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Rok 2018 ve světě 
 

Rok 2018 s sebou přinesl řadu zajímavých, šťastných i smutných událostí, které plnily televizní 

obrazovky a stránky tištěných i elektronických médií.  

 

Svět politiky přinesl zajímavé události. Dne 12. června proběhl v Singapuru historický summit 

představitelů Korejské lidově demokratické republiky a USA. Lídři obou zemí deklarovali snahu 

o navázání nových diplomatických vztahů, společný zájem o trvalý mír na Korejském poloostrově 

a dále existenci závazku jaderného odzbrojení Severní Koreje. Dne 16. července pak proběhla 

v Helsinkách schůzka Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. Na přelomu listopadu proběhl Summit 

skupiny G20 v Buenos Aires. 

 

Po světě proběhla i řada voleb nejvyšších představitelů zemí. Lze zmínit volby v Ruské federaci, 

ve kterých obhájil prezidentský mandát Vladimír Putin, turecké prezidentské volby, kde taktéž 

obhájil mandát Recep Tayyip Erdogan, a volby ve Venezuele, které pro pochybnosti ve volebních 

výsledcích vyvolaly další destabilizaci této země. Dalšími zeměmi, kde se volila hlava státu, byly 

například Myanmar, Černá Hora, Kuba, Brazílie, Etiopie a samozřejmě Česko. V Maďarsku pak 

proběhly volby parlamentní. 

 

Významnou událostí začátku roku byly 23. zimní olympijské hry, které se v únoru odehrály 

v jihokorejském Pchjongčchangu. Z českých sportovců a sportovkyň na nich zazářila především 

Ester Ledecká, která získala dvě zlaté medaile.  

 

V průběhu celého roku se bohužel událo několik velkých leteckých havárií. Jedenáctého dubna 

havarovalo vojenské letadlo těsně po startu u alžírského města Búfarík. Při katastrofě zahynulo 

celkem 257 lidí. Další letadlo se zřítilo v kubánské Havaně dne 18. května, nehoda si vyžádala asi 

100 životů. Dne 29. října se zřítilo dopravní letadlo do Jávského moře. Zemřelo všech 189 lidí na 
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palubě. Za zmínku však stojí i dopravní katastrofa, která se udála v Itálii. Dne 14. srpna se zřítil v 

Janově dálniční most. V sutinách nalezlo smrt 35 lidí. 

 

Jako každý rok i v roce 2018 měla příroda na svědomí několik výrazných událostí. Pátého srpna 

zahynulo při sérií otřesů na ostrově Lombok nejméně 300 lidí, přičemž další stovky lidí byly 

zraněny. Zatímco v září na Filipínách řádil silný tajfun Mangkhut, k pobřeží USA dorazil obdobně 

ničivý hurikán Florence. Dne 28. září zasáhlo jižní část ostrova Sulawesi zemětřesení o síle 7,5 

stupně Richterovy škály, které vyvolalo až pět metrů vysokou vlnu tsunami. Při těchto událostech 

zemřelo nejméně 380 lidí. Podmořský sesuv sopky Anak Krakatau způsobil dne 23. prosince vlnu 

tsunami v Sundském průlivu, která způsobila smrt více než 400 lidí. 

 

Obrovské neštěstí postihlo 2. září Brazílii. Ničivý požár totiž zasáhl Národní muzeum v Rio de 

Janeiru. Při neštěstí bylo zničeno kolem dvaceti milionů předmětů, včetně cenných 

archeologických nálezů a historických památek. 
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Veřejný a politický život 
 

V pondělí 1. ledna proběhlo na náměstí Míru tradiční přivítání nového roku. Při něm nemohl chybět 

novoroční projev starosty Stanislava Mrvky a promítání krátkého filmu s názvem Takoví jsme byli 

v roce 2017. Novoroční ohňostroj byl tak jako v uplynulých letech odpálen z městské věže. 

 

V roce 2018 volili občané České republiky podruhé v historii svého prezidenta v přímé volbě. 

První kolo voleb proběhlo 12. a 13. ledna a z 9 kandidátů z něj postoupili do kola druhého 

dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole 

konaném ve dnech 26. a 27. ledna pak zvítězil Miloš Zeman se ziskem 51,36 % hlasů. Volební 

účast ve druhém kole byla 66,6 % oprávněných voličů. Do volby prezidenta zasáhli svými hlasy 

samozřejmě i občané Jindřichova Hradce. V prvním kole zvítězil v našem městě Miloš Zeman se 

ziskem 38,6 % hlasů před druhým Jiřím Drahošem, který obdržel 28,11 % hlasů. Na třetím místě 

skončil lékař, vědec a občanský aktivista Marek Hilšer se ziskem 9,31 % hlasů. Ve druhém kole 

pak zvítězil v našem městě opět Miloš Zeman s celkovým ziskem 5 960 hlasů, což představovalo 

51,95 % hlasů. Volební účast v druhém kole prezidentské volby se prakticky shodovala s 

celostátním průměrem. K volebním urnám dorazilo 66,88 % oprávněných voličů. 

 

V průběhu ledna se naše město prezentovalo na brněnském výstavišti v rámci probíhajícího 

veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Jindřichův Hradec se prezentoval v expozici Jihočeského 

kraje a dále se představil na společném pultě s městy Dobrovolného svazku obcí Česká inspirace 

v expozici Czech Tourism. Zde proběhl i křest nových kalendářů, čehož se zhostil i starosta města 

Stanislav Mrvka, který je zároveň místopředsedou České inspirace. V únoru pak probíhala 

prezentace našeho města na pražském mezinárodním veletrhu Holiday World. 

 

Dne 22. ledna ocenili představitelé města 65 mladých sportovců, kteří v uplynulém roce 

zaznamenali výborné výsledky v celostátních a mezinárodních sportovních kláních. V kapli sv. 

Maří Magdaleny předali těmto sportovcům poukázku na nákup sportovních potřeb Stanislav 

Mrvka, Bohumil Komínek a Petra Blížilová. Jednalo se o zástupce těchto jindřichohradeckých 
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klubů: Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo, Plavecký klub Jindřichův Hradec, 

Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, TCV J. Hradec a VK J. Hradec. 

 

Na přelomu února a března proběhl na Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci již 2. ročník 

týdenního projektu EDISON, jehož cílem je mimo jiné i odbourání bariér a předsudků mezi 

různými kulturami. Střední zdravotnickou školu v rámci tohoto projektu navštívili studenti z Číny, 

Malajsie, Indonésie, Gruzie a Peru, kteří objevovali naši kulturu a krásy Jindřichova Hradce a 

naopak představili nejen studentům Střední zdravotnické školy alespoň střípky z jejich vlastní 

kultury. 

 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit každoročně pořádá pro seniory setkání u příležitosti 

Mezinárodního dne žen. Prvního března se toto setkání uskutečnilo ve společenském sále 

Kulturního domu Střelnice. Tradičně se tohoto setkání zúčastnilo také vedení našeho města. 

Přítomné přivítala odstupující předsedkyně sdružení Anna Vymětalová, která svou funkci 

předávala Zdeňce Hanzalové. Následně starosta města Stanislav Mrvka využil uděleného slova, 

aby odstupující předsedkyni sdružení poděkoval za odvedenou práci a předal jí květiny a 

upomínkový dárek. Připravený kulturní program zahrnoval především vystoupení našich 

nejmenších. Vystoupily děti z 3. mateřské školy, taneční kroužek klientů z Domu sociálních služeb 

a pěvecké skupiny při 5. základní škole. Vystoupili rovněž žáci Základní umělecké školy 

Vítězslava Nováka. 

 

Dne 7. března proběhla na náměstí Míru vzpomínková akce Pamatuj!, která uctila památku obětí 

holocaustu. V rámci programu vystoupily pěvecké sbory Jakoubek, Smetana, Chrámový sbor 

Adama Michny a Zanoty. 

 

Ve středu 28. března převzal starosta města Stanislav Mrvka ocenění pro město Jindřichův Hradec, 

které se umístilo na druhé příčce ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje. 

Město bodovalo v řadě kritérií, především pak v přístupu veřejné správy, kvalitě webových stránek 

a jejich podnikatelskému obsahu a množství úředních hodin. Na prvním místě se umístil Písek, na 

třetím pak Milevsko. Výzkum Město pro byznys zpracovává analytická agentura Datank, která i 
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za rok 2017 hodnotila podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy k podnikatelům v 205 

obcích s rozšířenou působností. 

 

Dne 9. dubna navštívila město nad Vajgarem Barbara C. Richardson, velvyslankyně Kanady. 

Starosta města Stanislav Mrvka ji přivítal v prostorách jindřichohradeckého zámku. 

 

V úterý 17. dubna slavnostně přivítala v kapli sv. Maří Magdaleny děti a učitele z gymnázia 

v Neckargemündu místostarostka města Petra Blížilová. Hosté z tohoto partnerského německého 

města přijeli na výměnný pobyt, který se již stal tradicí a dále upevňuje dobré vztahy mezi oběma 

městy. 

 

V dubnu ukončila Policie ČR projekt Bezpečný Hradec, od kterého si původně slibovala zlepšení 

komunikace s jindřichohradeckými občany, jejich informovanost o bezpečnostní situaci ve městě 

a v neposlední řadě i jejich zapojení do procesu objasňování případů trestné činnosti, u kterých 

dosud nebyl zjištěn jejich pachatel. Sledovanost projektu započatého v roce 2016 měla mezi 

občany nicméně klesající tendenci a odezva občanů napomáhající k objasnění některého ze 

zveřejněných případů byla nulová. Projekt tak nepřinesl výrazná pozitiva a spíše jen zdvojoval 

informace poskytované policií, neboť ta informace o trestné činnosti zveřejňuje rovněž přímo na 

internetových stránkách policie.  

 

Dne 3. května proběhl ve Vídeňské ulici slavnostní akt uložení kamenů zmizelých. Ty byly uloženy 

u nemocniční zdi v místě, kde dříve stál rodný dům rodiny Stampfových. Čtyři členové této rodiny 

židovského původu, Pavla, Olga, Hugo a Jiří Adolf, byli v květnu 1942 nacisty odvedeni a později 

zahynuli. Pavla v Terezíně a ostatní v koncentračním táboře Majdanek v Polsku. Při této příležitosti 

pronesl několik slov starosta města Stanislav Mrvka. Aktu se zúčastnili mimo jiné i tajemník 

Federace židovských obcí Tomáš Kraus, herec a znalec židovských hřbitovů Jaroslav Achab 

Heidler, studenti Smíchovské střední průmyslové školy a zástupci jindřichohradeckého spolku 

ZIKARON. Uložení kamenů zmizelých bylo dalším připomenutím hrůz holocaustu poté, co byl 

v 2017 vybudován na Zakosteleckém náměstí památník jindřichohradeckých židovských obětí 

druhé světové války. 
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Dne 8. května si Jindřichův Hradec připomněl ukončení druhé světové války. Pietní akty se 

uskutečnily u pamětní desky v Panské ulici, u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny a u 

rodného domku Františka Peltána ve Zbuzanech. Hlavní vzpomínkové akty se uskutečnily u 

památníku prvního, druhého a třetího odboje v Mertových sadech za doprovodu Pěveckého sboru 

Smetana a u hrobu Rudoarmějců na městském hřbitově. Na závěr byly položeny květiny i na hrob 

Jana Cirhana. 

