblasti třídění odpadu a nabídla domácnostem 
tašky na  tříděný odpad. Jednalo se o  zkušební 
projekt, kdy tašky pro město Jindřichův Hradec 
dodala autorizovaná obalová společnost EKO-
KOM a.s., provozující celorepublikový systém, 
který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalo-
vého odpadu. Polovinu nákladů na  tyto tašky 
hradilo město Jindřichův Hradec, druhou po-
lovinu hradila společnost EKO-KOM a.s. ze své-
ho  projektu „Podpora tříděného sběru formou 

Tašky na tříděný odpad byly rychle rozebrány

tašek pro odnášení využitelných složek KO“. Ten-
to projekt realizuje společnost EKO-KOM každo-
ročně a má na něj v rozpočtu vyčleněnou určitou 
část finančních prostředků. Stejně tak na nákup 
tašek byla vyčleněna i  určitá část financí z  roz-
počtu města Jindřichův Hradec. V  letošním ro-
ce tak bylo nabídnuto domácnostem 1 000 sad 
těchto tašek na zkoušku, jestli vůbec bude o tyto 
tašky zájem. Vzhledem k tomu, že nás obrovský 
zájem občanů doslova překvapil, rádi bychom 
tyto tašky nabídli i na začátku příštího roku. Vše 

 �Odbor životního prostředí

Na základě platného nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
mohou vlastníci lesů nebo osoby, na  které se 
vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, žádat 
o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaře-
ní v lesích. Žádosti jsou propláceny z rozpočtu Mi-
nisterstva zemědělství, administrují je místně pří-
slušné krajské úřady. V případě Jihočeského kraje 
se tedy vlastníci lesů mohou obracet na Krajský 
úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Vlastníci lesů mohou žádat o finanční příspěvky 
například na:
• Ekologické a  přírodně šetrné technologie 

při hospodaření v lese – předmětem toho-

Dotace pro vlastníky lesů 

to příspěvku je např. likvidace klestu štěp-
kováním nebo drcením při obnově lesa 
s rozptýlením hmoty v obnovovaném po-
rostu, dále vyklízení dříví koněm, apod.

• Obnovu, zajištění a výchovu lesních poros-
tů do 40 let věku – v rámci tohoto příspěvku 
je možno žádat o finanční příspěvek např. 
na přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí 
nebo sadbou, zajištění lesních porostů v zá-
konné lhůtě, výchovu lesních porostů nebo 
rekonstrukci porostu po škodách.

• Ochranu lesa – např. včasná a účinná asa-
nace vytěženého jehličnatého dříví pomo-

cí insekticidní sítě, insekticidního postřiku 
nebo odkornění.

Veškeré informace o finančních příspěvcích pro 
vlastníky lesů i  s  konkrétními výšemi příspěv-
ků jednotlivých dotačních programů lze nalézt 
na  webových stránkách Ministerstva zeměděl-
ství, konkrétně na  odkazu: www.eagri.cz/pris-
pevky.lesy. Doplňující informace mohou vlast-
níkům lesů poskytnout též na odboru životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřa-
du Jihočeského kraje. 

Ivana Nováková

bude záležet na tom, zda autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM bude v  příštím roce pro-
jekt na nákup tašek opět realizovat a kolik na něj 
ve svém rozpočtu vyčlení finančních prostředků. 
Město Jindřichův Hradec děkuje svým občanům 
za zájem o třídění odpadu a věříme, že rozdané 
tašky budou skutečně využívány ke svému úče-
lu, ke kterému byly určené. Zároveň děkujeme 
za pochopení všem občanům, na které se v le-
tošním roce nedostalo.

Blanka Slavíková

 �Odbor sociálních věcí

Centrum pro komunitní práci ve  spolupráci 
s  městem Jindřichův Hradec si dovoluje po-
zvat širokou veřejnost na  Den poskytova-
telů sociálních služeb, který pořádá dne 
12. června 2019 od 10.00 hodin na Masary-
kově náměstí (v případě nepříznivého počasí 
v prostorách Kulturního domu Střelnice). 
Veřejnosti se představí a  nabídnou své služ-
by poskytovatelé sociálních služeb působící 
ve  správním obvodu obecního úřadu obce 

Pozvání na Den poskytovatelů sociálních služeb

s  rozšířenou působností Jindřichův Hradec, 
kteří přispívají svou činností ke zlepšení živo-
ta občanů. Poskytovatelé sociálních služeb 
informují veřejnost o pobytových, ambulant-
ních nebo terénních službách a  zároveň bu-
dou prezentovat své výrobky. Součástí bude 

také zajímavý kulturní doprovodný program.
Tato akce se uskuteční díky podpoře z projek-
tu Pokračování komunitního plánování sociál- 
ních služeb ORP J. Hradec, registrační číslo 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006571.

Zdeňka Šindelářová

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Ji-
hočeském kraji III“ se uskuteční dne 10. června 2019 od 16.00 hodin v Kulturním domě Střelnice (kinosál), Masaryko-
vo náměstí 107, Jindřichův Hradec.
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodin-
ných domech v rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou kotlí-
kové dotace na Odboru evropských záležitostí přímo administrovat.

Ivana Nováková

Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“

4  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



 � Služby města Jindřichův Hradec

MĚSTSKÁ POLICIE

1. května
Předsváteční večer oslavovaly pijatikou v  le-
soparku v  Jáchymově ulici dvě dámy, z  nichž 
jedna, klientka výchovného ústavu pro mládež 
(17 let), toho času na  útěku, byla půl hodiny 
po  půlnoci nalezena na  sídlišti Vajgar s  téměř 
dvěma promile a  tvrzením, že byla o  batoh 
a  mobilní telefon okradena svou spoluhodov-
nicí a spolužačkou v jedné osobě poté, co od ní 
dostala malou lekci z věrného kamarádství v po-
době fyzického napadení. A protože slečně ne-
bylo nějak moc do  řeči, byla celá věc předána 
pro podezření z  trestného činu krádeže kole-
gům z Obvodního oddělení Policie ČR.

 � Výpis z událostí

1. května
Velikonoční kraslicovník v podobě několikame-
trové břízy na náměstí Míru si pravděpodobně 
popletli s prvomájovou májkou tři „dřevorubci“, 
kteří ozdobený strom v půl druhé ráno porazili 
a odvlekli před Hotel Vajgar. Ač byl vyhodnocen 
kamerový záznam, výtečníky se dopadnout ne-
podařilo, a tak byl stromek, byť o pár centimetrů 
kratší, zasazen zpět na své místo. 

2. května
Dvě dámy řešily zřejmě střevní problémy v noci 
z 1. na 2. května, a pro místo své úlevy nenašly 
lepší místo než průchod u firmy Teplospol v Já-
chymově ulici. To ovšem netušily, že neunikly os-
třížímu a neomylnému pohledu skleněné čočky 
instalovaných kamer a také netušily, že jejich ob-
ličeje jsou pravděpodobně známy personálu fir-
my. A tak po vyhodnocení všech důkazů budou 
předvolány k podání vysvětlení. Co myslíte, bu-
dou se červenat?
4. května
Zapomenutý rudlík z  lehkého kovu na náměs-
tí Míru neušel pozornosti řidiče kombíkového 
Fordu Mondeo s pražskou registrační značkou. 
A protože zapomětlivý majitel po svém „závoz-
níkovi“ pátral, byl lapka kolegou sedícího u joys-
ticku kamerového systému dohledán a v brzké 
době tak bude čelit obvinění z přestupku proti 
majetku.

Petr Čermák

Od pondělí 17. června do neděle 30. června zůstane areál vnitřních 
bazénů z důvodu rekonstrukce dlažby v dětském bazénu pro veřejnost 
uzavřen. V případě příznivého počasí budou mít návštěvníci možnost vy-
užívat venkovní aquapark, a to v čase od 10.00 do 19.00 hodin (aktuál-
ní informace na každý den vždy na: www.bazen.jh.cz). Spuštění provozu 
bazénu 25 m a Relaxačního bazénu se předpokládá opět od 1. červen-
ce. Dětské bazény a šatny zůstanou uzavřeny do 31. července. 
Večerní plavání
Novinka zavedená pod názvem „Večerní plavání pro veřejnost“ se set- 
kala s velkým zájmem návštěvníků, kteří chtějí kondičně plavat. Tradiční 
rozvrh je až do 16. června ještě bohatší: vždy v úterý lze 3 ze 6 drah využít 
již od 17.30 hodin a ve středu od 17.30 hodin je k dispozici 5 ze 6 drah 
(od 18.00 hodin všech 6 drah). Ve čtvrtek má veřejnost celý sportovní 
bazén pro sebe od tradiční 19. hodiny, v pátek od 16.00 hodin a o ví-
kendu od 11.00 do 20.00 hodin.
Venkovní aquapark
Od pondělí 1. července se ve venkovním areálu rozběhne naplno letní 
sezónní provoz. Až do 31. srpna bude otevřeno denně, a to od 10.00 
do 20.00 hodin. Stejná provozní doba platí o letních prázdninách rov-
něž pro krytý plavecký bazén. Držitelé permanentek v podobě žlutých 
a červených čipů mohou i přes turniket venkovního aquaparku prochá-
zet sami a ovlivňovat si tak délku pobytu. Vstupné do venkovního areálu 
se oproti roku 2018 nemění a s permanentkou je levnější. 

Bazén se chystá na léto, dlažbu čeká výměna

Plavecké závody 2019
Celoroční sérií odpoledních kurzů Plavecké školy Jindřichův Hradec zavr-
ší Plavecké závody 2019, které pro děti ve věku od 4 do 15 let připravuje 
tým lektorek městského bazénu. Veřejnost má možnost výkony dětí, kte-
ré se plavání věnují rekreačně, sledovat z galerie bazénu. Do dvou dnů 
rozdělené závody pro několik stovek účastníků budou v úterý 11. červ-
na a ve středu 12. června zahájeny vždy v 15.00 hodin.

Marcela Kůrková

Součástí pozitivních změn, jimiž prochází městský 
hřbitov v Jindřichově Hradci, je další rozšíření ko-
lumbária, schránek pro důstojné uložení uren se 
zpopelněnými ostatky zesnulých. Realizace této 
investiční akce, jíž město vyhovělo požadavkům 
občanů, byla započata letos v květnu a do provo-
zu byla uvedena na konci téhož měsíce. 
Pro realizaci stavby dalšího kolumbária se pří-
mo nabízel volný prostor za obřadní síní u zvo-
nice. Místo poskytne nájemcům 81 schránek, ti-
chý prostor pro rozjímání a posezení.
Součástí prostoru budou dva pískovcové stol-
ce ve  tvaru symbolizujícím ruce vztažené 
ke  schránkám. Do  jejich horní části jsou vyvr-

Třetí etapa výstavby kolumbária nabídne dalších 81 schránek

tány otvory s  plastovými vložkami na  vodu, 
do nichž lze umístit květiny. Vrchní plocha stol-
ců je z  leštěné žuly a slouží k odkládání svíček 
a dalších drobných předmětů.
Vzhledem ke skutečnosti, že ve stávajících dvou 
kolumbáriích (každé má 192 schránek) nebylo 
koncem loňského roku volné místo, se již nyní 
ozývají zájemci o pronájem schránky v novém 
kolumbáriu. Po  dokončení stavby a  předání 
do užívání provede správa pohřebiště očíslová-
ní jednotlivých schránek, zavedení do počítačo-
vé evidence a poté již mohou být uzavřeny prv-
ní nájemní smlouvy.

Text a foto: Hana Palusková

Pracovníci firmy Stavojih Adolf Reisner a Miroslav 
Lehký provádějí terénní úpravy vchodu do  pro-
storu kolumbária.
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Letní prázdniny jsou již za dveřmi a s nimi 
rovněž doba dovolených. Na  pozemních 
komunikacích dochází k nárůstu počtu do-
pravních prostředků, a proto je zvlášť důle-
žité dodržovat zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích všemi jeho účastníky. 
V letních měsících jsou nejvíce ohroženi jak 
cyklisté, tak i motorkáři, což vyplývá i ze sta-
tistik. 
Cyklisté by měli dbát na své zdraví zejmé-
na tím, že by měli používat ochranné přilby, 
a to i osoby starší osmnácti let. Nepřeceňo-
vat své fyzické možnosti, dodržovat pit-
ný režim a zejména na silnicích první třídy 
dbát zvýšené opatrnosti a  předvídat! Do-
pravní nehody na  Jindřichohradecku, kde 
je účastníkem cyklista, mají bohužel stále 
stoupající tendenci!  
K  rizikové skupině patří také motocyklisté, 
kteří v  drtivé většině případů nedodržují 
předepsanou rychlost a stávají se tak lehce 
přehlédnutelnými. Následky nehod motor-
kářů jsou většinou tragické, a proto jezděte 
vždy v jedné stopě bezpečně!

 �Bezpečně na kole i na motorce

POLICIE ČR

Jako každoročně budou i  letos poslední 
školní den policisté ve  zvýšené míře dbát 
na  bezpečnost v  silničním provozu. Nejen 
dopravní policisté budou dohlížet na  děti 
u přechodů pro chodce v blízkosti základ-
ních škol, na správné přecházení a na bez-
pečnou jízdu řidičů. Děti se na  ně budou 
moci s  důvěrou obrátit v  případě pomoci. 
Důležitá však je soustředěnost a pozornost. 

Děti jsou již myšlenkami na  prázdninách, 
plny očekávání, a mohou tak při přecházení 
udělat zásadní chybu a stát se účastníkem 
nehody. 
Statistiky dopravních nehod dokládají, že 
v letních měsících, v době letních prázdnin, 
je každoročně zaznamenáno více nehod 
než v jiných ročních měsících.
Řidiči, buďte ohleduplnější  a  uvědomte si, 

 �Poslední školní den a prevence v dopravě

Oblastní kolo soutěže mladých cyklistů v Jindřichově Hradci                                                            Foto: Hana Millerová

Ukázka policejní výzbroje a výstroje v MŠ Pluhův Žďár                                                                                                                                                                                    Foto: Michal Medek

že na ulicích a silnicích je daleko vyšší po-
hyb než ve dnech školního vyučování. Jez- 
děte opatrně, dodržujte zákon, ať máte 
příjemně strávenou, ničím nerušenou do-
volenou. Svým příkladným jednáním v  sil-
ničním provozu pomozte jihočeským poli-
cistům snížit nehodovost na silnicích!

Hana Millerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 12. 4. 2019 do 13. 5. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Anežka VAVROUSOVÁ Pohoří 20. 1. 1934 12. 4. 2019
Růžena JANŮ Radouňka 30. 8. 1924 12. 4. 2019
Danuše MYSLIVEČKOVÁ Nová Včelnice 9. 10. 1929 13. 4. 2019
Josef ZVÁNOVEC Kardašova Řečice 20. 2. 1947 13. 4. 2019
Jaroslav MERTL Lodhéřov 31. 5. 1932 14. 4. 2019
Pavel HANUŠ Nová Včelnice 4. 1. 1938 17. 4. 2019
Robert DÖRER Jindřichův Hradec 26. 7. 1930 17. 4. 2019
Josef ŠINKA Jindřichův Hradec 2. 6. 1952 17. 4. 2019
Libuše HAVELKOVÁ Jindřichův Hradec 30. 11. 1943 18. 4. 2019
Mgr. Marie MRÁČKOVÁ Otín 31. 10. 1943 18. 4. 2019
RSDr. Jaromír HOLOUBEK Jindřichův Hradec 7. 8. 1935 19. 4. 2019
Jitka GAVRILOVÁ Kunžak 16. 11. 1947 20. 4. 2019
Petr DLUGOŠ Jindřichův Hradec 26. 6. 1965 21. 4. 2019
Roman GUJDA Velešín 14. 10. 1970 23. 4. 2019
Marek SLÁMA Jindřichův Hradec 13. 3. 1978 23. 4. 2019
Zdeněk HRODĚJ Jindřichův Hradec 10. 12. 1936 24. 4. 2019
Božena BARTOŠOVÁ Jindřichův Hradec 20. 4. 1924 26. 4. 2019
Jaroslava MODRÁČKOVÁ Horní Dubenky 31. 12. 1932 27. 4. 2019
Emilie SYROVÁTKOVÁ Rosička 16. 9. 1936 27. 4. 2019
Bedřich PRESSBURGER Jindřichův Hradec 24. 6. 1926 27. 4. 2019

František  SKALNÍK Jindřichův Hradec 30. 1. 1934 28. 4. 2019
Luděk SVOBODA Chlum u Třeboně 12. 6. 1955 28. 4. 2019
Jaroslava VELINGEROVÁ Jindřichův Hradec 9. 1. 1960 29. 4. 2019
Josef KALÁŠEK Jindřichův Hradec 3. 7. 1944 29. 4. 2019
Jana JACHKOVÁ Jindřichův Hradec 27. 1. 1952 1. 5. 2019
JUDr. Ladislav ZAHRADNÍK Jindřichův Hradec 2. 10. 1939 2. 5. 2019
Stanislav KONHEFR Radouňka 30. 5. 1928 3. 5. 2019
Karla TŮMOVÁ Jindřichův Hradec 18. 9. 1936 3. 5. 2019
Oto ŠÍVR Nová Včelnice 17. 9. 1953 4. 5. 2019
Václav TOMEŠ Podlesí 20. 9. 1938 4. 5. 2019
Karel ČÍŽEK Vydří 6. 4. 1957 4. 5. 2019
Jiřina HULÍKOVÁ Nová Včelnice 22. 9. 1926 4. 5. 2019
Jiří JANOUŠEK Jindřichův Hradec 19. 4. 1940 8. 5. 2019
Miroslav HRONEK Plavsko 14. 10. 1944 10. 5. 2019
Lucie SUKOVÁ Jindřichův Hradec 12. 5. 2006 10. 5. 2019
Stanislava HUDCOVÁ Jindřichův Hradec 30. 10. 1941 10. 5. 2019
Zdeňka MIKULÁŠOVÝCHOVÁ Jindřichův Hradec 9. 6. 1934 11. 5. 2019
Katarína DEMETEROVÁ Lhota 8. 4. 1953 11. 5. 2019
Ing. Česlav VANĚK Otín 13. 5. 1935 13. 5. 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 3. května 2019 přivítala místostarostka 
Magda Blížilová v jindřichohradeckém Muzeu fo-
tografie a moderních obrazových médií nové ob-
čánky. Přivítány byly tyto děti: Matyáš Hrůša, Alex 
Benkovský, Martin Fuka, Eliška Hochová, Michal 
Janata a  Aneta Kovářová. Ve  druhé skupině byly 
přivítány tyto děti: Dominik Nosek, Adéla Šmído-
vá, Victoria Tcaci, David Těšínský, Petr Tyl a Vítek 
Tyšer.

Karolína Bartošková
Foto: Jindřichohradecký deník

 � Přivítali jsme nové občánky

V  červnu letošního roku slaví 75. narozeniny 
dlouholetý bývalý místostarosta Jindřichova 
Hradce, radní a zastupitel Alfred Němec. K vý-
znamnému životnímu jubileu srdečně blaho-
přejeme a do dalších let přejeme hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti.

Redakční rada JH zpravodaje

 � Blahopřání
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vyhlášen a po uplynutí doby osmi dnů případ-
ného rekursu, přikročeno bude k volbě starosty, 
náměstka a městské rady. 
Houbařská poradna
Aby zamezeno bylo v nastávajícím období hou-
bařském otravám houbami a  lépe využitková-
ny byly četné druhy jedlé, neznámé neb z obavy 
před otravou opomíjené, uvolil se gymn. uči-
tel p. F. Neuwirth (Štítného ul. č. 125 1. posch.) 
po dobu svého pobytu v Jindř. Hradci určovati 
bezplatně houby jemu doručené. Budiž přine-
seno – pokud možno – vždy více jedinců v růz-
ném stupni vývoje, houby nebuďtež oloupány 
neb uřezávány, rovněž budiž dbáno toho, by ne-
byly zbytečně příliš pomačkány a aby byly čers-
tvé, svěží. Důležité je naleziště – zda na stromě, 
pařezu, v lese jehličnatém, listnatém, na zahradě, 
na louce atd. Doba k určování libovolná, nejmi-
lejší 1-2 hod. odpolední. 
Místní veřejnosti
Považujeme za  svoji povinnost oznámiti naší 
ctěné veřejnosti, že se zde v J. Hradci utvořilo sta-
vební a bytové družstvo pod názvem „Domov“, 
společnost s ručením obmezeným, které si obra-
lo za úkol svépomocí snažiti se řešiti jednu z nej-
důležitějších otázek sociálních, otázku bytovou, 
a hodlá za podpory státu vynasnažiti se pozvol-
na odpomáhati místní bytové krizi. 

27. června 1919
Krádež v hlavním skladu tabáku
spáchána byla ze středy na  čtvrtek as mezi 
12 a 1 hod. noční. Tři muži vnikli do hlavního skla-
du a odcizili odtud dnes tak v každém slova smy-
slu drahocenné egyptky a sice hned 11.200 kusů 
a 11.400 sportek. Krádež zpozoroval okolo 1. ho-
diny nadstrážník p.  Mráček, kterému neušlo, že 
na  dveřích do  skladu vedoucích schází obvyklá 
železná tyč se zámkem a při bližším ohledání nale-
zl i skleněné dvéře do prodejny vedoucí otevřeny. 
-------------------------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly může-
te studovat v  knihovně jindřichohradeckého mu-
zea, která sídlí v budově minoritského kláštera ve-
dle kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna 
každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

6. června 1919
Obecní výbor v Jindř. Hradci
ve  svém dosavadním složení konal poslední 
schůzi v den 2. června. Program jednání vykazují-
cí značnou řadu předmětů pro obecní hospodář-
ství nejvýše významných zaujal tím i mimořádně 
dlouhou dobu poradní. Sezení počavší o 3. h. od-
pol. skončilo o 8. hod. večerní. Uzavíraje schůzi, 
rozloučil se starosta se svým úřadem slovy, jimiž 
vzdal díky obecním starším za podporu v úřadě 
mu poskytnutou a pronesl přání, aby obci dosta-
lo se v budoucnosti hojného rozkvětu. 