 

Na květnovém zasedání jindřichohradeckého zastupitelstva složil slib nový zastupitel Pavel Šimák, 

který nastoupil na místo PhDr. Jaroslava Pikala, který na post zastupitele rezignoval z důvodu 

přestěhování se mimo Jindřichův Hradec. 

 

Od léta je v Nemocnici Jindřichův Hradec v provozu nové pracoviště magnetické rezonance. 

Slavnostní otevření pracoviště proběhlo dne 19. června za přítomnosti starosty Stanislava Mrvky. 

Srdcem celého pracoviště se stal přístroj Philips Ingenia 1,5T za téměř 27 milionů korun. Investiční 

náklady na jeho pořízení byly hrazeny z prostředků Integrovaného regionálního operačního 

programu Evropské unie. Na potřebné stavební úpravy přispěl šesti miliony korun Jihočeský kraj. 

 

Dne 13. června přivítal starosta města Stanislav Mrvka v kapli sv. Maří Magdaleny laureáty 50. 

ročníku Jihočeského festivalu Concertino Praga. Večer byla při příležitosti konání festivalu 

slavnostně odhalena pamětní deska prof. Zuzany Růžičkové, významné české cembalistky a čestné 

občanky našeho města. Pamětní desku odhalil starosta města Stanislav Mrvka společně s Alešem 

Březinou, ředitelem Institutu Bohuslava Martinů. Samotný koncert se uskutečnil 15. června 

v Rytířském sále jindřichohradeckého zámku. Zajímavou doprovodnou akcí byl hudební parní 

vlak, který již 10. června vyjel z Jindřichova Hradce, a ve kterém přímo hráli někteří z laureátů. Ti 

zahráli také na zastávkách tohoto parního speciálu. 

 

V pondělí 18. června se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo 

slavnostní přijetí žáků základních škol. Starosta města Stanislav Mrvka zde ocenil vynikající žáky 

za jejich mimořádné výsledky ve vzdělávání a v reprezentaci města i v rámci mimoškolní činnosti. 
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20. června uspořádalo Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec na 

Masarykově náměstí Den poskytovatelů sociálních služeb, v jehož rámci byly veřejnosti 

představeny možnosti ambulantních, pobytových nebo terénních služeb a dále různé výrobky. 

Součástí této akce byl i kulturní doprovodný program. 

 

29. června uspořádala Československá obec legionářská – Jednota bratra Stanislava Berana J. 

Hradec ve spolupráci se 44. lehkým motorizovaným praporem u památníku I., II. a III. odboje 

v městských sadech vzpomínkovou akci při příležitosti 101. výročí bitvy u Zborova a 100. výročí 

přísahy legionářů ve francouzském Darney. Akce se zúčastnili také zástupci jindřichohradecké 

sokolské jednoty. 

 

3. července proběhlo slavnostní převzetí obřadní síně a krematoria na městském hřbitově ve 

Vídeňské ulici po proběhlé rekonstrukci. Obřadní síň i krematorium se dočkaly zateplení, proběhly 

zde další úpravy snižující energetickou náročnost těchto objektů a zvyšující komfort veřejnosti i 

personálu. Náklady na tyto práce činily 5,2 milionu korun. 

 

Na začátku léta vydalo naše město aplikaci pro chytré telefony s názvem Poznej Hradec. Jedná se 

o interaktivního průvodce městem s tajenkou. Trasa průvodce nabízí celkem 26 zastavení a nabídne 

tak uživatelům aplikace zajímavé informace o našem městě. 

 

19. července vedení města poděkovalo Heleně Patceltové, ředitelce 4. mateřské školy v Jindřichově 

Hradci, za její celoživotní práci s dětmi v předškolním věku. Helena Patceltová, v tomto roce 

odcházející do důchodu, celý život pracovala v předškolním vzdělávání a od roku 1992 byla 

ředitelkou 4. mateřské školy. 

 

Den 25. srpna proběhlo v Jindřichově Hradci opět po roce setkání československých válečných a 

poválečných letců. Tato významná událost se v našem městě odehrála již po pětadvacáté. Setkání 

bylo zahájeno v kostele sv. Jana Křtitele, kde hosty společně přivítali starosta města Stanislav 

Mrvka, ředitel Muzea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal a radní a předseda místního Klubu historie 

letectví Vladislav Burian. Program obohatil slavnostní křest pamětní medaile, kterou vydal Klub 

historie letectví za podpory Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec. Medaili pokřtil 
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generál Emil Boček, starosta města Stanislav Mrvka, plukovník Oldřich Pelčák a zástupce velitele 

místního 44. lehkého motorizovaného praporu major Přemysl Tuček. Medaile je věnována 100. 

výročí vzniku Československa a československého letectva. Následovalo promítání záznamů 

z uplynulých ročníků setkání a poté proběhl u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny pietní 

akt, při kterém přítomní položili k památníku květiny. Vojenský kaplan, nadporučík Drahomír 

Frühbauer, připomněl společně s Vladislavem Burianem jména téměř sedmi desítek letců, kteří se 

v minulosti zúčastnili akcí pořádaných Klubem historie letectví. Zazněla státní hymna a přítomní 

lidé následně vzdali minutou ticha čest památce zesnulým letcům. Nad památníkem poté proletěli 

piloti jindřichohradeckého Aeroklubu a španělský akrobatický pilot Castor Fantoba předvedl nad 

rybníkem Vajgar svou vzdušnou show. 

 

Město Jindřichův Hradec zajistilo, aby byla v létě provedena řada úprav a rekonstrukcí na 

základních a mateřských školách. Celkem se jednalo o investice za více než 16 milionů korun. 

Největší částku, přes 5 milionů korun, spolkla výměna oken v pavilonu prvního stupně na 4. 

základní škole. 

 

Dne 27. září slavnostně převzali zástupci Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův 

Hradec nové zásahové vozidlo, které bylo pořízeno z městského rozpočtu. Novému vozidlu, 

nesoucímu jméno Méďa Béďa, požehnal okrskový vikář P. Ivo Prokop. Klíče od vozu převzal 

velitel jednotky Lubomír Beran z rukou zástupce dodavatele, poznávací značku pak od starosty 

města Stanislava Mrvky. Křest vozidla byl proveden oblíbenou jindřichohradeckou komoditou – 

Tuzemákem. V rámci slavnostního předání vozidla se dostalo i na ocenění významných osob nejen 

z řad členů sboru. Medaili k 100. výročí vzniku republiky převzali Jana Říhová, Lubomír Beran, 

Miroslav Kadeřábek, Oldřich Pánek, Vladimír Pavlík, Kateřina Svobodová a Jiří Škrabálek. 

 

Ve dnech 5. a 6. října proběhly v Jindřichově Hradci, stejně jako v dalších obcích v naší zemi, 

volby do obecního zastupitelstva. Volební účast v našem městě činila 45,08 %. Nejúspěšnějším 

subjektem byla ČSSD se ziskem 24,64 % hlasů a 8 mandátů. Uskupení Hradec srdcem a rozumem 

se Svobodnými získal 12,48 % hlasů, což mu vyneslo v přepočtu celkem 4 mandáty. Stejný počet 

mandátů připadl i hnutí ANO 2011 se ziskem 11,91 % hlasů. Tři mandáty získalo SNK ED a 
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nezávislý kandidát STAN. Do jindřichohradeckého zastupitelstva se pak dostaly ještě ODS, 

Patrioti Jindřichův Hradec, KSČM a Česká pirátská strana, a to shodně se ziskem 2 mandátů.  

 

25. října bylo slavnostně otevřeno nové parkoviště u polikliniky s 41 parkovacími místy. Pásku 

symbolicky přestřihl starosta města Stanislav Mrvka společně se zástupci zhotovitele, projektanta 

a také vedoucího odboru rozvoje. 

 

Při příležitosti oslav 100 let od vzniku republiky převzaly významné osobnosti Jindřichova Hradce 

Křišťálovou růži, zbrusu nové ocenění starosty města, jež bude udělováno za mimořádné zásluhy 

o rozkvět Jindřichova Hradce. Sami občané mohli navrhovat kandidáty na udělení tohoto ocenění. 

Slavnostní předání těchto cen proběhlo v pátek 26. října v sále Kulturního domu Střelnice. 

Křišťálovou růži z rukou starosty města Stanislava Mrvky převzaly tyto osobnosti: bývalý děkan 

Fakulty managementu VŠE profesor Pavel Pudil, Sabina a Jiří Langerovi, veslař Václav Chalupa, 

předseda Jednoty, spotřebního družstva Radim Klaška, bývalá ředitelka oblastního spolku Českého 

červeného kříže Zdeňka Hanzalová a dlouholetý dobrovolný hasič Ladislav Šenkýř. Po 

slavnostním předání cen proběhl koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru; zazněla 

Dvořákova Novosvětská. 

 

Připomínka 100. výročí vzniku samostatného Československa proběhla 26. října, a to na místech 

v Jindřichově Hradci, která boj o samostatnost, a to nejen v první světové válce, nějakým způsobem 

připomínají. Jako první proběhlo zastavení u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny. 

Následoval vzpomínkový akt v Mertových sadech za doprovodu pěveckého sboru Nova Domus. 

Vyvrcholením pietních aktů bylo odhalení památníku plk. J. J. Švece před vysokoškolskou kolejí, 

nesoucí název této osobnosti. Program oslav pokračoval slavnostní ceremonií na počest první 

republiky a ukončení války na náměstí Míru. Několik slov zástupců přítomných osobností 

připomnělo význam vzpomínaných historických událostí a také osudy občanů Jindřichova Hradce, 

kteří zasáhli do bojů v obou světových válkách.  

 

V pondělí 5. listopadu proběhlo první, ustavující, zasedání jindřichohradeckého zastupitelstva. 

Koaliční jednání byla tentokrát mimořádně obtížná. Pozici starosty města obhájil Stanislav Mrvka, 

1. místostarostkou byla zvolena Magda Blížilová, post 2. místostarosty připadl Radimu Staňkovi. 
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Zbylými členy rady se stali Bohumil Komínek (uvolněný radní), Jan Mlčák, Vladislav Burian, 

Sabina Langerová, Jana Burianová a Miroslav Kadeřábek. 

 

Ve dnech 7. až 9. listopadu se v Kutné Hoře konalo tradiční členské fórum pracovníků turistických 

informačních center, kterého se zúčastnili i zástupci našeho města. Ti následně za naše město 

převzali ocenění Informační centrum roku 2018 v Jihočeském kraji.  
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Společenský a kulturní život 
 

Jedním z vrcholů jindřichohradecké plesové sezony byl bezesporu XXVI. reprezentační ples 

města, který se uskutečnil dne 27. ledna v KD Střelnice. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr 

Baret. Jako hosté vystoupili Heidi Janků a Davide Mattioli. Celý večer moderoval Ivo Apfel. 

 

Mezi oblíbené plesy patří každoročně i Divadelní ples Divadelní společnosti Jablonský, a to, mimo 

jiné, i pro zábavná vystoupení členů tohoto divadelního souboru. Ples v roce 2018 měl podtitulek 

„Národní ples“ a byl věnován výročí 100 let od vzniku republiky. Jedno z vyvrcholení programu 

představovalo defilé účastníků soutěže krojů a oděvů z let 1918 až 2018. Toho se zúčastnili i 

členové místní Obce baráčníků Kunifer a s blatským krojem obsadili 3. místo. 