Obecní volby dne 15. června 1919
Mimo ústřední komisi na městské radnici úřado-
vati bude 8 komisí v následujících budovách: Pro 
I. čtvrt: Obchodní škola a na Střelnici; Pro II. čtvrt: 
Chlapecké školy, „u  Českých“ a „u  Prášků“; Pro 
III. čtvrt: Nová hospod. škola a  Špitálské kasár-
ny; Pro IV. čtvrt: „u Válků“. K volbám bylo vydáno 
5 kandidátních listin, a sice: Strana čsl. Národní 
demokracie, Čsl. strana socialistická a  Čsl. stra-
na pokroková, Čsl. strana sociálně demokratická, 
Čsl. strana lidová a Skupina obecních poplatníků.
Majales
První Majales v našem městě ve svobodné vlas-
ti byl krásný, a to nechť je mravní posilou a po-
vzbuzením pro léta příští. Přejeme studentstvu 
z plna srdce vždy nejvíce zdaru a jsme přesvěd-
čení, že studenti jsou si vědomi svých dosud ne-
vyčerpaných schopností, svých jarých sil, které 
sobě, národu a vlasti vždy cele obětují. Čistý zisk 

vykázaný pokladničním referentem zábavního 
odboru při Samosprávní Organisaci stud. Čsl. vyš. 
Gymn. v Jindř. Hradci ze slavností Majales obnáší 
3600 K. Obnos odeslán prostřednictvím ředitel-
ství gymnasia vytčenému účelu. 
Restaurace kostela svatojanského v Jindřichově Hradci
Zevrubná zpráva pro odborníky, provázená re-
produkcemi 17 zdařilých fotografií architekta 

Ant. Mečíře, v Památkách archeologických v dílu 
XXIX. Str. 223–229 a 258-267.
13. června 1919
Kdo nemusí k volbě
Dle zákona každý volič je povinen volby se zú-
častniti. Přece však jsou osvobozeni od této po-
vinnosti a  nemusí jíti k  volbě některé osoby, 
např. 1. lékaři, 2. osoby starší 70 let, 3. osoby, kte-
ré pro nemoc nebo tělesnou vadu nemohou jíti 
do místností volebních a p.

Dva experimentální večery 
pořádá hypnotisér Němec v  sále na  Střelnici 
ve dnech 28. a 29. t. m.
20. června 1919
K narozeninám 
nestora básníků Dr.  Ad. Heyduka odevzdána 
z  podnětu sládka p.  J. Slavíka stařičkému jubi-
láru více ctiteli z města našeho podepsaná bla-
hopřejná adresa, která našeho milovaného pěv-
ce nemálo dojala a potěšila. Stejně potěšeni byli 
všichni na blahopřání zúčastnění, jimž tyto dny 

od oslavence dostalo se vlastnoručního, od srd-
ce jdoucího poděkování.
Výsledek voleb do obec. zastupitelstva konaných dne 15 t. m.
Strana čsl. Národní demokracie soustředi-
la na sebe 1382, Čsl. strana social. a pokroková 
1294, Čs. strana sociálně demokratická 1106, Čsl. 
strana lidová 569 a Skupina obecních poplatní-
ků 398 hlasů. Výsledek volby byl ihned veřejně 

V červnu roku 1919 probíhaly první svobodné volby v samostatné Československé republice, a tak i Ohlas od Ne-
žárky plnil své stránky touto tematikou. Zveřejňoval kandidátní listiny jednotlivých politických stran a informoval 
občany o místech konání voleb a jejich právech a povinnostech. Landfrasův knihosklad navíc nabízel již v přede-
šlých měsících příručku k pořádání obecních voleb. Nejvíce hlasů získala v obecních volbách národní demokracie 

a těsně za ní se umístila strana socialistická a pokroková. Nové zastupitelstvo se sešlo na ustavující schůzi 30. června. A jak to tehdy dopadlo, o tom 
přineslo informace už červencové číslo Ohlasu.

POHLEDY DO HISTORIE

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

Obecně prospěšná společnost Hospicová pé-
če sv. Kleofáše poskytuje již šestým rokem mo-
bilní specializovanou paliativní péči pacientům 
na  Třeboňsku a  Jindřichohradecku. Odborná 
péče je určena těžce nemocným pacientům 
a jejich blízkým, kteří o ně pečují v domácím pro-
středí. Tým odborníků zahrnuje zdravotní sestry, 
lékaře, sociální pracovníky, pečovatele, psycho-
loga, duchovní a další odbornosti dle potřeb pa-
cienta a jeho rodiny.  

 �Hospicová péče sv. Kleofáše zve na Den otevřených dveří
Další poskytované služby:
• odborné sociální poradenství
• půjčovna kompenzačních pomůcek
• terénní odlehčovací služby
• osobní asistence
• psychologické poradenství
• poradenství pro pečující a pozůstalé
Rádi bychom vás pozvali do  nově zřízeného 
kontaktního místa v Husově ulici 156 (vedle 
budovy obchodní akademie) v  Jindřicho-

vě Hradci, kde se bude 12. června 2019 ko-
nat „Den otevřených dveří“, a to od 9.00 do 
18.00 hodin. Těšíme se na vás. 

Petra Brychová

Kniha vypráví o krajině Novobystřické vrcho-
viny nacházející se v  jihovýchodním koutu 
okresu Jindřichův Hradec. O  území, které je 
odedávna hranicí dvou zemí, kde se potkávají 
odlišné kultury, různé způsoby života. A přes-
to v něčem stejné. Utvářejí je rysy krajiny, jež 
byla osídlena jako jedna z  posledních v  čes-
kých zemích.

 � Česká Kanada vypravuje - Z Landštejna až na kraj světa za 365 dní 
Křest knihy se uskuteční 13. června 2019 
v  17.00 hodin v  parku u  Muzea fotografie 
v  Jindřichově Hradci za  hudebního dopro-
vodu pěveckého sboru Zanoty.
Autor knihy Petr Pokovba (4P) je kytarista, 
skladatel a producent.
Působí v  hudebních skupinách a  projektech 
různých žánrů. Svobodným a otevřeným pří-

stupem k fenoménu zvanému hudba je sou-
částí vzniku hudebních stylů, které překračují 
žánrová rozdělení a  spojují uměleckou tvor-
bu s životním stylem a osobní zkušeností svě-
ta. V současnosti se věnuje především filmo-
vé hudbě, soundtrackům audiovizuálních děl 
a hudbě pro relaxační a léčebné účely. 
Za  sebou má například alba pro server hu-
debnibanka.cz - Acoustic Adventures 1-3, Soul 
Travelogues, Light and Easy a  Sounds of Life 
(společně s členy Prague Cello Quartetu a slo-
venskou harfistkou Máriou Kmeťkovou), účin-
kování v kapele FBM českého rapera Oty Petřiny 
- Marpa a společné album In Revelation s kyta-
ristou skupiny Kryštof Evženem Hofmannem.
Je spoluzakladatelem a  provozovatetelm 
webu ceskakanadavypravuje.cz o duši krajiny 
jindřichohradeckého pohraničí.
http://ceskakanadavypravuje.cz/
http://www.4psounddesign.cz/

O knize:
Vydáváš se na cesty krajinou České Kanady.
Zavedou tě k  Landštejnu, na  Vysoký kámen, 
do Kláštera i k bunkrům. Objevíš díky nim tichou 
krásu pohraničí, uslyšíš hlas zaniklých vsí a  po-
střehneš stopy dob, kdy lidé chránili hranici. Na-
vštívíš tajná místa, opuštěné lomy, skály i rybní-
ky a pochopíš, jak barevný a pestrý je tenhle kraj.
Až se ti ukáže jeho tvář, budeš se chtít vracet už 
napořád.

Petr Pokovba
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Blíží se čas prázdnin, odpočinku a  sluníčka. 
Jindřichohradecký symfonický orchestr by 
rád svým Letním koncertem plným popu-
lárních melodií navodil příjemný pocit po-
hody. Sejdeme se již tradičně v  Rytířském 
sále Státního hradu a  zámku Jindřichův 
Hradec, avšak tentokrát to bude v  sobotu 
15. června od  20.00 hodin. Je přichystán 

 � Letní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru je za dveřmi
program plný muzikálových melodií, popu-
lární hudby i tzv. vyššího populáru. 
Dirigovat bude Radek Šalša, jako sólisté se 
představí Eva Šibřinová (housle), Paola Rra-
paj (klavír), Tereza Nálevková a Štěpán Piller 
(oba zpěv).
Koncertní mistr JHSO Eva Šibřinová se po-
prvé v J. Hradci představí jako sólistka. Hou-

slovou hru studuje na  Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy, zároveň působí jako pe-
dagog na  ZUŠ v  Benešově. Pro tento kon-
cert zvolila Cikánské melodie Pabla de Sara-
sateho (1844–1908), španělského houslisty 
a skladatele. Eva se úspěšně zúčastnila něko-
lika mezinárodních houslových soutěží. Vě-
nuje se komorní i orchestrální hře.
Albánská klavíristka Paola Rrapaj si pro sólo-
vé vystoupení vybrala skladbu svého kraja-
na Aulona Naçiho (*1983) s  názvem Foreign 
Touch. Paola vystudovala Pražskou konzerva-
toř a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlo-
vy. Aktivně koncertuje po celé Evropě i v USA 
a také se věnuje pedagogické činnosti.
Na  letním koncertu zazní v  premiéře sklad-
ba mladého skladatele Michala Navrátila 
(*1995) s názvem Chopin a labuť. Michal stu-
duje Pražskou konzervatoř a zároveň HAMU. 
Nejen v jeho skladbě si poslechneme dva ji-
hočeské zpěváky Terezu Nálevkovou a  Ště-
pána Pillera, absolventy Pražské konzerva-
toře. 
Terezin hudební záběr je velmi široký, věnu-
je se jazzu, např. ve Swing Melody Orchest-
ra, muzikálu, rocku, blues, šansonu i  opeře. 
Štěpán pokračuje ve  studiu skladby a  aran-
žování populární hudby. Vystupuje v  muzi-
kálech i operách, mj. jej můžete vidět v mu-
zikálu Evita uváděném Jihočeským divadlem 
v  Č. Budějovicích. Jako sólista spolupracuje 
s Orchestry Václava Hybše či Karla Vlacha. 
Srdečně všechny zveme na letní večer s po-
pulárními a muzikálovými melodiemi. Před-
prodej vstupenek od 3. června v prodej-
ně Bylinky Zuzany Kořínkové.

Ludmila Plachá

V  Mesadě v  Růžové ulici 30/II vás v  úterý 
4. června 2019 přivítáme ve  14.00 hodin 
na  přednášce MUDr.  Jitky Čechové pro se-
niory.
V úterý 11. června se zúčastní tým našich se-
niorů sportovních her v  Českých Budějovi-
cích.
Ve středu 12. června nás můžete přijít pod-
pořit k  našemu stánku na  Masarykově ná-
městí při Dni poskytovatelů sociálních 
služeb. Naše pracovnice vám zde zodpo-
ví dotazy o možnostech využití služeb u nás 

 �Mesada se těší na společně strávené chvíle 
a k prohlídce i koupi budou připraveny výrob-
ky seniorů z aktivity „tvoření“.
V úterý 18. června nás ve 13.30 hodin po-
zvou tanečnice z  LA FAARIE na  procházku 
historií tanců, a  to gotických, renesančních 
a  směsí orientálních. Vystoupení se bude 
podle počasí konat buď v  areálu Mesady 
v  parčíku nebo v  naší společenské míst-
nosti.
Poradna pro sluchově postižené z Tábora 
přijede do Mesady pomáhat a poradit v úte-
rý 25. června od  9.00 do  11.00 hodin. Vy-

užít ji můžete k  bezplatné konzultaci svých 
problémů se sluchem nebo k přímé pomoci 
se seřízením naslouchadel, zakoupení bate-
rií atd.
25. června 2019 vás ve 13.30 hodin zveme 
na přednášku Mgr. Tamary Křivánkové, Ph.D. 
s názvem Žít aktivní život.
Koncem června nás potěší hudebním a  ta-
nečním vystoupením žáci 2. ZŠ pod ve-
dením paní učitelky Kaňkové – termín bude 
upřesněn na plakátech.

Eliška Macurová

Ve  dnech 3. - 7. června 2019 bude probíhat v  rámci Mezinárodního dne archivů na  archivním oddělení v  Jindřichově Hradci, které sídlí 
na zámku, výstava zaměřená na archivní materiály vzešlé z dětské produkce šlechtických potomků s názvem „Milá maminko, milý tatínku, ...“ 
aneb projevy dětské lásky a kreativity v archivních dokumentech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout dětské kresby, alba, fotografie nebo 
dopisy, které děti psaly svým rodičům. Výstava bude přístupná po celý týden v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 do 15.00 hodin a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

Hana Železná

 �Mezinárodní den archivů si připomene také Jindřichův Hradec 
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVNU 2019
Merkur se objeví v první polovině měsíce večer nízko nad severozápadním obzorem, Venuše je nepozorovatelná. Mars lze vidět ještě ve-
čer nízko nad severozápadem, Jupiter spatříme již po celou noc. Saturn je nad obzorem po většinu noci kromě večera, Uran se objeví opět 
ve druhé polovině měsíce ráno nad východním obzorem a Neptun ráno nad jihovýchodem.
Prohlídka Měsíce je velmi zajímavá hlavně okolo první čtvrti. Tehdy Slunce osvětluje pravou polovinu přivrácené polokoule Měsíce a výškově 
rozdílné útvary, krátery, moře a další vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz Měsíce v dalekohledu je tak prostorový a je velmi působivý. V době 
měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Totéž platí i pro zbytek oblohy, jenž je přesvětlený a objekty, jindy 
běžně pozorovatelné, v měsíčním světle blednou nebo zcela vymizí. Měsíc projde 4. 6. novem, 10. 6. první čtvrtí, 17. 6. úplňkem, 25. 6. na-
stane poslední čtvrť. 8. 6. Měsíc v přízemí (368 535 km) a 23. 6. v odzemí (404 512 km).
I na Slunci, za jasného počasí, můžeme pozorovat mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční 
skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance.
Jarní obloha, stejně jako v jiných ročních obdobích, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, plane-
tárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd.

• 3. 6. – Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 4,23° severně;  
Měsíc v blízkosti Merkuru večer velmi nízko nad SZ obzorem)

• 5. 6. – Měsíc Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 2,10° severně;  
Měsíc v blízkosti Marsu večer nízko nad SZ obzorem)

• 6. 6. – Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 6,75° severně)
• 8. 6. - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 2,29° jižně; konjunkce nastává 

nad naším obzorem v noci)
• 10. 6. - Jupiter v opozici se Sluncem
• 12. 6. - Jupiter nejblíže Zemi (640,9 miliónu km)
• 12. 6. - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 7,34° jižně)
• 16. 6. – Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,05° jižně; 15. až 17. 6. sesku-

pení Měsíce, α Sco a Jupiteru)

• 16. 6. - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,32° jižně)
• 18. 6. - Merkur v konjunkci s Marsem (Merkur 0,22° severně; těsné přiblížení 

večer nízko nad SZ obzorem v blízkosti β Gem)
• 19. 6. - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 1,15° severně;  

Měsíc v těsné blízkosti Saturnu pozorovatelný v noci z 18. na 19. 6.)
• 20. 6. - Merkur v konjunkci s β Gem (Pollux 5,49° severně)
• 21. 6. v 16:54 – letní slunovrat – začátek astronomického léta  

– Slunce vstupuje do znamení Raka
• 21. 6. - Mars v konjunkci s β Gem (Pollux 5,49° severně)
• 25. 6. - Merkur v největší východní elongaci (25° od Slunce)mag)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy na: www.ddmjh.cz v sekci „Hvězdárna“. 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. Vstupné pro školní exkurze: 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

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 21.00 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 červnu 2019:

čtvrtek a pátek večer: 
21.00–23.00 hodin

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

Vzájemná spolupráce Základní umělecké školy v  Jindřichově Hradci a  Musikschule Neckar-
gemünd přináší další podnětné setkání. Letos do Jindřichova Hradce zavítá padesát žáků a uči-
telů partnerské školy. Na  programu budou zkoušky společného repertoáru, aktivity vedoucí 
k prohloubení přátelských vztahů mezi žáky i mezi učiteli, společné výlety a návštěvy kulturních 
památek v Jindřichově Hradci a okolí. Jedním z nejvýraznějších výstupů pro veřejnost bude spo-
lečný koncert, který se uskuteční v sobotu 15. června 2019 v Domě dětí a mládeže v Růžové 
ulici od 17.00 hodin. Rozhodně to však nebude výstup jediný. Například některá hudební vy-
stoupení budou moci slyšet pacienti v jindřichohradecké nemocnici, kam společně také zavítá-
me. Vzájemné návštěvy tohoto typu jsou již tradiční součástí života obou škol a velký dík za to 
patří organizacím, které nás v této činnosti podporují. Letos k nim patří město Jindřichův Hradec, 
Jihočeský kraj, Fond Česko-německé budoucnosti a Koordinační centrum česko-německých vý-
měn mládeže Tandem.

Vojtěch Maděryč

 � Žáci Musikschule Neckargemünd zavítají do Jindřichova Hradce

Položeny budou na památku pěti členů rodiny Bienenfeldových, kteří zahynuli v koncentračních táborech během 2. světové války. Slavnostní akt 
se uskuteční v pondělí 17. června ve 14.00 hodin v Klášterské ulici u domu čp. 73/II.

Alice Winternitzová

 �Další kameny zmizelých se objeví v Jindřichově Hradci
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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. Zprvu, než pochopil 
naše pravidla, zkoušel řešit neznámé situ-
ace vrčením, ale přes pamlsky pochopil, že 
není třeba takto reagovat a třeba i auto už 
si díky pamlskům, dá se říci, oblíbil, což byl 
ze začátku velký problém. Není již na dlou-
hé výlety, ale rád se projde a  začuchá si 
„psí zprávy“ a na svůj věk je ještě velmi či-
perný. 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 samo-
zřejmě je třeba mít na paměti, že je to starší 
pejsek a chce mít svůj klid a bezpečné mís-
to, kde ho děti nebudou příliš obtěžovat. 
Ideální domov bychom si pro něj předsta-
vovali v  domku se zahradou, kde by mohl 
šmejdit a kde by měl teplé místečko na spa-
ní a svůj klid. Procházky má také moc rád, si-
ce to není už sportovec 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. Dopo-
sud žil venku, ale pobyt vevnitř mu velmi 
svědčí a vzhledem k jeho věku je i vhodněj-
ší. Není to již pejsek na vycházky, moc toho 
neujde, spíše se rád projde po zahrádce. Je 
hodný, ale má rád svůj klid. S ostatními pej-
sky vychází dobře. Hledáme pro něj domov 
na  dožití v  klidném prostředí, nejlépe bez 
malých dětí, ideálně domek se zahrádkou. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Bimbo
kříženec, pes, 4 roky

Bimbo je mladý pes, který když k nám při-
šel, působil jako hromádka neštěstí. Jeho 
projevem bylo schoulit se do klubíčka a vr-
čet při náznaku kontaktu.  Zažil si jistě oš-
klivé věci (časem jsme se i o  jeho nehezké 
minulosti něco málo dozvěděli). Jakmile se 
rozkoukal, začal být i veselý a hravý. Doma 
je čistotný, zbytečně neštěká, i když návště-
vu ohlásí. Na ostatní pejsky si venku dovo-
luje, ale na spolubydlící v depozitu si hezky 
zvykl (jak na kluky, tak i na holky), a stejně 
tak si je schopen postupně navykat na další 
psy, které potkává, ale chce to dělat opatr-
ně a pod dozorem. Na vodítku chodí hezky. 
Při manipulaci s ním je třeba jednat v klidu 
a  nedostávat ho do  stresu, to pak ze stra-
chu může kousnout. Velmi nerad má dote-
ky 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  pej-
skem jednat pozitivně, ale důsledně (po-
kud se vše  dovolí, začne být dominantní 
a  chce domácnosti vládnout - vyzkoušeno 
z jedné nezdařené adopce), protože křikem 
a hrubým zacházením s Bimbem rozhodně 
nepochodíte.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Swim
kříženec jezevčíka, pes, cca 9 let, kastrovaný

Swim je klasický zástupce jezevčíkovitých. 
Je velmi kontaktní k lidem, ale umí být i tvr-

dohlavý. S menšími pejsky vychází bez pro-
blémů, na větší si dovoluje. Kočičky toleruje, 
ale umí je i prohnat. Na vodítku chodí pěk-
ně. Miluje vodu a koupání, rád aportuje mí-
ček. Je skvělý hlídač, do domu či na zahradu 
bez jasného ohlášení nikoho nepustí. Je čis-
totný, v bytě nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)    

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný

Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktiv-
ní. Má rád společnost lidí. S fenkami i pejsky 
vychází na procházce dobře (musí se s nimi 
nejprve seznámit), ale v novém domově by 
měl být jedináčkem. Doma si hlídá místo, 
hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti fe-
ně. Do  svých 8 let žil jen venku, nyní je již 
3 roky zvyklý doma. Na procházkách je nut-
né ho vodit na vodítku, jelikož má silný lo-
vecký pud, a  tak když chytne stopu, nic ji-
ného ho nezajímá. Není vhodný ke slepicím 
či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)  

Taškent
kocourek, do 1 roka, kastrovaný

Kocourka spolu s dvěma kočičkami přes pět 
měsíců krmili lidé u  bytovky v  Blažejově. 
Když napadl sníh, neměly kočičky kde být, 
a  tak lidé kontaktovali nás. Taškent  se zpr-
vu moc neprojevoval, ale jak objevil hlazení 
a mazlení, tak si ho velice užívá. Je čistotný 
a zvyklý na ostatní kočičky.
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
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 �Kulturní dům Střelnice zve do divadla

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Norma Fostera „LÁSKA V  PŘÍ-
MÉM PŘENOSU“ dne 20. června od  19.00 
hodin do divadelního sálu. Divadlo Kalich. 
Divadelní předplatné skupiny A.
V  režii Romana Štolpy hrají: Petr Čtvrtníček, 
Kristýna Frejová, David Suchařípa, Jan Révai 
a Ivana Korolová / Michaela Tomešová.  
Komedie připomíná povídkový film. Šest pří-
běhů se odehrává během jednoho večera 
v  jednom menším městě. Příběhy jednotli-
vých postav se čím dál víc prolínají a záplet-
ka se vrství.