 

Městská knihovna rozšířila nabídku vzdělávání pro seniory o Virtuální univerzitu třetího věku 

(VU3V). VU3V je projekt Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. 

Výuka probíhá formou video přednášek a samostatnou prací na portále e-senior.cz. V roce 2018 

proběhly 3 kurzy: Etika jako východisko z krize společnosti, Genealogie – hledáme své předky a 

Cestování – co jste možná nevěděli. V dubnu se posluchači zúčastnili závěrečného semináře ve 

Vodňanech, kde převzali pamětní listy. 

 

8. února se v prostorách Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnila vernisáž 

výstavy s názvem Industria, kterou tvoří kolekce fotografií frekventantů brněnského Institutu 

fotografických studií Photogenia a jež vznikaly pod vedením profesora Jindřicha Štreita, významné 

osobnosti české fotografie. Na vernisáž dorazil i Jindřich Štreit společně s Janem Suchardou, 

ředitelem brněnského institutu. 

 

V neděli 11. února vyrazil masopustní průvod od baráčnické rychty na pochod městem přes 

Masarykovo náměstí, Panskou ulici až na náměstí Míru. Zde čekal na účastníky i přihlížející 

doprovodný program v podobě tancovačky a masopustního hodování. Ti nejmenší se potěšili 

tradičním dětským karnevalem v sále Kulturního domu Střelnice. 
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Zima skončila v Jindřichově Hradci jako vždy na Smrtnou neděli. Členové baráčnické obce 

Kunifer se 18. března vydali středem našeho města, aby došli až k Naxerově lávce. Zde mohla řada 

diváků přihlížet tomu, jak byla Morana zapálena a vhozena do řeky Nežárky. Jaro tak mohlo 

skutečně začít.  

 

Jindřichohradecký symfonický orchestr slavil v roce 2018 své dvacáté narozeniny a uspořádal 

několik slavnostních koncertů. První z těchto koncertů proběhl v neděli 18. března v Rytířském 

sále jindřichohradeckého zámku.  Na letní koncert, který se uskutečnil v neděli 24. června 

v Rytířském sále jindřichohradeckého zámku, přijali pozvání i Felix Slováček junior a klavírista 

Vjačeslav Grochovskij. 

 

23. března proběhla v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka pod záštitou starosty Stanislava 

Mrvky beseda s pilotem a kosmonautem Oldřichem Pelčákem. Besedu, na kterou se sjela řada 

zájemců z celé země, uspořádal Klub historie letectví Jindřichův Hradec. Obdobně proběhla i další 

beseda organizovaná tímto klubem a opět pod záštitou starosty města Stanislava Mrvky, konaná 

dne 20. dubna, tentokrát se známým pilotem, plukovníkem v. v., Václavem Vaškem. 

 

Na Velký pátek zahájil turistickou sezonu jindřichohradecký zámek. Při této příležitosti bylo 

pokračováno v nedávno obnovené tradici – velikonoční výstavě s názvem Splašená vejce, která 

spočívá v nápaditém rozmístění téměř tisícovky vajec různých barev a velikostí v prostorách první 

prohlídkové trasy. Zajímavý velikonoční program si připravil i Dům gobelínů. 

 

Na Bílou sobotu 31. března proběhla v Jindřichově Hradci již třetí Velikonoční veselice. 

V prostorách Muzea Jindřichohradecka si mohli dospělí i děti vyzkoušet pletení pomlázky, zdobení 

kraslic i perníčků. Další velikonoční tradice představili mimo jiné i členové Jarošovské krojové 

družiny. Nechyběl ani slavnostní průvod, který dopravil na náměstí Míru strom Kraslicovník 

ozdobený kraslicemi vytvořenými dětmi jindřichohradeckých základních a mateřských škol. 

 

Sedmého dubna proběhla v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií vernisáž výstavy 

s názvem Tělo jako znak, která přiblížila tvorbu 26 předních českých výtvarných fotografů. Na 
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vernisáž se dostavila většina autorů vystavovaných děl. Jindřichův Hradec byl po Praze druhou 

zastávkou této výstavy připravované Asociací profesionálních fotografů České republiky. 

 

V dubnu se v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci konal již 5. ročník soutěže plastikových 

modelářů Jindřichohradecké růže. Soutěž navštívila řada příznivců modelářství, k vidění se 

nabízely stovky modelů letadel, tanků a jiné válečné techniky. 

 

Jindřichohradečáci si rychle oblíbili městem organizované pálení čarodějnic. I v roce 2018 si město 

připravilo na poslední dubnový den tento tematicky laděný program. Dobrovolní hasiči postavili 

v parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka vatru, kterou nakonec i s čarodějnicí zapálil starosta 

města Stanislav Mrvka. Pro děti i dospělé byla připravena řada zajímavých aktivit a stánků 

s lahůdkami a nápoji. 

 

Ve dnech 2. a 3. května proběhly na jindřichohradeckém zámku projekce animovaných filmů 

v rámci mezinárodního festivalu Anifilm. Na své si přišly především děti, pro které bylo určeno 

pásmo tradičních i netradičně pojatých pohádek s názvem Karkulka a sedm trpaslíků. Ani dospělí 

nepřišli zkrátka. Ti si mohli užít celovečerní animované filmy. 

 

5. května vyvrcholila literární a výtvarná soutěž Jindřichohradecký Textík slavnostním vyhlášením 

výsledků v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. Ceny vítězům již osmého ročníku této 

soutěže předal Petr Hora-Hořejš, tvůrce Toulek českou minulostí. Předání cen následovalo po 

pokřtění knihy Cesta jabloňového květu od Karla Zímy. 

 

V sobotu 5. května bylo živo i na jindřichohradeckém vlakovém nádraží. Konala se tu totiž akce 

Železnice dětem. Nejen děti si rády prohlédly připravená kolejová vozidla a hasičskou i armádní 

techniku. Pro děti byla připravena jízda na velbloudovi, skákací hrad, výtvarná díla a doprovodné 

soutěže a vystoupení. 

 

V předvečer Dne vítězství uspořádalo město Jindřichův Hradec tradiční lampionový průvod. Jeho 

účastníci se sešli před devátou večerní hodinou před Obchodní akademií T.G.M., aby mohli 

společně vyrazit na připravenou trasu středem města. Na cestu jim hrála živá hudba. Cílovou 
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zastávkou bylo jako obvykle nábřeží Ladislava Stehny, odkud se naskýtá dobrý výhled na 

připravený ohňostroj. 

 

V pátek 11. května zaplnili střed města a prostory Státního hradu a zámku studenti čtyř 

jindřichohradeckých středních škol. Konal se již tradiční majáles. Studenti prošli středem města, 

aby se následně shromáždili na třetím zámeckém nádvoří před osmičlennou porotou, která měla 

rozhodnout o králi a královně majálesu. Po projevech vůdců jednotlivých škol bylo rozhodnuto, že 

králem se stane zástupce Gymnázia Vítězslava Nováka, které se dostavilo ve spartakiádních 

úborech. Ze soutěží dívek vyšla jako královna zástupkyně Střední zdravotnické školy, která zvolila 

téma Číny. 

 

V sobotu 12. května proběhla na Tyršově stadionu akce Jak se vaří zdraví. Kuchařské umění zde 

prezentovali žáci jindřichohradeckých základních škol a dále žáci z Jarošova nad Nežárkou a 

Kardašovy Řečice. Ochutnávku připravil i kuchař David Bartáček. V rámci akce byly dále 

prezentovány gastrotechnologie používané ve školních kuchyních. V rámci doprovodného 

programu si vystoupení připravily děti z jindřichohradeckých mateřských škol. 

 

12. května se uskutečnil již 21. ročník netradičního závodu Běž na věž. Nejúspěšnějším sportovcem 

se stal Daniel Radvanský, který trasu s celkem 153 schody vedoucími až na vrchol věže kostela 

Nanebevzetí Panny Marie zdolal v čase 41,29 vteřiny. Obhájil tak triumf z předešlého roku. 

Nejmladším účastníkem byl čtyřletý Václav Zahradník, naopak nejstarším účastníkem se stal 

čtyřiašedesátiletý Petr Pokovba. 

 

Cyklistický výšlap s názvem Přes kopec na Hradec zahájil turistickou sezonu i v roce 2018. Stalo 

se tak v sobotu 19. května. Start i cíl této akce byl v parku pod jindřichohradeckým gymnáziem, 

kde byl pro účastníky i kolemjdoucí připraven bohatý program. Pořadatelé zorganizovali tři různé 

trasy, na které se vydalo celkem 630 účastníků, a to na kole nebo pěšky. Po návratu do cíle se 

účastníci mohli nechat vyfotit ve fotokoutku Martina Kozáka, zhlédli připravenou Biketrial show 

a také například ukázky ošetření a zdravovědu od členů Oblastního spolku Českého červeného 

kříže Jindřichův Hradec. Nechybělo bohaté občerstvení ani tombola, jejíž tradiční hlavní cenu, 

jízdní kolo, si tentokrát odnesl – vlastně odvezl - Tomáš Loudín z Nové Bystřice. 
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Dne 19. května proběhla v prostorách zámeckého mlýna vernisáž výstavy s názvem Půl století 

s Cimrmanem, která mapovala padesát let působení Divadla Járy Cimrmana, a také návštěvníkům 

přiblížila tuto známou fiktivní osobnost českých dějin. O týden později se prostory zámeckého 

mlýna již třetí rok v řadě otevřely návštěvníkům, aby jim nabídly možnost prohlédnout si expozice 

věnované jindřichohradeckému rybníkářství, lesnictví a voroplavbě na Nežárce. Členové Divadla 

Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem Svěrákem přijeli do Jindřichova Hradce o měsíc později. 

V prostorách zámeckého mlýna pobesedovali u probíhající výstavy, večer pak v Kulturním domě 

Střelnice odehráli hru Lijavec. 

 

Na poslední květnový den si město Jindřichův Hradec připravilo společně se 44. lehkým 

motorizovaným praporem generála Josefa Ereta v Jindřichově Hradci zajímavý program pro děti, 

a to tentokráte na vojenském cvičišti. Děti si mohly prohlédnout přistavenou vojenskou techniku, 

ruční zbraně a připravena byla i ukázka bojového umění. Nemohl chybět skákací hrad a pro zvídavé 

děti byl připraven i kvíz. 

 

I v roce 2018 proběhla v Jindřichově Hradci Muzejní noc v prostorách minoritského kláštera. Stalo 

se tak dne 25. května. Muzeum Jindřichohradecka si připravilo pro děti i dospělé řadu aktivit, které 

tematicky navazovaly na probíhající výstavu s názvem Svět kostiček, která byla věnována 

stavebnici LEGO. Návštěvníci si mohli dle libosti a fantazie skládat z tisíců kostiček. K zábavě 

přispěla kejklířská vystoupení skupiny Chůdadlo, která se zároveň postarala i o zakončení muzejní 

noci velkolepou ohňovou show v hlavní roli s obří hořící kostkou. Připojilo se i Muzeum fotografie 

a moderních obrazových médií. To umožnilo večer vstup do svých expozic a pro návštěvníky si 

připravilo doprovodnou soutěž s názvem Mami, tati, pojďte s námi do muzea / Fotografujeme a 

kreslíme historii. Muzejní noc v prostorách Staré radnice proběhla o týden dříve a nabídla také 

večerní vstup a promítání filmu o historii našeho města s názvem Z dějin městské samosprávy a 

prohlídku výstav věnovaných modelové železnici a tvorbě Jiřího Trnky s názvem Trnkový svět. 