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Smoljaka, Cimrmana, Svěráka / Di-
vadla Járy Cimrmana „NĚMÝ BOBEŠ“ dne 
24. června od 19.00 hodin do divadelního 
sálu. Divadlo mimo předplatné. 
Hrají: Miloň Čepelka, Jan Hraběta / Jaroslav 
Weigel, Petr Brukner / Bořivoj Penc, Zdeněk 
Svěrák / Genadij Rumlena, Robert Bláha / Vác-
lav Kotek, Michal Weigel.
To, co se stalo s  Cimrmanovou hrou Němý 
Bobeš, je výsledkem střetnutí dvou myšlen-
kových živlů: nezkrotného tvořivého pudu 
umělcova se stejně nezkrotným pudem malé-
ho českého samozásobitele. Zatímco na jed-
né straně vidíme obdivuhodné úsilí poznat 

a  ztvárnit svět a  dobrat se podstaty lidské-
ho konání, na druhé straně setkáváme se jen 
s  přízemní snahou nasušit na  zimu pár hub. 

V  případě Němého Bobše ten malý, zapšklý 
svět Josefa Padevěta bohužel vítězí.

Ivana Bačáková

Státní hrad a  zámek v  loňském roce úspěšně 
uvedl představení připomínající velevýznam-
nou historickou událost, II. pražskou defene-
straci, která měla výročí 400 let. Vzhledem k vel-
mi kladnému přijetí návštěvnickou veřejností 
a díky ochotě nezvykle velkého počtu účinkují-
cích budeme k naší radosti moci v letošním roce 
příběh Viléma Slavaty opakovat. Jedná se o vý-
pravné představení, které vede diváky vícero 
budovami jindřichohradeckého hradu a zámku 
i místy jinak veřejnosti nepřístupnými. V před-

 � Jindřichohradecký zámek pro velký úspěch znovu představí příběh Viléma Slavaty
stavení účinkují šermířské a  divadelní skupiny 
Jindřich, Sígři, Aesculus, Vendeta a další a také 
taneční soubor Campanello - dohromady se 
na návštěvníky těší více než čtyřicet herců v do-
bových kostýmech. Příběh, kterým začal patr-
ně nejzávažnější válečný konflikt ve  známých 
dějinách Evropy, je představen velmi realistic-
ky a věrohodně, včetně šarvátek slovních, šer-
mířských, střelby z dobových zbraní i samotné-
ho “z okna vyhození“ tří zástupců císařské moci. 
Představení se budou během léta konat třikrát, 

ve  vybrané pátky a  soboty, vždy v  časech 
19.00, 20.40 a  22.30 hodin. Nejbližší před-
stavení se pořádá 28. a 29. června. Rezervaci 
lze učinit pouze na našich webových stránkách: 
www.zamek-jindrichuvhradec.cz. U  záznamů 
o  představení jsou odkazy na  rezervační sys-
tém, který je aktivní od  10. května. Vzhledem 
k loňskému zájmu podotýkáme, že není dobré 
nechat učinění rezervace na poslední chvíli. 

Tomáš Krajník
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V rámci Dne dětí v sobotu 1. června proběh-
ne od  14.00 hodin komentovaná prohlíd-
ka výstavy Zábava, Vášeň, Hazard aneb 
z historie karetní hry se sběratelem a kou-
zelníkem Pavlem Langerem ve výstavním sále 
„Ve  Svatojánské“. Budete svědky iluzionistic-
kého vystoupení a můžete se těšit na koutek 
plný her, který bude otevřen po celou dobu 
trvání výstavy. 
V  červnu muzeum připravilo dvě vernisá-
že výstav, které budou k vidění po celé léto. 
V sobotu 15. června od 14.00 hodin se bu-
de konat vernisáž výstavy Myšlení zra-

 � Červen bude v Muzeu Jindřichohradecka plný výtvarného umění i hudby
kem. Díla Sdružení českých umělců grafi-
ků Hollar Praha budou instalována v křížové 
chodbě minoritského kláštera ve  Štítného 
ulici. Ve  výstavní síni „V  jezuitském seminá-
ři“ na Balbínově náměstí bude 27. června od 
16.00 hodin slavnostně otevřena výstava 
Dráteníci včera a dnes, na které návštěvní-
ci uvidí typické předměty vypovídající o tom, 
jaké bylo drátenické řemeslo ve skutečnosti.
Zanoty se Smetanou je název koncertu jin-
dřichohradeckých pěveckých sborů, který 
proběhne ve  čtvrtek 13. června od  19.00 
hodin. Za  doprovodu orchestru KMČ (Kdo 

Má Čas) bude možnost si poslechnout dvě 
mše. Zazní Missa festiva od  současného 
amerického skladatele Johna Leavitta a  Mi-
ssa brevis od  Jiřího Pavlicy. Druhým koncer-
tem, který se bude konat v úterý 18. června 
od 17.00 hodin, je vystoupení dětského pě-
veckého sboru Lyra Základní školy Větrná 
pod vedením sbormistryně Jindřišky Bubno-
vé. Oba koncerty se konají v kostele sv. Jana 
Křtitele.
Muzeum Jindřichohradecka se těší na vaši ná-
vštěvu.

Eva Skořepová

V letních měsících (22. června – 18. srpna) 
nabídne Muzeum fotografie a  moderních 
obrazových médií návštěvníkům výstavu 
Monolog času s  podtitulem Šumava vl-
kům, představující další výběr z tvorby zná-
mého předního výtvarného fotografa Jiří-
ho Tillera. Kolekce, v  níž mistrně přibližuje 
nespoutanou přírodu a  místa zaniklých bý-
valých osad na  Šumavě, volně navazuje 
na  autorův dřívější soubor Stopa zmizelé-
ho, uvedený muzeem v roce 2013. Vernisáž 
se uskuteční v  pátek 21. června, začátek 
v 17.00 hodin, za účasti autora.  
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií dále zve zájemce nejen z  řad mladé 
generace v  sobotu 22. června na  festival 
studentských filmů Biák, který v předcho-
zích dvou letech probíhal v objektu místní-
ho gymnázia. Letos jej připravilo muzeum 
ve spolupráci se studentkami Akademie vý-
tvarných umění v  Praze Hanou Sommero-
vou a  Evou Hřebíkovou, organizátorkami 
proběhlých ročníků, jejichž myšlenku tak-
to podpořilo. Na programu bude promítání 
prací studentů středních a  vysokých umě-
leckých škol, zahrnující i  animované filmy 
pro děti, v  prostorách velkého sálu muzea 
v prvním podlaží, módní přehlídka a koncert 
dvou kapel. Oba projekty, výstavní i festival, 
jsou realizovány za  finančního přispění za-
kladatele muzea města Jindřichova Hradce 
a Jihočeského kraje. 
Aktuální výstavní prezentace lze v  červ-
nu navštívit vždy od  úterý do  neděle v  do-
bě 10.00–12.30 a 13.00–17.00 hodin. V rámci 
akce Den města Jindřichova Hradce v Mu-
zeu fotografie a  MOM mají příchozí v  so-
botu 8. června a v neděli 9. června vstup 
zdarma. Informace k  dalším programům 
a  ke  službám muzejní instituce jsou k  nale-
zení na: www.mfmom.cz.  

Eva Florová
Foto: Jiří Tiller

 �Muzeum fotografie a MOM zve na výstavu Jiřího Tillera Monolog času / Šumava vlkům, 
festival studentských filmů Biák a další programy
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Den města - Den otevřených dveří v Domě 
gobelínů (sobota 8. 6. 2019)
Komentované prohlídky v  10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin. Návštěvní-
ci mohou zdarma po  celý den absolvovat 
komentované prohlídky s  průvodcem v  na-
bídnutých hodinách, při tom mají možnost 
zhlédnout obě výstavy ke  140. výročí Marie 
Teinitzerové, viz níže. Zájemci o  tkaní si mo-
hou tuto techniku sami vyzkoušet, v kinosále 
budou promítány krátké filmy o tkaní či o na-
šem městě. Vstup celý den zdarma!
Výstava Zašitá krása / Pocta Marii Hoppe 
Teinitzerové (13. dubna–8. prosince 2019)
Vystavuje uskupení Ten to Twelve. V  roce 
2019 uplyne 140 let od narození Marie Hoppe 
Teinitzerové – zakladatelky gobelínových dí-
len v  J. Hradci. Na  výstavě výtvarného usku-
pení Ten to Twelve s  názvem Zašitá krása /
Pocta Marii Hoppe Teinitzerové budete 
moci zhlédnout textilní díla inspirovaná tou-
to významnou českou textilní výtvarnicí. Kaž- 
dá členka uskupení přistupovala k  realizaci 
svého díla jiným způsobem, zvolila jiné tech-
niky a postupy, ale cílem všech bylo oslavit dí-
lo Marie Hoppe Teinitzerové v jeho celé šíři.
Výstava První dáma české tapiserie 
(27. dubna–31. října 2019)
Druhá výstava připravená Domem gobelínů 
k tomuto výročí je unikátní především zapůj-

 � Také v červnu bude v Domě gobelínů živo
čenými originály tapiserií ze sbírek Umělecko-
průmyslového musea v Praze, utkaných v díl-
nách Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově 
Hradci. Nádherné tapiserie od Cyrila Boudy 
nebo Břetislava Štorma budou opět k  vidě-
ní v  místě jejich vzniku. Hlavním exponátem 
výstavy je velkoplošná tapiserie Praga Regi-
na Musicae – Praha královna hudby – unikát-
ní tapiserie, osvědčující mistrovství autora ná-
vrhu i kvalitu dílny.