Dům gobelínů si připravil noční show, kdy jeho prostory zaplnili řemeslníci, a zájemci si mohli 

vyzkoušet některé z nepřeberného množství představovaných řemesel. Dne 25. května dále 

proběhla Noc kostelů, při níž byly přístupné všechny významné jindřichohradecké kostely. 

V průběhu večera se konaly mše, komentované prohlídky, přednášky a také varhanní koncerty. 
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18. června dorazily do Jindřichova Hradce hned dvě osvětové akce spojené s jízdními koly. První 

z nich se jmenovala Recyklojízda, na jejíž 800 kilometrové cestě byl Jindřichův Hradec jednou z 

24 zastávek. Druhá akce nesla název Cyklo-běh za Českou republiku bez drog. Již 16. ročník tohoto 

projektu měl rovněž svou zastávku v Jindřichově Hradci na náměstí Míru. Tým Cyklo-běhu 

navštívil celkem 40 měst, aby s jejich představiteli probral problematiku drog a možné přístupy 

k jejímu řešení. 

 

O prvním červnovém víkendu probíhaly v Jindřichově Hradci Dny města, které v roce 2018 

připomínaly 725 od první písemné zmínky o Jindřichovu Hradci jako o městě. V pátek 1. června 

hrála na Masarykově náměstí Počátecká kapela a ze zámku vyšel historický průvod přes 

Masarykovo náměstí až na náměstí Míru, kde následoval tematický program věnovaný 

významnému výročí jindřichohradecké historie. V rámci tohoto programu byla zahájena vernisáž 

výstavy k tomuto výročí a večer vystoupil swingový orchestr Zatrestband z Třeště a proběhl také 

efektní historický 3D mapping promítaný na budovu staré radnice. V sobotu se zámek vrátil o 

několik set let zpátky v čase a nabídl historické ležení, tematické stánky a vystoupení šermířů a 

tanečníků. Zámecký sobotní program vyvrcholil živým obrazem, inspirovaným historií našeho 

města s názvem Dějiny Jindřichova Hradce. Večer vystoupila na náměstí Míru skupina Buty. 

V neděli slavnostní program pokračoval, celý pestrý víkend uzavřel koncert Hudby hradní stráže a 

Policie ČR na náměstí Míru. 

 

V sobotu 2. června proběhla v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií vernisáž výstavy 

s názvem Labyrint těla, kde se tématem aktu představili přední čeští fotografové Gábina Fárová, 

Dušan Šimánek a malíři Tomáš Císařovský a Otto Plachta. Ve stejný den se konala i tradiční akce 

Den města Jindřichova Hradce v Muzeu fotografie a MOM, v rámci které byl volný vstup do všech 

přístupných prostor muzea. 

 

V neděli 3. června proběhla na Tyršově stadionu slavnost TJ Sokol Jindřichův Hradec. Počasí 

přítomným přálo, a tak mohli členové Sokola za účasti starosty města Stanislava Mrvky zasadit 

Sletovou lípu, strom republiky. Následně vystoupil pěvecký sbor Nova Domus. Pak již předvedlo 

téměř 50 členů sokolských oddílů cvičení hromadných sletových skladeb. 
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Pro školní rok 2017/2018 byl Svazem knihovníků a informačních pracovníků vyhlášen desátý 

ročník celostátního projektu na podporu dětského čtení „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. 

Knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně do projektu přihlašují žáky prvních 

tříd. Pro tyto prvňáčky jsou pak v knihovně připravovány programy podporující zájem o knihy a 

čtení. Děti jsou v závěru projektu odměněny speciální knížkou, která byla napsána výhradně pro 

tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V roce 2018 tímto 

způsobem vznikla knížka „Bráchova bota“ od Evelíny Koubové. Dne 7. června proběhlo v městské 

knihovně závěrečné slavnostní ukončení celého projektu a pohádkový rytíř pasoval prvňáčky na 

čtenáře. 

 

Jindřichohradecká činohra se již po dvacáté představila na třetím zámeckém nádvoří. Stalo se tak 

ve dnech 6. a 7. července. Pro tuto příležitost nastudovali místní ochotníci a profesionální herci 

Divadla J. K. Tyla v Plzni komedii Václava Štěcha s názvem Třetí zvonění. 

 

V sobotu 7. července proběhla v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií vernisáž výstavy 

Tour de France na fotografiích Markéty Navrátilové. Dorazila i sama autorka fotografií, která je 

vůbec jedinou Češkou, která kdy profesionálně fotografovala Tour de France, prestižní etapový 

závod silničních kol. 

 

Dne 9. července zavítala v rámci svého turné po Evropě do Jindřichova Hradce hudební, taneční a 

divadelní skupina IYASA ze Zimbabwe. Dvanáctičlenná skupina předvedla své umění a lidé se 

dobře pobavili u písní, tanců a scén inspirovaných africkou kulturou. 

 

Dne 21. července se v našem městě odehrál již 11. ročník Folklórního festivalu. Pozvání přijaly i 

dětské soubory Klebetníček z Vyškova, Dřeváček z Jihlavy a Folklórní soubor Trnka z Vyškova, 

který se předvedl jindřichohradecké veřejnosti na Masarykově náměstí krátce po poledni ještě před 

slavnostním zahájením. Festival následně zahájili starosta města Stanislav Mrvka společně 

s Bohumilem Rodem, starostou Jarošova nad Nežárkou. Poté vyšel celý krojový průvod Panskou 

ulicí, aby se každý soubor mohl veřejnosti představit na náměstí Míru. Následně se průvod vydal 

již tradičně k minoritskému klášteru ve Štítného ulici. 
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Na přelomu července a srpna se konal v Jindřichově Hradci tradiční TOP týden, jehož nabitý 

program zlákal nejen místní, ale i návštěvníky ze širokého okolí. TOP týden započal v pátek 27. 

července, kdy proběhlo Jazzování v jezuitské koleji. V sobotu proběhla na náměstí Míru 

adrenalinová show s názvem Timbersports, ve které zkušení borci nevšedním způsobem a nevšední 

rychlostí zpracovávali dřevo. V sobotu večer proběhl koncert gaelic-rockové skupiny Claymore. 

Ani v neděli se nezahálelo. Vystoupila cimbálová muzika Jožky Šmukaře. V pondělí se v atriu 

Muzea fotografie a moderních obrazových médií odehrálo divadelní představení Robinson Crusoe 

Divadla Víti Marčíka a v parku pod gymnáziem začal promítat Kinematograf bratří Čadíků. Ve 

středu si připravil jindřichohradecký bazén den plný vodních radovánek. Ve čtvrtek a pátek 

uspořádal Dům gobelínů zábavné a poučné TOP dílny pro děti i dospělé. V pátek zazněl na náměstí 

Míru Jindřichohradecký Big band a v Muzeu fotografie a moderních obrazových médii začalo 

fotografování v historických kostýmech. V pátek také začala tradiční Porcinkule, která do centra 

města každý rok láká tisíce lidí. V sobotu zahrála na náměstí Míru skupina Baret, v neděli pak 

Klaret – Strážský výběr. 

 

V sobotu 11. srpna večer se na městské plovárně uskutečnil další ročník Benátské noci. Hrála 

hudba v podání kapely FLYING PARTIES, tančilo se na molech, jedly se grilované speciality a 

pily dobré nápoje. Na odpoledne před hudební zábavou byl připraven pestrý doplňkový program 

využívající vody rybníku Vajgar. 

 

Od 13. do 17. srpna obsadili centrum našeho města pouliční umělci, kteří zde předváděli svůj um. 

Hudebníci, artisté, divadelníci a další umělci bavili svými kousky děti i dospělé, kteří rádi přispěli 

několika drobnými do připravených klobouků. Aby ne, když se jednalo o festival pouličního umění 

s názvem Do klobouku. 

 

Jak bývá v Jindřichově Hradci zvykem, i v létě roku 2018 se třetí zámecké nádvoří zaplnilo diváky 

v očekávání kvalitního představení. Večer 25. srpna si přišli na své příznivci Antonína Dvořáka. 

Hrála se totiž jeho opera Rusalka. Nastudovali ji sólisté Národního divadla v Praze společně se 

sólisty, orchestrem a baletem Divadla J. K. Tyla v Plzni. V roli Rusalky se představila sopranistka 
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Dana Burešová, ježibabu a kněžnu pak ztvárnila Eva Urbanová, jedna z nejznámějších českých 

operních pěvkyň. 

 

Dne 25. srpna se konala v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií vernisáž výstavy 

tvorby Jana Saudka, jednoho z nejznámějších českých fotografů. Na vernisáži výstavy se objevil 

přímo i Jan Saudek. Výstava s názvem My lidé jsme krásní trvala po celý zbytek roku. 

 

V průběhu léta vystavovalo Muzeum Jindřichohradecka unikátní atlas světa z let 1714-1716, který 

sestavil Johann Baptist Homann, císařský geograf Karla VI. Nedávno restaurovaný atlas si bylo 

možno prohlédnout v rámci výstavy spojené s restaurátorstvím s názvem Muzejní poklady 

v rukách restaurátorů. 

 

V průběhu celého srpna probíhalo hlasování v rámci soutěže „Hradec kvete díky Vám“. Vítězům 

gratuloval a předával ceny starosta města Stanislav Mrvka. 

 

Na samotný závěr letních prázdnin si město Jindřichův Hradec připravilo pro děti bohatý zábavný 

program v rámci akce Město dětem.  V sobotu 1. září se tak na řece Nežárce konaly dětské rybářské 

závody a v parku se rodinám prezentovaly sportovní oddíly, organizace pracující s dětmi a mládeží 

a další společenské a kulturní organizace, které zde představily svoji činnost a nabídku možných 

aktivit. Členové divadelní společnosti Chůdadlo se přestrojili za komiksové a filmové hrdiny a celé 

odpoledne bavili děti i jejich rodiče. Vystoupila i pochodová kapela Bohemia Marching Band. 

S prázdninami se děti loučily i na náměstí Míru, kde nejen ony zhlédly vystoupení několika kapel, 

v kinosále Kulturního domu Střelnice se promítaly filmy pro děti.  

 

Po celé léto se konaly v Jindřichově Hradci letní koncerty, ať již na tradičním pódiu na náměstí 

Míru nebo v atriu Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Během léta také proběhla 

v kostele sv. Jana Křtitele již po čtrnácté oblíbená minisérie koncertů s názvem Magická viola Petra 

Přibyla sestávající ze tří koncertů, na kterých vystoupila řada hostů.  

 

Dne 8. září si Jindřichohradecké místní dráhy připravily pestrý program zaměřený především pro 

děti. Ty lákala především možnost projížďky po modelovém kolejišti, zaskákání si v nafukovacím 
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skákacím hradu anebo jízda na velbloudovi. Armáda a hasiči přistavili svou techniku, což ocenili 

především odrostlejší návštěvníci akce.  

 

Ve dnech 14. až 16. září probíhaly v Jindřichově Hradci Michnovské slavnosti. Na několika 

místech našeho města tak zazněla známá díla Adama Michny z Otradovic. Muzeum 

Jindřichohradecka si pak v prostorách minoritského kláštera připravilo Michnovský jarmark aneb 

Co Nový Dům dal. 