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
V. Nováka
(16. května – 12. června 2019)
Přijďte se podívat na  díla malých výtvarníků 
místní ZUŠ, budete překvapení jejich nápadi-
tostí a originalitou. 
Otevřeno duben–prosinec, denně mimo pon-
dělí, 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin. 
Více informací na: www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová 

V  Jindřichově Hradci se uskuteční závěrečný 
koncert v rámci 51. ročníku Jihočeského fes-
tivalu Concertino Praga. Na koncertě, který se 
koná v  Rytířském sále jindřichohradeckého 
státního hradu a  zámku v  pátek 14. června 
od 19.00 hodin se představí vítězové prestižní 
rozhlasové soutěže mladých hudebníků. Letoš-
ní ročník soutěže byl vypsán pro kategorie kla-
vír, housle, violoncello a harfa. Koncert v Jindři-
chově Hradci tradičně završí putování mladých 
hudebníků po  jižních Čechách (Český Krumlov, 
Bechyně a  Třeboň). Jihočeský festival se koná 
od 10. do 14. června a přímo navazuje na koncert, 
který se uskuteční v neděli 9. června v pražském 
Rudolfinu.
Absolutním vítězem 53. ročníku rozhlasové sou-
těže Concertino Praga, kterou organizuje Čes-
ký rozhlas, se stal český klavírista Jan Čmejla. 
Na  koncertech se dále představí také vítězové 
ostatních kategorií – violoncellista Syon Najman 
z  Bulharska, polský houslista Wiktor Dziedzic 
a  ruská harfistka Aleksandra Arsenova. Mezi 
dalšími účinkujícími budou nositelé druhých cen 
– klavíristka Eliška Tkadlčíková z České repub-
liky, violoncellistka Mariia Slashcheva z Ruska, 
bulharská houslistka Lora Markova a  harfistka 
Yelyzaveta Rakovska z Ukrainy. Českou repub-
liku budou na koncertech v jižních Čechách re-
prezentovat také houslistka Klára Erdingerová 
a harfista Martin Sadílek, kteří v mezinárodním 
klání obdrželi čestná uznání. Pro posluchače sta-

 � Vítězové rozhlasové soutěže Concertino Praga opět zahrají v zámeckém Rytířském sále 
nice Český rozhlas Vltava bude připraven přímý 
přenos z  vystoupení v  Rudolfinu a  Jindřichova 
Hradce, ostatní koncertní vystoupení odvysílá 
stanice se záznamu.
Speciální doprovodnou akcí Jihočeského festiva-
lu bude vypravení hudebního parního vlaku 
Concertino Praga, kde vítězové soutěže rozezní 
své nástroje nejen ve vlaku, ale i na vlakových za-
stávkách. Vlak vyjíždí z Jindřichova Hradce v so-
botu 15. června v 10.44 hodin. 

Concertino Praga 2019 finančně podpořily Mi-
nisterstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Hlavní 
město Praha, město Jindřichův Hradec, Jihočes-
ký kraj, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Čes-
kého hudebního fondu.
Jihočeský festival Concertino Praga se koná pod 
záštitou starosty města Jindřichův Hradec Stani-
slava Mrvky. Partnerem Concertino Praga jsou 
Jindřichohradecké místní dráhy.

Jiří Kubát
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
21. - 28. 6. 2019
Mezinárodní divadelní festival Diva-
dlo evropských regionů a  Open air 
program Hradec Králové
Více než 200 divadelních, hudebních 
a  doprovodných produkcí z  tuzemska 
i  zahraničí od  činohry, alternativního di-
vadla, tance a  kabaretů po  improvizaci, 
autorská představení, pohádky či loutko-
vé divadlo. 
CHEB
15. 6. 2019
Je úchvatná
Západočeské divadlo Cheb od 19.00 ho-
din, premiéra. Příběh nejhorší pěvkyně 
všech dob Florence Foster Jenkinsové, 
která mnoho let vytrvale obšťastňovala 
uši konsternovaných posluchačů a je ta-
ké o tom, že když jde člověk neochvějně 
za svým snem, vyprodá i Carnegie Hall.
KUTNÁ HORA
22. - 23. 6. 2019
Královské stříbření Kutné Hory 
Tradiční historická akce připomínají-
cí hornické tradice a  slávu lucemburské 
Kutné Hory.
LITOMYŠL
13. 6. - 7. 7. 2019
Národní hudební festival Smetanova 
Litomyšl 2019 a Smetanova výtvarná 
Litomyšl 
Různá místa v  Litomyšli. 61. ročník hu-
debního festivalu Smetanova Litomyšl 
a 15. ročník cyklu výstav vizuálního umění.
POLIČKA
1. 6. 2019
Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s boha-
tým programem a řadou překvapení. 
TELČ
9. 6. 2019
Pohádková neděle a pohádkový park
Pohádkový den na  zámku v Telči nejen 
pro děti, ale i  jejich rodiče. Pohádkový 
park - Dům dětí a  mládeže v Telči v  zá-
meckém parku pro děti připraví pohád-
kovou cestu. 
TŘEBOŇ
26. 6. - 1. 7.  2019
Multižánrový hudební festival Okolo 
Třeboně 
Zámecký park, divadlo. Vystoupí Laco 
Deczi, Ivan Mládek, Spirituál kvintet, Hra-
dišťan a Jiří Pavlica, M. Braxatoris.

KINO
STŘELNICE

červen 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ ČERVNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

ROCKETMAN (ROCKETMAN)
Životopisný, Drama, Hudební / USA / CinemArt

Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní pří-
běh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. El-
ton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, 
žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o so-
bě mohl vyprávět. Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval 
se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si pří-
liš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. 
Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže 
pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Tau-
pina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vr-
chol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez 
chlastu a drog. Jenže když jste duší rocker i showman, tak 
se z každého srabu prostě vyzpíváte. Od chvíle, kdy Elton 
čuchnul k údernějším rytmům, není jeho příběh klasickým 
životopisem, ale živelnou a bláznivou hudební show, v níž 
se jeho koncertní čísla prolínají s muzikálovými výstupy.
Hrají: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce 
Dallas Howard
Režie: Dexter Fletcher
Hrajeme: 6. – 9. června  od 17:00 ve 2D

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
(EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE)
Krimi, Thriller, Životopisný / USA / Bontonfilm

Příběh jednoho z  nejznámějších a  nejmilovanějších séri-
ových vrahů historie, Teda Bundyho. Překvapivým vypra-
věčem strhujícího filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním 
v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné 
činnosti neměla ani potuchy. Až postupně zjišťuje, že muž, 
s nímž vedla láskyplný rodinný život, je jedním z nejhleda-
nějších a největších monster Ameriky. Příběh Teda Bundyho 
je strašlivý a v mnoha ohledech fascinující i dnes, čtyřicet let 
poté, co Amerika seděla přilepená k obrazovkám a sledovala 
soudní proces s ním. Bundy spáchal minimálně třicet vražd 
mladých žen. Jeho krvavý koníček budil hrůzu, přesto se bě-
hem procesu i po něm stal miláčkem mnoha žen a dívek. Ne-
byl to žádný odporný podivín a hnusný vrah, Ted Bundy byl 
okouzlující, vzdělaný a inteligentní krasavec. Díky svému šar-
mu se vždy snadno seznámil a odvedl svou oběť bez pro-
blémů z veřejného baru někam pryč. Dvakrát utekl z vězení, 
jakoukoliv vinu přes deset let popíral a věřil, že svým odzbro-
jujícím úsměvem a osobním kouzlem si vedle zástupu zami-
lovaných žen nakonec nakloní i porotu.
Hrají: Zac Efron, John Malkovich, Lily Collins, Jim Parsons, Ja-
mes Hetfield, Haley Joel Osment 
Režie: Joe Berlinger
Hrajeme: 13. a 14. června  od 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; Bontonfilm, CinemArt

30. 5. - 2. 6.  20:00
AVENGERS: ENDGAME
Akční, Fantasy / USA / 2D 

1. - 2. 6. 17:30
DADDY COOL
Komedie / Francie / 2D

6. - 9. 6. 17:00
ROCKETMAN
Životopisný, Drama, Hudební / USA / 2D

6. - 9. 6.  20:00
GODZILLA II KRÁL MONSTER 
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D

13. - 14. 6. 17:30
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie / Francie / 2D

13. - 14. 6.  20:00
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Krimi, Thriller, Životopisný / USA / 2D

15. - 16. 6. 17:30
PSÍ POSLÁNÍ 2
Rodinný / USA / 2D

15. - 16. 6.   20:00
X-MEN: DARK PHOENIX
Akční, Sci-Fi / USA / 2D

19. 6.   19:00
BOLEST A SLÁVA (ART kino)
Drama / Španělsko / 2D

20. - 21. 6. 17:30
HLEDÁ SE YETTI
Animovaný, Dobrodružný / USA / 2D

20. - 21. 6.  20:00
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Komedie / USA / 2D

22. - 23. 6. 17:30
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Akční, Komedie, Sci-Fi  / USA / 2D

22. - 23. 6.  20:00
MÁMA
Horor, Thriller / USA / 2D 

27. - 30. 6. 17:30, (15:00)
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný, Komedie / USA / 3D+2D

27. - 28. 6.  20:00
JEDNOU NOHOU V BASE
Komedie / Itálie / 2D

29. - 30. 6.  20:00
ANNABELLE 3
Horor / USA / 2D

4. - 5. 7. 17:30
PODFUKÁŘKY
Komedie / USA / 2D

4. - 7. 7.  20:00
SPIDER- MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+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