 

V sobotu 15. září uzavřel turistickou sezónu tradiční cyklistický výšlap Přes kopec na Hradec aneb 

Jindřichohradecký pedál. Start i cíl byl na hřišti pod Gymnáziem Vítězslava Nováka, kde 

organizátoři soutěže připravili také doprovodný program. Na účastníky čekaly dvě cyklistické trasy 

měřící 44 km a 17 km a jedna trasa určená nejen pro cyklisty, ale také pro pěší. Ta měřila 9 km. Po 

skončení výšlapu se losovala jako obvykle tombola s jízdním kolem jako hlavní cenou. 

 

Dne 16. září mohla veřejnost navštívit v Rytířském sále Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec 

benefiční koncert na pomoc dětem i dospělým s onemocněním známým jako nemoc motýlích 

křídel. Uspořádala jej Společnost přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec ve spolupráci 

s Mezinárodním orchestrem Jindřichův Hradec – Gmünd. Celkový výtěžek této hudební 

charitativní akce činil necelých 12 tisíc korun. 

 

Sobota 22. září patřila v našem městě Svatováclavským slavnostem. Zaplněné náměstí Míru se 

bavilo u stánků s dobrým jídlem a pitím a k poslechu a chvílemi i k tanci hrál bohatý a rozmanitý 

hudební doprovod. Vystupovala cimbálová kapela Ernesta Mezeiho ze Slovenska, Babouci a 

Klaret. Program obsahoval také křest knihy o Jindřichově Hradci – Proměny slavného města po 

velkém požáru 1801. Samotného křtu této knihy se ujal starosta města Stanislav Mrvka. 

 

Ve čtvrtek 27. září se v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií uskutečnila vernisáž 

výstavy František II. Rákóczi - maďarský národní hrdina v Jindřichově Hradci. Na vernisáž dorazil 

i velvyslanec Maďarska Miklós Boros, aby vernisáž společně se starostou města Stanislavem 

Mrvkou zahájil. Výstava připomněla tuto významnou osobnost maďarských dějin, která také 

pobývala v Jindřichově Hradci jako student místního gymnázia. 
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Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci zažil úspěšnou sezónu. Jednu z největších atrakcí 

představovaly bezesporu noční prohlídky s názvem Příběh Viléma Slavaty aneb Defenestrace. Přes 

40 účinkujících z řad několika divadelních souborů a skupin historického šermu sehrálo události 

z defenestrace z roku 1618. Prohlídky slavily u diváků nesmírný úspěch. Na podzim se uskutečnila 

mimořádná výstava s názvem Dokonalý diplomat, která svým návštěvníkům přiblížila život rodu 

Černínů v diplomatických službách a při této příležitosti jim nabídla ke zhlédnutí více než 400 

exponátů, z nichž mnohé z nich jsou unikátní a vystavované vůbec poprvé. 

 

Dům gobelínů se ve dnech 13. a 14. října zapojil do celorepublikové akce Dny otevřených ateliérů. 

Při této příležitosti nabídl mimo jiné i řadu komentovaných prohlídek svých prostor, včetně výstavy 

tapiserií známé umělkyně Jaroslavy Pešicové. 

 

V průběhu října proběhla v Muzeu Jindřichohradecka výstava poštovních známek mapujících 

významná výročí a významné události naší země. Na výstavě se podílel i Filatelistický klub 

Jindřichův Hradec, jehož členové prezentovali své známky přímo na vernisáži této výstavy. 

Výstava byla symbolicky ukončena při příležitosti významného výročí, a to 100 let od vzniku 

Československé republiky. 

 

Ve dnech 17. a 18. října stál na jindřichohradeckém železničním nádraží vlak v rámci programu 

REVOLUTION TRAIN. V šesti obrněných vagonech byl pro návštěvníky připraven příběh o 

vzniku drogové závislosti a o těžkostech jejího pokoření. Celý program podporuje Národní 

protidrogová centrála. Útroby vlaku navštívila za dva dny celá řada návštěvníků, mezi nimi i 

zástupci vedení města, médií a policie. 

 

Republika v roce 2018 oslavila 100 let od svého vzniku. Oslavy tohoto výročí se v Jindřichově 

Hradci konaly v pátek 26. října. V rámci oslav byla uctěna památka mrtvých a odhalen nový 

památník plk. J. J. Švece. Na náměstí Míru symbolicky dorazil T. G. Masaryk na koni, a nastoupila 

četa vojáků, aby vypálila slavnostní salvu. Na návštěvníky akce čekal také bohatý doprovodný 

program. Nechyběl fotokoutek s historickými uniformami a jinými dobovými oděvy, 

prvorepubliková pošta a úspěch sklízelo i vaření polévky v polních podmínkách. 
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V pátek 2. listopadu proběhla za velkého zájmu místních občanů výjimečná Dušičková prohlídka 

kostela sv. Jana Křtitele a prostor minoritského kláštera. Vedení prohlídky se zhostil Vladislav 

Burian a provedl přítomné návštěvníky i jinak nepřístupnými místy těchto historicky významných 

objektů našeho města. 

 

V sobotu 10. listopadu, ale hlavně v neděli 11. listopadu, se náměstí Míru stalo dějištěm 

svatomartinských oslav a současně připomínky uplynutí 100 let od skončení 1. světové války. Za 

vydařeného počasí a všudypřítomné vůně připravujícího se jídla si řada návštěvníků prohlížela 

vystavenou vojenskou a požární techniku, a to jak historickou, tak i současnou. Nechyběli ani 

četníci v prvorepublikových uniformách. O dobré jídlo skutečně nebyla nouze, přímo na místě totiž 

v sobotu připravoval rybí speciality i známý kuchař Petr Stupka. Symbolicky v neděli v 11 hodin 

vystoupil s proslovem starosta města Stanislav Mrvka, aby připomněl význam tohoto dne, a 

následně Jiří Langer, zástupce Jindřichohradecké kulturní společnosti. V 11 hodin a 11 minut bylo 

požehnáno mladému vínu; tentokráte tak učinil opat Johannes Maria Szypulski, představitel 

kláštera v rakouském Zwettlu, partnerském městě Jindřichova Hradce.  V odpoledních hodinách 

přijel i sám svatý Martin se svou družinou. K poslechu a zábavě hrála celý víkend řada skupin a 

jednotlivců, namátkou lze zmínit např. JH Swing Band, Ukrutanku či harmonikáře Ondřeje Váchu. 

 

V pátek 23. listopadu zahájilo slavnostně Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 

novou expozici pojednávající o životě a historii členů jezuitského řádu v našem městě. Partnerem 

výstavy s názvem Jezuité v Jindřichově Hradci se stal klášter Zwettl.  

 

Dne 24. listopadu se v Muzeu Jindřichohradecka uskutečnilo setkání k příležitosti 151. výročí 

narození Františka Nušla. Účastníci odhalili pamětní desku věnovanou tomuto zakladateli moderní 

české astronomie. Desku slavnostně odhalil starosta města Stanislav Mrvka společně s Jiřím 

Grygarem, čestným předsedou České astronomické společnosti.  

 

V sobotu 24. listopadu v kostele sv. Jana Křtitele také začala vernisáží mezinárodní výstava 

betlémů Nožík Tomáše Krýzy. Od smrti Tomáše Krýzy, autora největšího lidového mechanického 

betlému na světě, umístěného v prostorách Muzea Jindřichohradecka, uplynulo v roce 2018 právě 
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sto let. K vidění byla stovka betlémů od 60 autorů ze tří zemí. Souběžně probíhala i výstava 

s názvem Jihočeské betlémy ze sbírky Muzea Jindřichohradecka, která představila výsledek 30 let 

trvající akviziční činnosti v oblasti betlémů jižních Čech. Tyto akce s betlémářskou tématikou 

výrazně přispěly k tomu, že Muzeum Jindřichohradecka mělo nejlepší prosincovou návštěvnost za 

posledních 30 let. 

 

V sobotu 24. listopadu přijeli strašidelní čerti z Rakouska, takzvaní Krampusáci. Ti zavítali do sálu 

KC Jitka, aby pobavili přítomné dospělé i jejich děti svými vystoupeními s pyrotechnickými 

efekty. Program obsahoval i soutěže a především možnost vyfotit se se strašidelně vyhlížejícími 

čerty, a to k radosti a částečně i k zděšení nejmenších. 

 

Dne 27. listopadu se v divadelním sále Kulturního domu Střelnice uskutečnil koncert světově 

známého tenoristy Štefana Margity za doprovodu brněnského Moravského klavírního tria. 

 

V pátek 30. listopadu se knihovna připojila do celostátní akce Den pro dětskou knihu. Děti si mohly 

vyrobit drobné dárečky v tvořivé dílně, vyluštit hádanky a vytvořit komiks. Stánek zde mělo 

anglické nakladatelství Usborne, kde bylo možno zakoupit dětské knihy přímo z Velké Británie. 

Knihovna v roce 2018 měla 3 680 čtenářů, kteří realizovali 182 862 výpůjček. Z celkového počtu 

čtenářů bylo 810 dětí s 31 764 výpůjčkami. 

 

Na přelomu listopadu a prosince proběhla v Panské ulici instalace 3D tištěných sošek andělů 

z dílny tvůrčí skupiny PETMAT spolupracující s akademickým sochařem Michalem Trpákem, 

které tak doplnily festival betlémů pořádaný Muzeem Jindřichohradecka. Netradiční ztvárnění 

andělů vyvolalo bouřlivé diskuze mezi příznivci a odpůrci této tvorby.  

 

První prosincovou sobotu se řada rodin vypravila na náměstí Míru, aby se zúčastnila probíhající 

akce s názvem Veselé odpoledne s Perníčkem. Perníček, postavička z oblíbeného animovaného 

filmu Shrek, těšil děti svým zábavným programem. Akci navštívil se svou nadílkou také Mikuláš 

s anděly a čerty. Návštěvníci si mohli s čerty zahrát řadu her nebo ochutnat pravý čertovský 

kotlíkový čaj. Celé odpoledne tedy bylo pekelně čertovské.  
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O prvním prosincovém víkendu proběhly také jindřichohradecké Jinohrátky aneb Dejte děti do 

jeslí, které pozvaly návštěvníky na již zmíněnou právě probíhající výstavu betlémů v prostorách 

minoritského kláštera, kde proběhl řezbářský workshop. Tomu ale předcházelo zahájení tohoto 

festivalu u městské věže, přičemž při této příležitosti spustili organizátoři z věže „hlásnou“ kozu. 

Program doplnil vánoční příběh v podání dětí z pěveckého sboru Nova Domus v kostele sv. Jana 

Křtitele. 

 

První adventní neděle připadla v roce 2018 na 2. prosinec, a právě v tento den slavnostně rozsvítil 

v Jindřichově Hradci starosta města vánoční strom na náměstí Míru. V podvečer se náměstí 

zaplnilo lidmi, kteří si poslechli několik slov z úst starosty města Stanislava Mrvky a farního vikáře 

P. Jozefa Gumenického a přihlíželi každoročnímu tradičnímu rozsvícení vánočního stromu. Na 

závěr vystoupila Andrea Kalivodová, přední česká mezzosopranistka. 