Svůj sportovní život rozděluje Jan Donaus-
chachtl (43 let) z Jindřichova Hradce mezi led-
ní hokej a hokejbal. Dříve jako brankář, v sou-
časnosti coby trenér.
Vždy jste byl brankář?
Ve druhé třídě jsem přišel v Jindřichově Hrad-
ci do  kroužku hokeje, na  náboru nás bylo 
čtyřicet. Zrovna se předělával zimní stadion, 
takže jsme jezdili do Soběslavi. Tehdy se ješ-
tě do týmu vybíralo a mně bylo v prosinci ře-
čeno, že mi nejde bruslení, abych si hledal ji-
nou zábavu. Ale vrátil jsem se jako brankář, 
do brány totiž nikdo nechtěl.
Co máte v hokejové bráně za sebou?
Můj hokejový život se lámal po základní ško-
le, kdy jsem byl domluven, že půjdu do Mo-
toru. Dostal jsem ale dobrou radu, abych šel 
do Tábora, kde jsem pak v brance prožil pěk-
né čtyři roky. Studoval jsem tam na  gymplu 
a po maturitě se vrátil do Hradce. Tam ovšem 
zájem příliš nebyl, v kurzu byli vojáci odjinud 
a o své odchovance klub nestál. Chytal jsem, 
kde se dalo, ale na vyšší než krajskou úroveň 
mé umění nestačilo.
Takže jste přešel na hokejbal?
Tenhle sport byl tenkrát na vzestupu, zablou-
dil i  do  Hradce. Dali jsme s  partou hokejistů 
do  kupy tým a  zkusili si zahrát místní letní 
soutěž. Konečně jsem hrál v poli a mohl stří-
let góly. Jenže ani v hokejbalu není brankářů 
nadbytek, i když my jsme jich v mužstvu mě-
li asi pět. Prý jsem z nich byl v útoku nejhorší, 
tak mě zase oblékli do brankářské výzbroje.
V hokejbalu jste avšak udělal velkou kari-
éru.
První úspěchy jsou spojené s někdejší hradec-
kou Borou Bombers, s níž jsme začali hrát nej-
nižší soutěž. Každým rokem jsme postupo-
vali, až jsme se dostali do extraligy. Pak jsem 
přestoupil do  budějovické Vltavy, s  níž jsme 
v  nejvyšší české soutěži obsadili třetí místo 
a vyhráli Český pohár. Bronzoví jsme byli také 
v Evropském poháru.
Pak přišel váš přechod z Českých Budějo-
vic do Plzně. Proč?
Sice to ve Vltavě byly krásné časy, ale hokejbal 
šel ve  vývoji rychle vpřed, což na  jihu Čech 
nějak nepochopili. Mně tehdy bylo třicet let, 
takže mi zrovna mnoho sportovních let ne-
zbývalo. Oslovil jsem proto Plzeň, která hrá-
la každoročně skoro o titul, ale pořád jí chy-
běl ten poslední krůček. Domluvili jsme se. 
Byl tam trenér, který pochopil, že je potřeba 
dát hře nějaký systém. Do Plzně přišli i hráči 
odjinud, kterým se povedlo do kabiny přinést 
dobrou náladu a  vítězného ducha. Všech-
no prostě šlapalo. Ve finále, kdy o našem pr-
venství rozhodl až pátý zápas, jsme vyhráli 

 � Jan Donauschachtl je mistrem světa jako hráč i trenér 

Svůj sportovní život rozděluje Jan Donauschachtl (43 let) z Jindřichova Hradce mezi lední hokej a hokejbal. Dříve jako bran-
kář, v současnosti coby trenér.

nad moravskými Sudoměřicemi. Třikrát jsme 
zvítězili o gól. Oslavy byly parádní, jen voda 
v kašně byla studená.
Po  mistrovském titulu jste se dostal 
do české reprezentace.
Jel jsem na  mistrovství světa do  americké-
ho Pittsburghu, kde se nám nedařilo, skonči-
li jsme pátí. Je to v historii jediný šampionát, 
z  něhož nemá Česká republika medaili. Dva 
roky poté jsme úspěšně složili reparát v  ně-
meckém Ratingenu, odkud jsme přivezli stří-
bro. Na zápas proti Kanadě, který jsem odchy-
tal v základní skupině, se nedá zapomenout, 
to byl můj reprezentační vrchol. Kanaďané 
hráli parádně, zaslouženě získali zlato. Z dal-
šího šampionátu, který se navíc konal v  Plz-
ni, mám světový titul, přestože jsem z  pozi-
ce trojky neodchytal ani minutu. Ale byl jsem 
u toho a také jsem si oslavy užil. Kašnu jsme 
sice vynechali, ovšem památnou cestu tram-
vají mám i po deseti letech v živé paměti.
Poté už začal trenérský život?
Ještě dva roky jsem chytal, ale po třetí opera-
ci kolene už to dál nešlo. K trénování jsem se 
dostal s návratem domů, kde mě místní klub 
Olymp oslovil, zda bych vedl muže. Kývnul 
jsem, udělal si licenci, přinesl do  týmu nové 
metody, přivedl posily. Čerpal jsem ze zkuše-
ností, které jsem udělal s různými trenéry bě-
hem hráčské kariéry. Hned první rok jsme po-
stoupili do extraligy, kde z  toho bylo deváté 
místo. Sice to bylo bráno jako úspěch, ale my-
slím, že tým měl na víc. Jenže člověk je od pří-
rody tvor pohodlný a vymlouvavý, a když jich 
je takových v mužstvu několik… V další sezo-
ně jsme spadli. Už v jejím průběhu jsem jako 
trenér skončil. Narodil se mi syn a  konečné 
jsem se začal věnovat rodině.
Dlouho jste ale bez sportu nevydržel.
Nejsem asi úplně domácký typ. Do  Olympu 
jsem se po roce vrátil. Sice další sezony neby-
ly tak výsledkově úspěšné, ale dařilo se v Čes-
kém poháru, kde jsme byli dvakrát třetí. V té 
době jsem už také působil u národní junior-
ské reprezentace. Šéf svazu nás dal do  kupy 
s  dlouholetým trenérem juniorů Milanem 
Maršnerem. Dva roky nato jsme s  osmnáct-
kou skončili druzí na mistrovství světa v Bra-
tislavě. O  další dva roky později z  toho byl 
bronz v  Anglii, který nám otevřel oči. Změ-
nili jsme systém, komunikaci s  hráči, přidali 
jsme video a rozloučili se i s některými rádo-
by hvězdami. Loni v Kanadě jsme ji ve finále 
porazili gólem v prodloužení. Dvacítka získala 
zlato po šestnácti letech a navíc na kanadské 
půdě. Tím bylo završeno našich šest let s Mi-
lanem u juniorů. On funkcionaří, já pokračuji. 
K tomu jsem se stal asistentem u seniorské re-

prezentace, jíž v červnu čeká světový šampio-
nát v Košicích.
A také trénujete hokej.
Hokejově je má současnost spojena s  hra-
deckým Spolkem ledního hokeje – HC Střelci, 
kde vedu pěti až šestileté děti. Napřed jsem 
byl správným tátou za mantinelem, který sle-
doval synka, jak se učí bruslit. Kousal jsem se 
do rtu při přemýšlení, jak bych ty prcky tréno-
val já. V létě jsem nabídku dostal a výzvu při-
jal. Avšak je rozdíl vést dospělé hokejbalisty 
a začínající hokejisty. S dětmi se někdy vůbec 
nedá domluvit, základem je veliká trpělivost. 
Za sezonu jsme odehráli třicet zápasů a mne 
těší, když vidím, jak se děti od září zlepšily, že 
začínají chápat, o čem ten hokej je.
Hráčská kariéra:
MS 2005, Pittsburgh (USA) – 5. místo
MS 2007, Rattingen (Německo) – 2. místo
MS 2009, Plzeň (ČR) – 1. místo
Mistr ČR 2004/2005 – HBC Škoda Plzeň
Dvojnásobný vítěz Českého poháru
Trenérská kariéra:
Vítěz I. ligy 2010/2011 – TJ HBC Olymp J. Hra-
dec
Extraliga 2011/12 – 9. místo (TJ HBC Olymp  
J. Hradec)
Český pohár 2016 – 3. místo (TJ HBC Olymp  
J. Hradec)
Český pohár 2017 – 3. místo (TJ HBC Olymp  
J. Hradec)
MS U18 2014, Bratislava (Slovensko) – 2. místo
MS U18 2016, Sheffield (V. Británie) – 3. místo
MS U20 2018, St. John´s (Kanada) – 1. místo
MS Masters 2012, Plzeň (ČR) – 2. místo

Roman Pišný
Foto: archiv Jana Donauschachtla
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Jindřichohradečtí basketbalisté si návrat 
do  nejvyšší soutěže nevybojovali. U  Vajgaru 
se tak i v příští sezoně bude hrát I. liga.
V tříčlenné baráži totiž Jihočeši nejprve pod-
lehli Get Better Academy Europe Praha v  je-
jí hale 98:106 po  prodloužení a  poté zdolali 
Hradec Králové „jen“ 93:90, což znamená, že 
výsledný pasivní rozdíl ve  skóre jim vzal na-
ději na postup. O účast v Kooperativa NBL si 
to tak v závěrečném barážovém duelu rozda-
li oba předchozí protivníci Basket Fio banky. 
Hradec Králové porazil GBA EU Praha 94:82 
a udržel se v nejvyšší soutěži.
Celek z  jihu Čech nezvládl klíčový páteční 
souboj s  GBA Praha, která jej přemohla už 
ve  finále I. ligy. „Bohužel, potvrdilo se, že her-
ní styl toto týmu založený na agresivitě a rych-
losti nám prostě nesvědčí. Zároveň nás prováze-
la chabá střelba z pod koše i perimetru a téměř 
celý zápas jsme dotahovali. Nicméně, v  závě-
ru jsme skóre otočili a osm vteřin před koncem 
vedli o  dva body. Ale neuhlídali jsme nejlepší-
ho domácího hráče Pekárka, který prošel celým 
hřištěm a vyrovnal. V prodloužení už byl soupeř 
lepší,“ přiznal trenér jindřichohradeckých bas-
ketbalistů Karel Forejt.

 � Smutek u Vajgaru. Jindřichohradečtí basketbalisté baráž nezvládli
Přes velké zklamání Basket Fio banka v sobo-
tu proti Hradci Králové, nejhoršímu mužstvu 
elitní tuzemské soutěže, začala impozantně 
a v poločase vedla rozdílem 17 bodů.
„Kluci v úvodním dějství předvedli excelentní vý-
kon a jediné, co jim lze vytknout, bylo nepromě-
ňování tutovek. Měli jsme vést nejméně o  třicet 
bodů a nikdo by se nemohl divit. Po změně stran 
však na naše klíčové hráče dolehla únava a zača-
li jsme ztrácet energii. Odpočatý Hradec Králové 
se zlepšil, postupně začal stahovat manko a navíc 
proměňoval i střely z velmi těžkých pozic. Zápas 
nakonec sice skončil naším těsným vítězstvím, 
ale výsledné skóre znamená, že jsme ztratili šan-
ci na první místo,“ konstatoval smutně kouč Fio 
Basketu.
Jihočeši odehráli dva velice vyrovnané due-
ly, o to víc jej neúspěch mrzí. „Je to velká ško-
da, protože na postup jsme rozhodně měli. Ne-
chci se na to vůbec vymlouvat, ale systém play 
off i  baráže není vhodně zvolený a kompetent-
ní lidé by se nad tím měli zamyslet,“ dodal Ka-
rel Forejt.
Fakta z baráže
GBA EU Praha – J. Hradec 106:98 PP (22:19, 
44:46, 72:64 – 91:91)