 

Jako každý rok i v roce 2018 nebyla nouze o bohatý adventní program. Stálicí na tomto programu 

jsou vánoční trhy. Stánky s rozličnou vánoční tematikou a samozřejmě také s dobrým jídlem a 

teplými nápoji zaplnily centrum města ve dnech 8. až 9. prosince.  Ve stejném termínu probíhaly i 

adventní trhy na zámku a obě akce se tak vzájemně doplnily. Přidal se i Dům gobelínů, který 

v těchto dnech zpřístupnil návštěvníkům své prostory a nabídl dílny pro děti i dospělé ukázkami 

řady řemesel.  

 

Nechyběly ani rozličné adventní koncerty. Dne 7. prosince se konal v sále Kulturního domu 

Střelnice Vánoční koncert Jindřichohradeckého Big Bandu s Jitkou Zelenkovou.  V sobotu si 

dětské pěvecké soubory Nova Domus a Novadomáček zazpívaly s Josefem Vágnerem, který 

v rámci svého vánočního turné dorazil do Kulturního domu Střelnice. V neděli 9. prosince si mohli, 

návštěvníci kaple sv. Maří Magdaleny, vychutnat Adventní koncerty Jindřichohradeckého 

symfonického orchestru. I kostel sv. Jana Křtitele nabídl kvalitní hudební zážitek. Dne 20. prosince 

se zde konal Vánoční koncert Pěveckého sboru Smetana. O adventních víkendech se také otevřely 

prostory Výstavního domu Stará radnice. Ty nabídly především expozice Z dějin městské 

samosprávy, JHMD železnice hrou a Modelové kolejiště. 
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Dne 23. prosince přišlo do Jindřichova Hradce Betlémské světlo. Přivezli jej skauti z rakouského 

Lince. Akci pořádal jako každý rok místní skautský oddíl, jehož členové si pro zájemce připravili 

povídání o Betlémském světle a samozřejmě jej šířili dál jako symbol míru a přátelství. 

 

Kulturní dům Střelnice lákal po celý rok 2018 nejen občany Jindřichova Hradce na bohaté kulturní 

vyžití. V průběhu roku proběhla za přičinění KD Střelnice řada divadelních představení, koncertů 

či jiných akcí. Za zmínku stojí například hra Divadla Járy Cimrmana Lijavec, muzikál My Fair 

Lady v podání souboru divadla Pluto Plzeň, divadelní komedie Evžena Bočka Poslední aristokratka 

v podání souboru divadla Na Jezerce, divadelní komedie Ivy Janžurové Veletoč v podání souboru 

Divadla Kalich nebo koncert komorního souboru Riccio Quarteto, jehož členové jsou zároveň 

členy Karlovarského symfonického orchestru. V létě vystoupil v kapli sv. Maří Magdaleny 

například Komorní soubor Zwettl. 

 

Úspěšný koncertní rok má za sebou také Kulturní centrum Jitka, kam pravidelně míří i přední 

zpěváci, zpěvačky a kapely. Na programu byla v roce 2018 řada zajímavých jmen. Lze zmínit 

například skupiny Arakain či Chinaski nebo Václava Neckáře. 
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Sport 
 

Na začátku ledna proběhlo v Dačicích slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 

2017. V kategorii dospělých jednotlivců zvítězila letní biatlonistka a vytrvalkyně Pavla Schorná. 

Umístili se však i zástupci z jindřichohradeckých oddílů. Triatlonista František Linduška obsadil 

třetí příčku. V kategorii jednotlivců – mládeže zvítězila členka VK Vajgar J. Hradec Barbora 

Mátlová před Jonášem Kešnarem z Plaveckého klubu J. Hradec. Kategorii družstev již 

poněkolikáté opanoval jindřichohradecký mužský basketbalový tým. 

 

Ve dnech 20. a 21. března hostil bazén na sídlišti Vajgar plavce, kteří se zúčastnili již 23. ročníku 

Okresních plaveckých závodů, kde dominovala 5. základní škola v Jindřichově Hradci. Ceny 

žákům předali ve středu 25. dubna starosta města Stanislav Mrvka společně s ředitelem Služeb 

města Ivo Ježkem.  

 

Velikého úspěchu dosáhlo jindřichohradecké plavání. Družstvo zástupkyň něžného pohlaví se 

dostalo až do finále Mistrovství České republiky, které se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. března 

v Ostravě. Ženy a dívky z Plaveckého klubu Jindřichův Hradec zde obsadily výborné 7. místo, 

přičemž důvodem k oslavám byl již samotný postup do tohoto finále v konkurenci šedesáti tří 

družstev. 

 

Tradičně výborné je v Jindřichově Hradci karate. Lze jmenovat například úspěch členů klubu 

Okinawa Goju Ryu Dojo Karate J. Hradec na II. kole národního poháru ve stylu goju-ryu, které se 

odehrálo 6. dubna v Hodoníně. Čtyři startující zástupci jindřichohradeckého klubu, junior Martin 

Hrádek, starší žák Tomáš Kokta, starší žačka Agáta Hemberová a dorostenec Vít Masař zde získali 

celkem 5 pódiových umístění. Hlavně Vít Masař dosahoval v roce 2018 dalších skvělých výsledků. 

Lze například jmenovat jeho první místo na Bohemia Open 2018. O víkendu 8. a 9. prosince hostil 

Jindřichův Hradec národního mistrovství ČSKE – Českého svazu karate. Pochopitelně zde mělo 

zastoupení i naše město. V kategorii kata dorostenců zvítězil Vít Masař z Okinawa Goju Ryu Dojo 

Jindřichův Hradec. V kategorii Masters žen se na třetím místě umístila Andrea Pasrtorková 

ze Shindokan Jindřichův Hradec. 
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V městské sportovní hale proběhlo v sobotu 14. dubna jihočeské regionální kolo soutěže s názvem 

Escalate Best Dance Group Tour 2018. K vidění byla řada tanečních choreografií v mnoha různých 

tanečních odvětvích, jako je disco, freestyle, folklór, hip-hop, dance art a další, to vše v různých 

věkových kategoriích. 

 

V sobotu 21. dubna uspořádal jindřichohradecký Sportovní klub Kapři již 12. ročník plaveckých 

závodů pro tělesně postižené s názvem Vajgarský kapr. 

 

Dne 22. dubna se na sídlišti Vajgar uskutečnil již 22. ročník Jindřichohradecké hodinovky, 

běžeckého klání o nejdelší uběhnutou vzdálenost za jednu hodinu. Absolutním vítězem se stal Filip 

Kašpar s necelými 17 kilometry v nohách. Na druhém místě se umístil Robert Šustr (15,5 km), třetí 

místo obsadil Radek Valíček (15,4 km). 

 

V úterý 24. dubna se běželo na Šajbě oblastní kolo branného závodu žáků 6. a 7. ročníků základních 

škol. Na přípravě disciplín se výrazně podílel i 44. lehký motorizovaný prapor. Celou soutěž, kterou 

zahájil starosta města Stanislav Mrvka, vyhráli zástupci 3. základní školy v Jindřichově Hradci. 

 

Velmi dobrých výsledků dosáhli mladí závodníci klubu Okinawa Karate Do TJ Slovan Jindřichův 

Hradec na II. kole Ligy talentů 2018, které se uskutečnilo v Písku. Všichni tři reprezentanti tohoto 

oddílu, Karolína Šlechtová, Jiří Snížek a Anna Rypalová, získali pro sebe dvě pódiová umístění. 

 

Skvěle si vedly mladé sportovní gymnastky na sdruženém krajském přeboru jižních Čech a 

Vysočiny. Zástupkyně TJ Slovan Jindřichův Hradec vybojovaly celkem 5 pódiových umístění, 

z toho dvě první příčky. O ty se postaraly Barbora Kešnarová a Veronika Martínková. 

 

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Slovan Jindřichův Hradec uspořádal již 3. ročník Memoriálu Karla 

Parmy. Na závody konané dne 26. května dorazilo celkem 119 závodnic z klubů nejen 

z Jihočeského kraje, ale také například z Pardubic a Prahy. V tělocvičně Slovanu se našim 

gymnastkám velmi dařilo. Získaly dohromady 6 medailových příček. V nejstarší kategorii zvítězila 

domácí Barbora Kešnarová. Ve svých kategoriích zvítězily i další domácí závodnice, Anna Holická 

a Veronika Martínková. 
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Hokejbalový oddíl TJ HBC Olymp J. Hradec i v roce 2018 předváděl skvělé výkony ve věkových 

kategoriích od dospělých až po mladší žáky. V kategorii mužů stabilně boduje v 1. národní 

hokejbalové lize. 

 

Ani florbalový oddíl FK Slovan Jindřichův Hradec v roce 2018 nezahálel a účastnil se s týmy všech 

věkových kategorií ligových soutěží a turnajů. Téměř všechny věkové kategorie po celý rok 2018 

nastupovaly v Jihočeské lize.  

 

Druhého června se v městské hale v Jindřichově Hradci představila ženská volejbalová 

reprezentace, která se zde utkala s týmem Bulharska. Naše reprezentantky zvítězily 3:0 a dostaly 

se tak do finálového turnaje CEV Volleyball Golden European League. 

 

V sobotu 23. června proběhl již 3. ročník jindřichohradeckého půlmaratonu. 

 

Poslední červnový den se na louce v Dolním Skrýchově utkali hasiči v požárním útoku o putovní 

pohár starosty města Jindřichova Hradce. Vítězem tohoto tradičního hasičského podniku se stal 

tým SDH Horní Pole. 

 

V sobotu 14. července ovládl hladinu Vajgaru 1. ročník závodů Vajgarská saň 2018. Řada diváků 

si užila nevšední podívanou v podobě závodů dračích lodí na našem rybníku. 

 

Od 1. do 8. září kraloval jindřichohradeckému letišti, a především nebi, významný sportovní 

podnik – Mistrovství Evropy v letecké akrobacii. Více než 30 elitních pilotů zde v rámci nabitého 

a atraktivního soutěžního programu bavilo diváky. V kategorii akrobacie Freestyle se mistrem 

Evropy stal domácí pilot Martin Šonka, který tak obhájil své prvenství v této kategorii z mistrovství 

Evropy konaného v roce 2016 v České Třebové. V kategorii Unlimited zvítězil Alexandre 

Orlowski. Mistrovství nabídlo i bohatý doprovodný program včetně autogramiády pilotů. 

Slavnostní předání medailí se uskutečnilo v kapli sv. Maří Magdaleny. 
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Dne 9. září proběhla poslední etapa 7. ročníku cyklistického závodu Okolo jižních Čech. Do 

závodu zasáhlo celkem 117 jezdců z 16 stájí a několika zemí. Cíl celého závodu byl v Klášterské 

ulici, kde byl také pro diváky připraven bohatý doprovodný program. Celkovým vítězem se stal 

Čech Michael Kukrle (Elkov - Author Cycling Team) před Polákem Maciejem Paterskim 

(Wibatech Merx 7R) a Belgičanem Stanem Dewulfem (Lotto - Soudal). Nejlepším týmem byl 

český Elkov - Author Cycling Team. Novinku přinesl vložený závod osob s postižením, při kterém 

tyto osoby závodily na 651 m dlouhém okruhu ulicemi Jindřichova Hradce. Vítězem tohoto závodu 

se stal Jaroslav Žáček. 