Body: Pekárek 26, Sisoho Jawara 20, Cha-
chashvili 15, Novotný 14, Štafl 10, Mikyska 6, 
Randuška 5, Jaakson 5, Konontšuk 5 – Lipkins 
25, Zuzák 17, Šoula 14, Stegbauer 11, Farský 
9, Tomanec 8, Bašta 6, V. Novák 4, Hubálek 3, 
Kantůrek 1. Trojky: 10:10. Fauly: 25:29. Trestné 
hody: 37/24:30/22. Rozhodčí: Vondráček, Je-
řáb, Kurz. Diváci: 285.
J. Hradec – Hradec Králové 93:90 (30:16, 50:33, 
67:62)
Body: Zuzák 24, Tomanec 20, Lipkins 17, Šou-
la 11, Stegbauer 10, Farský 5, Hubálek 4, Jokl 
2 – Lošonský 18, Stamenkovič 18, O. Peterka 
16, Marquardt 14, Sedmák 11, Andres 11, Ko-
lář 2. Trojky: 7:9. Fauly: 26:19. Trestné hody: 
15/12:30/21. Rozhodčí: Matějek, Kučírek, Voša-
hlík. Diváci: 57.
Hradec Králové – GBA EU Praha 94:82 (28:21, 
49:38, 71:56)
Konečné pořadí
1. Hradec Králové 2 1 1 184:175 3
2. GBA EU Praha 2 1 1 188:192 3
3. J. Hradec 2 1 1 191:196 3

Zdeněk Prager
Foto: Stanislav Hladík

Blíží se start 23. ročníku Městské ligy. Největší 
amatérský hokejbalový turnaj na jihu Čech bu-
de letos zahájen v sobotu 8. června 2019 a po-
slední, finálový den proběhne 22. 6. 2019! Tra-
diční turnaj byl poprvé odehrán v  roce 1994 
a od té doby ho každoročně pořádají hráči ho-
kejbalového klubu Olymp JH. V dospělé kate-
gorii se může zúčastnit každý, komu je alespoň 
15 let. Jeden den bude také vyhrazen turna-
ji kategorie U12. V této kategorii bychom rádi 
přivítali kluky i  holky! Další informace a  pro-
pozice turnaje si můžete přečíst na stránkách: 
www.hokejbal.hradeczije.cz nebo na  našem 
facebooku: Městská liga J. Hradce.

Marek Miláček

 �HOKEJBAL
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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: KDE SE PODÉL POTOKA VINE ROMANTICKÁ STEZKA
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BYLI TO ČERNÍNOVÉ, KTEŘÍ
REALIZOVALI ÚMYSL ZALOŽIT

V JINDŘICHOVĚ HRADCI TISKÁRNU,
KTERÁ KOLEM SEBE A TÝDENÍKU 

OHLAS OD NEŽÁRKY SOUSTŘEDILA 
POČETNOU SKUPINU SPISOVATELŮ.
ZNÁMÝM BÁSNÍKŮM A PROZAIKŮM 

SE STALY...
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DIOAKTIVITY 
(EMAN)

PŘED

SPORT.
KLUB
(ZKR.)

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

KRAJSKÝ
SYMF. ORCH.

2. ČÁST 
TAJENKY

KAPALNÁ

JESTLIŽE
(SLOV.)

OVES
(ANGL.)

V HUDBĚ
SLABĚ
(PIANO)

OSLAVNÁ
HUDEB. 
SKLADBA

SVĚT (RUS.)

NEOBUT

OKOLO

RUSKÁ
ŘEKA

DRUH
SMĚNKY

ŘÍM. ČÍSL.
99

RAKOUSKÉ
SÍDLO

ELIŠKA
(DOM.)

LOŽISKO
UHLÍ

HRDLO

ŘÍMSKÝ
MRAVO-
KÁRCE

OHROŽOVATI
ÚDERY ROHŮ

ZAZNAMENÁ-
VAT PÍSMEM

ŘEKA
(ŠPANĚL.)

JAMAJSKÁ
HUDBA

JM. HERCE
PACINA

MOUČKA
Z KURKUMY

ŠPANĚLSKÉ
SÍDLO

ZAKLADATEL
RODU

ESTONSKÝ
OPER. PĚVEC

100 m2

OZN. VÝROB.
Z HLINÍKU

DĚTSKÝ
POZDRAV

SLADOVÝ
CUKR NÁPOVĚDA: 

NÉVA, OZ, IDO, ONON,
IMST, IKAT, YVA, MAR,
ÍTAJ, OTS, TRATA, OAT

CHEM. ZN.
UHLÍKU

OHRADA

ŘÍM. ČÍSL.
500

VRAŽEDNÝ
ÚTOK

OZN. ČASU
(DEN)

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

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

1. června, 14:00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ZÁBAVA, 
VÁŠEŇ, HAZARD S ILUZIONISTOU 
PAVLEM LANGEREM
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

2. června, 14:00 hod.
PAVOUCI JINDŘIŠSKÉHO ÚDOLÍ
Naučná vycházka s arachnologem 
Alešem Jelínkem
Jindřišské údolí - Bývalý Čápův mlýn

3. června, 13:00 hod.
KOUZELNÉ ČTENÍ A PRODEJ ANGLICKÝCH KNIH 
Z NAKLADATELSTVÍ USBORNE
Městská knihovna, pobočka Vajgar

3. června, 18:00 hod.
BALKONOVÉ KVĚTINY
Přednáška Tomáše Lence
Dům dětí a mládeže, Růžová ulice

4. června, 14:00 hod.
PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY 
MUDr. JITKY ČECHOVÉ
Mesada

6. června, 17:00 hod.
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ 
GVN J. HRADEC
Slavnostní vernisáž
Zámecký mlýn

7. -. 9. června
DNY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 2019
Státní hrad a zámek J. Hradec

8. - 9. června
DEN MĚSTA V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
Muzeum fotografie a MOM

8. června
DEN MĚSTA V DOMĚ GOBELÍNŮ
Den otevřených dveří
Dům gobelínů

10. června, 19:00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC VE FILMU A V TELEVIZI
Přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.D.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

11. června, 19:19 hod. 
TEN SVĚT JE K ZEŠÍLENÍ KRÁSNEJ
Představení jednoho herce 
- člen činohry Divadla J. K. Tyla 
Josef Nechutný podle Bohumila Hrabala
Langrův dům - atrium

                  3. 7.  LETNÍ KONCERT – PAVEL DOBEŠ
        5. – 6. 7.   JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA – CYRANO DE BERGERAC 
                13. 7.  ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
                17. 7.  LETNÍ KONCERT – PAULÍK A PALEČEK
               24. 7.  LETNÍ KONCERT – BONSAI č. 3
26. 7. – 4. 8.  TOP TÝDEN 2019

11. 7.  DIVADLO NA ZÁMKU – STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
13. 7.  2. ROČNÍK VAJGARSKÉ SANĚ
20. 7.  FOLKLORNÍ FESTIVAL

ČERVEN 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

13. června, 19:00 hod.
KONCERT ZANOTY SE SMETANOU
Zazní: John Leavitt Missa festiva, 
Jiří Pavlica Missa brevis za doprovodu 
orchestru Kdo Má čas
Kostel sv. Jana Křtitele

13. června, 19:00 hod. 
KONCERT ABSOLUTNÍCH VÍTĚZŮ CONCERTINO 
PRAGA 2018
Kaple sv. Maří Magdaleny

14. června, 17:00 hod.
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
KD Střelnice

14. června, 19:00 hod.
51. ROČNÍK JIHOČESKÉHO FESTIVALU 
CONCERTINO PRAGA
Závěrečný koncert vítězů v oboru 
housle, violoncello, klavír a harfa
St. hrad a zámek J. Hradec - Rytířský sál

15. června, 9:00 - 16:00 hod.
FOTOGRAFICKÁ VYCHÁZKA 
S FOTOPORADNOU
Pro začátečníky a mírně pokročilé

15. června, 14:00 hod.
MYŠLENÍ ZRAKEM
Vernisáž výstavy Sdružení českých uměl-
ců grafiků Hollar Praha.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

15. června, 17:00 hod.
SPOLEČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
A MUSIKSCHULE NECKARGEMÜND
Dům dětí a mládeže

15. června, 20:00 hod.
LETNÍ KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ
Účinkuje JHSO, dirigent Radek Šalša, 
zpěv Tereza Nálevková, Štěpán Piller, 
klavír Paola Rrapaj
Státní hrad a zámek J. Hradec

16. června, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáška Tomáše Pfeiffera, GVN

16. června, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší gene-
raci. K tanci a polechu hraje MTO V. Kriso
KD Střelnice

18. června, 13:30 hod.
TANEČNICE Z LA FAARIE
Mesada

18. června, 17:00 hod.
KONCERT DPS LYRA ZŠ VĚTRNÁ
Pod vedením sbormistra Jindřišky Bub-
nové
Kostel sv. Jana Křtitele

18. června, 19:30 hod.
SLAVNOSTNÍ KONCERT 
- 35. VÝROČÍ DPS NOVADOMUS
Účinkuje Josef Vágner, Michaela Gemro-
tová, Kaple Klasix a  sbory NovaDomus 
a NovaDomáček
St. hrad a zámek J. Hradec - III. nádvoří

19. června, 18:00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ
St. hrad a zámek J. Hradec - Rytířský sál

20. června, 16:00 hod.
JINDŘICHOHRADEČTÍ CHIRURGOVÉ 
V ŠEDESÁTÝCH LETECH
Přednáška s prim. MUDr. Jindřichem 
Pinkem, CSc.
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

20. června, 19:00 hod.
NORM FOSTER „LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU“
Divadlo Kalich. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

21. června, 17:00 hod.
JIŘÍ TILLER / MONOLOG ČASU
Vernisáž výstavy.
Muzeum fotografie a MOM

22. června
FESTIVAL STUDENTSKÝCH FILMŮ 
BIÁK V MF MOM
Muzeum fotografie a MOM

24. června, 19:00 hod.
SMOLJAK, CIMRMAN, SVĚRÁK „NĚMÝ BOBEŠ“
Divadlo Járy Cimrmana. Mimo předplatné.
KD Střelnice

25. června, 9:00 - 11:00 hod.
PORADNA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Mesada

25. června, 13:30 hod.
ŽÍT AKTIVNÍ ŽIVOT
Přednáška Mgr. Tamary Křivánkové,
Ph.D.
Mesada

26. června, 14:00 hod.
ZAHRADNÍ VESELÍ
Rozloučení se školním rokem
ZUŠ

27. června, 16:00 hod.
DRÁTENICTVÍ VČERA A DNES
Vernisáž výstavy. Muzeum Jindřichohra-
decka, Balbínovo náměstí

28. - 29. června, 19:00, 20:40 a 22:30 hod.
DEFENESTRACE ANEB PŘÍBĚH VILÉMA SLAVATY
Noční prohlídky zámku
Státní hrad a zámek J. Hradec

Probíhající výstavy:

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

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

TINA BAUER PEZELLEN - ZAPOMENUTÉ POKLADY 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí 
- Výstava potrvá do 16. 6. 2019

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

JHA 20-19 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul. 
- Výstava potrvá do 2. 6. 2019

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

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

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ V. NOVÁKA 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 12. 6. 2019

PALIČKOVANÁ KRÁSA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2019

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 6. 2019

POZVÁNKY na červenec