 

Zajímavý sportovně-kulturní program mohla veřejnost zhlédnout na začátku září na louce 

v Děbolíně. Konaly se totiž každoroční Hry bez hranic, ve kterých soutěží týmy z jednotlivých 

jindřichohradeckých místních částí v rozmanitých disciplínách. Pro přihlížející diváky, a hlavně 

pro děti, byl připraven bohatý doprovodný program. Vítězem ročníku 2018 se nakonec stal tým 

z Děbolína před Horním Žďárem a Radouňkou. 

 

Jindřichohradecký plavecký klub i v roce 2018 aktivně pracoval s našimi nejmladšími plavci. 

Organizoval i několik turnajů s účastí mnoha desítek soutěžících. Například v sobotu 6. října se 

v jindřichohradeckém plaveckém bazénu uskutečnil tradiční plavecký meeting pro hochy a děvčata 

– Podzimní cena Jindřichova Hradce 2018. 

 

Famózního výsledku dosáhl chlapecký tým z Gymnázia Vítězslava Nováka na celorepublikovém 

finále mistrovství středních škol v přespolním běhu, které se konalo dne 18. října poblíž Hradce 

Králové. Ten ovládl jak okresní, tak i regionální kolo a po delší odmlce tak mělo město Jindřichův 

Hradec své zástupce ve finále. Zde si družstvo ve složení Jiří Fencl, Jáchym Hojný, Marek Liščák, 

Filip Michálek, Jakub Řehula a Marek Strnad vedlo výborně. Marek Strnad v 4,9 km dlouhém 

závodu dokonce zvítězil. Do týmového pořadí se počítala umístění čtveřice nejlepších. První místo 

Marka Strnada, společně s 8. místem Filipa Michálka, 10. místem Jiřího Fencla a 12. místem 

Jakuba Řehuly, pak vyneslo jindřichohradeckému týmu celkové prvenství. Borci z Gymnázia 

Vítězslava Nováka se tak stali středoškolskými mistry v přespolním běhu. 
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Na podzim se již podesáté konala tradiční sportovní akce s názvem Atletický Jindřicháč. Celkem 

166 závodníků ve věku 3 až 58 let se sešlo na stadionu na Jáchymově ulici, aby změřili za 

přívětivého počasí své síly. Organizátoři pro ně připravili zajímavý čtyřboj skládající se ze sprintu 

na 50-100 metrů, skoku dalekého, hodu kriketovým míčkem či vrhu koulí a běhu na střední trati o 

délce 200-800 metrů. Konkrétní disciplíny se odvíjely od věkových a výkonnostních kategorií. 

Nejlepší ženou se stala Bohuslava Váňová z SK Čéčova ČB, nejlepší juniorkou Hana Novotná 

z pořádajícího SKOK JH a první místo mezi dorostenkami obsadila Eliška Andrlová (SKOK JH).  

Mezi muži zvítězil Ondřej Medek (SKOK JH), nejlepším dorostencem pak byl Matěj Řáda (SKOK 

JH).  

 

Dobrou tečku za sezonou znamenala pro Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec účast na 

říjnovém mistrovství ČR štafet, klubů a oblastních výběrů žactva. V okolí hradu Helfenburk 

soutěžilo celkem 14 štafet z Jindřichova Hradce, které statečně bojovaly v konkurenci 602 štafet a 

304 družstev. Zástupci tohoto spolku skvěle reprezentovali i na zářijovém mistrovství ČR 

jednotlivců a květnovém mistrovství ČR ve sprintu. 

 

V sobotu 29. prosince proběhlo v městské sportovní hale otevřené mistrovství České republiky ve 

volejbalu smíšených deblů. Uskutečnilo se v rámci tradičního Volejbalového Jindřicháče, jehož 

letní verze proběhla 5. července. 

 

 

Veslování 

Ještě v zimě proběhlo v Olomouci mistrovství ČR na veslařských trenažerech. Zde nemohli chybět 

ani zástupci Veslařského klubu Vajgar Jindřichův Hradec. Všech 12 závodnic a závodníků se velmi 

dobře umístilo. Nejlepšími z našich byli Filip Neuhort (2. místo) a Michala Pospíšilová (3. místo). 

 

V dubnu se zástupci veslařského klubu vypravili na mistrovství ČR na dlouhé dráze, které se 

uskutečnilo na Hořínském kanálu. Skvěle si vedla Michala Pospíšilová, která ve své kategorii, skifu 

juniorek, zvítězila. Na pódiová umístění dosáhli také Adam Jedlička a Tomáš Drobil, kteří na 

dvojce bez kormidelníka dosáhli na stříbrnou příčku. Dobře si vedli ale i další účastníci z našeho 

veslařského klubu, například Albert Čekal (5. místo) a Barbora Mátlová (6. místo).  
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Vajgarští závodníci si doveslovali také pro pozice v reprezentaci České republiky. Jmenovitě to 

byli Adam Jedlička, Tomáš Drobil, Filip Neuhort, Albert Čekal, Barbora Mátlová a Michala 

Pospíšilová. A v barvách reprezentace ČR si vedli skvěle. Na závodech olympijských nadějí 2018 

v Poznani získal Filip Neuhort zlato na dvojskifu a stříbro na čtyřce s kormidelníkem získali Adam 

Jedlička, Tomáš Drobil a kormidelník Hubert Šimůnek. 

 

Dorostenci a junioři se výborně ukázali také na květnové Mezinárodní regatě v Brně. Filip Neuhort 

dosáhl druhého místa ve dvojskifu, Adam Jedlička s Tomášem Drobilem na čtyřce společně 

s veslaři Hamru Praha dokonce zvítězili. 

 

Druhé místo v celkovém poháru regaty vybojoval VK Vajgar J. Hradec na květnové Mezinárodní 

regatě v Hodoníně.  Skvěle si klub vedl i na mistrovství oblasti Vltava.  

 

V Račicích proběhlo v létě mistrovství ČR, které znamenalo pro tým z města nad Vajgarem 

medailové žně. Zástupci VK Vajgar J. Hradec vybojovali celkem 7 titulů mistra ČR, 6 stříbrných 

pozic, 2 bronzové medaile a ještě několik dalších umístění v top 8. Medaile naši reprezentanti 

sbírali ve všech věkových kategoriích. V Račicích se následně konalo i mistroství světa. Barbora 

Mátlová zde dokonce v posádce osmy juniorek získala zlatou medaili na dvoukilometrové trati. 

Skvěle si vedli i Michala Pospíšilová na párové čtyřce juniorek (4. místo) a Albert Čekal na čtyřce 

s kormidelníkem (6. místo). 

 

Dne 18. srpna proběhl na rybníce Vajgar již 26. ročník závodů Chalupa Cup. Ten je v Jindřichově 

Hradci vždy sledovanou událostí, závody nelze přehlédnout a kolem rybníku najdou zájemci řadu 

dobrých míst na pozorování. Zástupcům VK Vajgar se zde vedlo výborně, tradiční opory klubu 

nezklamaly a braly medailová umístění. Všichni zástupci tohoto klubu však podali dobré výkony. 

Triatlon 

Tým z města nad Vajgarem, TCV Jindřichův Hradec, má již celorepublikové renomé. Svou pozici 

vynikajícího klubu dokázal obhájit i v roce 2018, a to na mnoha závodech. 
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Dne 16. června uspořádal TCV Jindřichův Hradec v Malém Ratmírově již 32. ročník 

Jindřichohradeckého triatlonu, který byl zároveň čtvrtou zastávkou v Jihočeském Heizomat poháru 

– Triatlon Cup 2018. Velmi krátkou trať v okolí zdejšího rybníka zvládl nejrychleji Jiří Fencl 

z domácího týmu. Poté se na místě uskutečnil ještě 11. ročník Aquatlonu Jindřichův Hradec, ve 

kterém soutěžilo celkem 79 sportovců ve věku 3 až 15 let. I zde se zástupcům TCV velmi dařilo, 

vybojovali 4 prvenství. 

 

Poslední červencovou neděli proběhl v centru Tábora městský triatlon. Jindřichohradecký klub 

v něm byl velmi úspěšný. Iveta Fairaislová a František Linduška ve svých kategoriích zvítězili a 

stali se tak mistry ČR ve sprint triatlonu. Skvělých umístění dosáhli zástupci všech kategorií i na 

Českém poháru v Mělníku, který se konal o týden dříve. 

 

V neděli 19. srpna se v polském Bialystoku konal závod olympijských nadějí. Zúčastnili se jej i 

zástupci TCV. Robert Kostlán se v kategorii žáků umístil na skvělém druhém místě, dorostenka 

Lenka Švecová byla ve své kategorii třetí, když v kategorii dorostenek a juniorek doběhla pátá. Ani 

další reprezentanti se ovšem neztratili. Vybojovali cenná umístění v první a druhé desítce a získali 

zkušenosti do dalšího sportovního života. 

 

Výborně zástupci TCV reprezentovali svůj klub i naše město na Aquatlonu Tábor, který se 

uskutečnil v sobotu 8. září. Pro klub z toho bylo celkem 7 pódiových umístění, z toho 2 první místa. 

Dne 22. září proběhlo v Žamberku mistrovství ČR v duatlonu. Zástupce TCV, Jindřich Střihavka 

se stal mistrem ČR v juniorské kategorii, přičemž v celkovém pořadí mistrovství se umístil na 

skvělém 6. místě. 

 

Jindřichův Hradec měl své zástupce i na City Triatlonu Karlovy Vary 2018, který proběhl na 

přelomu srpna a září. V kategorii 10-11 zvítězil Vojtěch Grőschl z TCV Jindřichův Hradec. 

Dorostenka Lenka Švecová se ve své kategorii umístila na skvělé stříbrné pozici. Výborně se 

prosadil i František Linduška, který v nabité konkurenci doběhl pátý. 
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Basketbal 

Velké nervy přineslo vyvrcholení sezony 2017/2018 pro basketbalisty Basket Fio banka Jindřichův 

Hradec. Hráli totiž baráž o udržení v nejvyšší české basketbalové soutěži. Tým z Hradce Králové 

byl bohužel nad jejich síly a sezonu 2018/2019 tak zahájili v 1. lize. 

 

Basketbal v Jindřichově Hradci - to není jen kategorie dospělých mužů. Místní Basket Fio banka 

Jindřichův Hradec pečlivě dbá o rozvoj mladých basketbalistů všech věkových kategorií. Výborně 

se dařilo v sezoně 2017/2018 především mladším žákům kategorie U14, kteří postoupili do 

extraligy, a jen těsně jim unikla kvalifikace na mistrovství ČR určená pro 8 nejlepších týmů naší 

země. Dobře si v této sezoně vedlo i mladší mini žactvo, které působilo v oblastním přeboru.   

 

Ani nejmladší mini žactvo, což byl mixovaný U11 tým, se neztratilo. Z celkem 18 sezonních 

zápasů se soupeři z Jihočeského kraje a Vysočiny uhrál dobrých 12 vítězství. 

 

Basketbal se v červnu přesunul z městské haly přímo do centra našeho města. V sobotu 16. června 

se totiž náměstí Míru a Klášterská ulice staly dějištěm memoriálového turnaje v trojkovém 

basketbalu FMR Cup, který se koná jako připomínka na hráče Filipa Sahana, Michala Fröhdeho a 

Romana Vacha, kteří v roce 2014 nešťastně zahynuli při návratu z tréninku. 

 

Ve dnech 3. a 4. prosince se v městské sportovní hale uskutečnilo republikové finále v basketbalu 

středoškolských družstev dívek a chlapců, které pořádala Asociace školních sportovních klubů ČR. 

Mezi chlapeckými týmy byl nejlepším celkem výběr z Gymnázia Písek. Domácí tým z Gymnázia 

Vítězslava Nováka se příliš neprosadil, ale už postup do celorepublikového finále znamenal pro 

naše chlapce obrovský úspěch. Nejlepším dívčím týmem se stalo družstvo dívek ze sportovního 

gymnázia Ludvíka Daňka Brno. 

 

 

Fotbal 

FK Jindřichův Hradec 1910 dokončil v mužské kategorii sezonu 2017/2018 v Ondrášovka 

Krajském přeboru na skvělém druhém místě, když bodově nestačil pouze na suverénní Sokol Želeč. 
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V další sezoně naši borci nastupovali ve Fortuna Divizi A, která se stala těžkým bojem o každý 

bod. 

Partnerská spolupráce mezi městy Jindřichův Hradec a Zwettl s sebou v roce 2018 přinesla 

přátelské sportovní zápolení. V únoru se uskutečnilo v našem městě fotbalové utkání mezi týmy 

FK Jindřichův Hradec 1910 a SC Sparkasse Zwettl. Naši fotbalisté v něm zvítězili jednoznačně, 

9:0. Dne 23. května proběhla ve sportovním areálu Edelhof odveta, v níž zvítězil Zwettl 3:2. Zápas 

zahájili slavnostním výkopem starosta města Stanislav Mrvka a místostarosta Zwettlu Johannes 

Prinz. V rámci konání obou zápasů probíhala také jednání o možné další spolupráci mezi zástupci 

dalších sportovních odvětví. 

 

Házená 

Ženské áčko bojovalo v sezoně 2017/2018 ve II. lize. Tu se jim nakonec podařilo vyhrát 

s náskokem tří bodů na druhé Pardubice a postoupilo tak do vyšší ligy.  

 

Jindřichohradecká házená po delší době nasadila do českých soutěží i béčko žen. To se dobře 

prosadilo v krajském přeboru jižních Čech a tuto soutěž vyhrálo. 

 

Vynikajícího úspěchu dosáhly v sezoně 2017/2018 mladší dorostenky. Ty bojovaly v I. lize a staly 

se českými vicemistryněmi. Tyto dorostenky zároveň nastupovaly v I. lize – Západ určené pro 

starší dorostenky, kde proti starším sokyním vybojovaly skvělou 4. příčku. 

 

Mladší žákyně se v sezoně 2017/2018 také nenechaly zahanbit úspěchy starších kolegyň. Staly se 

mistryněmi Jihočeského kraje a skvěle se předvedly i na národním mistrovství v házenkářském 

desetiboji. Velmi dobrého výsledku dosáhly mladší žákyně také na podzimním turnaji v pražských 

Hájích, kde obsadily celkové druhé místo. Podařilo se jim porazit i nakonec vítěznou Jiskru Třeboň. 

 

 

Hokej 

Zatímco KLH Vajgar Jindřichův Hradec utlumil své působení na ledu a do sezony 2017/2018 

vůbec nezasáhl, klub HC Střelci Jindřichův Hradec dále rozvíjel svou činnost s nadanými mladými 
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hokejisty z našeho města a okolí. Klub působil nejen v ligových soutěžích, ale pravidelně se 

zúčastňoval i různých turnajů. 

 

Mladí sportovci kategorie U14 se ve dnech 6. až 8. dubna zúčastnili mezinárodního hokejového 

turnaje AlanderCup v německém Füssenu. V konkurenci 12 týmů z několika evropských zemí 

dokázali obsadit skvělou bronzovou příčku, když v souboji o třetí místo porazili tým ze švýcarské 

Basileje. Před nimi tak skončily pouze týmy ze slovinské Ljubljany a Děčína. 

 

Na turnajích se dobře vedlo i mladým sportovcům ročníku 2009. Za zmínku stojí například první 

místo z velikonočního turnaje v minihokeji v Táboře nebo dobrý výsledek na turnaji Spring Cup 

2018, který klub sám uspořádal. Nasazeny byly hned 2 jindřichohradecké týmy, které získaly první 

a třetí příčku. 

 

Ve dnech 4. až 7. dubna se konal již 6. ročník Memoriálu Jana Marka, hokejového turnaje mladších 

dorostenců. Nejlepším mužstvem byl HC Mountfield Hradec Králové, kterému se tak poprvé 

v zatím krátké historii turnaje podařilo obhájit vítězství z předešlého ročníku. Na druhém místě se 

umístil Zlín, na třetím domácí KLH Vajgar. Čtvrté místo obsadil SKLH Žďár nad Sázavou a páté 

místo zbylo na Motor Č. Budějovice. 
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Počasí v Jindřichově Hradci v roce 2018 
 

I v roce 2018 meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Děbolíně 

zaznamenávala statistické údaje o počasí v našem městě. 

 

Leden byl teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Nejnižší teplota -10,2 °C byla naměřena 

dne 22. ledna. Nejtepleji bylo 29. ledna s maximální teplotou 11,7 °C. Souvislá sněhová pokrývka 

ležela dne 16. ledna o výšce 1 cm, poté od 20. ledna do 24. ledna o mocnosti 5–15 cm. Maximální 

náraz větru o rychlosti 17,2 m/s byl naměřen dne 9. ledna. Celkový měsíční úhrn srážek činil 33,7 

mm. 

 

Únor byl teplotně podnormální a srážkově normální. Nejchladněji bylo 26. února s teplotou 

minimální -19,3 °C. Nejtepleji bylo 1. února s maximální teplotou 6,8 °C. V únoru ležela souvislá 

sněhová pokrývka v intervalu od 8. února do 11. února o výšce 3–7 cm, poté byly naměřeny 4 cm 

sněhu 16. února. Dále se vyskytovala souvislá sněhová pokrývka od 18. února do 24. února o 

mocnosti 3–6 cm. Dne 24. února byl naměřen maximální náraz větru o rychlosti 9,9 m/s. Celkový 

únorový úhrn srážek byl 17,4 mm. 

 

Březen byl teplotně podnormální a srážkově normální. Dne 1. března klesla minimální teplota na -

14,7 °C. Nejtepleji bylo 10. března, kdy maximální teplota dosáhla hodnoty 15,6 °C. V březnu 

ležela souvislá sněhová pokrývka v intervalu od 2. března do 3. března o výšce1 - 2 cm, poté bylo 

naměřeno 5 cm sněhu dne 7. března. Dále se vyskytovala souvislá sněhová pokrývka od 18. března 

do 20. března o výšce 1 cm. Dne 6. března byla zaznamenána ledovka. Maximální náraz větru o 

rychlosti 14,3 m/s byl naměřen dne 1. března. Celkový březnový úhrn srážek byl 30,2 mm. 

 

Duben byl teplotně mimořádně nadnormální a srážkově silně podnormální. Dne 2. dubna byla 

naměřena nejnižší minimální teplota, a to 0,1 °C. Nejvyšší maximální teplota stoupla 21. dubna na 

hodnotu 26,5 C. Celkem byly zaznamenány dva dny s teplotou nad 25 °C a dva dny s bouřkou. 

V dubnu již neležela sněhová pokrývka ani nepadal nový sníh. Dne 1. dubna byl naměřen 

maximální náraz větru o rychlosti 18,9 m/s. V dubnu spadlo pouze 12,9 mm srážek. 
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Květen byl teplotně mimořádně nadnormální a srážkově nadnormální. Nejnižší teplota klesla dne 

6. května na 4,8 °C. Nejvyšší teplota dosáhla 31. května hodnoty 26,5 °C. V květnu byly 

zaznamenány celkem 4 dny s teplotou nad 25 °C a 30. května se vyskytla bouřka. Maximální náraz 

větru o rychlosti 17,8 m/s byl naměřen 30. května. V květnu spadlo celkem 89,9 mm srážek. 

 

Červen byl teplotně nadnormální a srážkově normální. Dne 26. června klesla minimální teplota na 

7,6 °C a 21. června dosáhla maximální teplota hodnoty 28,8 °C. Celkem bylo zaznamenáno 10 dní 

s teplotou nad 25 °C a tři dny s bouřkou. Maximální náraz větru o rychlosti 13,8 m/s byl naměřen 

21. června. V červnu spadlo celkem 75,4 mm srážek. 

 

Červenec byl teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. 2. července klesla minimální 

teplota na 3,8 °C. Maximální teplota dosáhla 31. července na hodnotu 32,3 °C. V červenci byly 

zaznamenány dva dny s teplotou nad 30 °C a dva dny s bouřkou. Dne. 5. července byl naměřen 

maximální náraz větru o rychlosti 14,8 m/s. Celkem spadlo 40,6 mm srážek. 

 

Srpen byl teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Nejchladněji bylo 27. srpna s minimální 

teplotou 4,1 °C. Dne 9. srpna dosáhla maximální teplota hodnoty 34,1 °C. V srpnu bylo 

zaznamenáno celkem 13 dní s teplotou nad 30 °C. 24. srpna se vyskytla bouřka. Maximální náraz 

větru o rychlosti 14,8 m/s byl naměřen 8. srpna. Celkem spadlo 40,9 mm srážek. 

 

Září bylo teplotně nadnormální a srážkově normální. Nejnižší teplota klesla 26. září nad -2,5 °C. 

Nejvyšší dosažená teplota byla naměřena 12. září, a to 28,6 °C. V září bylo celkem zaznamenáno 

6 dnů s teplotou nad 25 °C. Dne 3. 9. se vyskytla bouřka. Maximální náraz větru o rychlosti 23,1 

m/s byl naměřen 23. září. Celkem v září spadlo 56,8 m srážek. 

 

Říjen byl teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Nejchladněji bylo 22. října s minimální 

teplotou -2,4 °C. Maximální teplota dosáhla 12. října hodnoty 21,5 °C. Dne 24. října byl naměřen 

maximální náraz větru o rychlosti 20,1 m/s. Celkový měsíční úhrn srážek byl 39,4 mm. 

 

Listopad byl teplotně normální a srážkově podnormální. 29. listopadu klesla minimální teplota na 

-8,4 °C. Nejtepleji bylo 2. listopadu, kdy byla naměřena maximální teplota 13,9 °C. V listopadu 
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ležela souvislá sněhová pokrývka ve dnech 19. a 20. listopadu o výšce 1–3 cm. Maximální náraz 

větru o rychlosti 14,1 m/s byl naměřen 5. listopadu. Celkový měsíční úhrn srážek byl 27,5 mm. 

 

Prosinec byl teplotně nadnormální a srážkově silně nadnormální. Nejnižší teplota byla naměřena 

13. prosince, a to -6,3 °C. Nejvyšší teplota byla naměřena 7. prosince, a to 10,7 °C. Dne 1. prosince 

leželo 5 cm sněhové pokrývky, poté se souvislá sněhová pokrývka vyskytovala v období od 12. do 

19. prosince o výšce 3–10 cm. Maximální náraz větru o rychlosti 17,3 m/s byl naměřen 8. prosince. 

Celkový měsíční úhrn srážek byl 62,6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  PhDr. Jan Dolák, Ph.D. 

  městský kronikář 
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