
kalendář
akcí

2016
Jindřichův hradec



leden

1.pá
novoroční ohňostroj / 17 hodin / náměstí Míru

13.st novoroční taneční akademie domu dětí a mládeže 
17 hodin / Kulturní dům Střelnice

16.so
ples YMca / 19 hodin / Kulturní dům Střelnice 

19.út Byt na inzerát / divadelní představení 
Kulturní dům Střelnice

21.čt Luboš pospíšil / koncert / 19.37 hodin 
DADA CLUB Kasper

22.pá
Maturitní ples Gvn 4. B / Kulturní centrum Jitka

23.so ani spolu, ani bez sebe / divadelní představení 
Kulturní dům Střelnice

24.ne Kluk z plakátu / divadelní pohádka / Kulturní dům Střelnice

Festival jeden svět /promítání dokumentárních filmů 
z oblasti lékařské etiky / 16 hodin / evangelický kostel

29.pá Za vysvědčení do bazénu / soutěže pro děti s odměnami 
10 až 14 hodin / plavecký bazén

pololetní slunce a večerní obloha / 12 až 15 hodin, 
19 až 22 hodin / Hvězdárna F. Nušla

30.so 24. reprezentační ples města Jindřichův hradec 
Kulturní dům Střelnice



březenúnor
6.so

dopravní ples JhMd / Státní hrad a zámek

6. - 7. Maškarní karneval / Kulturní dům Střelnice
so - ne

7.ne Masopustní průvod masek s doprovodným kulturním 
programem / centrum města

11.čt Joe Karafiát / zpěvák a kytarista / 19.37 hodin 
DADA CLUB Kasper

12.pá
Maturitní ples soŠ a soU / Kulturní centrum Jitka

13.so
ples dK open / Kulturní centrum Jitka

14.ne rákosníček a hvězdy / divadelní pohádka 
Kulturní dům Střelnice

19.pá Zpívání na schodech / 19.30 hodin 
Gymnázium Vítězslava Nováka

Maturitní ples Gvn 4. c / Kulturní centrum Jitka

19. - 28.
pá - ne

výstava orchidejí / Zahradní centrum Jindřichův Hradec

20.so turnaj ve stolní káče / 9 hodin / Dům dětí a mládeže

charleston / taneční večer / Kulturní dům Střelnice

21.ne Festival jeden svět / promítání dokumentárních filmů 
s ekologickou tématikou / 16 hodin / evangelický kostel

25.čt Lukáš Klánský / koncert Kruhu přátel hudby 
kaple sv. Maří Magdaleny

27.so
ples Jednota / Kulturní centrum Jitka

29.po přestupné pozorování a povídání o čase 
20 až 22 hodin / Hvězdárna F. Nušla

4.pá
Maturitní ples Gvn 8. a / Kulturní centrum Jitka

7.po paMatUJ! / k uctění památky obětí holocaustu / 16 hodin 
náměstí Míru

akce k Mezinárodnímu dni žen / 17 hodin 
Kulturní dům Střelnice

8. - 10.
út - čt Jarní, prázdninové pozorování slunce 

13 až 15 hodin / Hvězdárna F. Nušla

10.čt phil shoenfelt / anglický hudebník / 19.37 hodin 
DADA CLUB Kasper 

11.pá Messierovská noc / 20 až 02 hodin / Hvězdárna F. Nušla

ples Fruko schulz / Kulturní centrum Jitka

12.so vypsaná fixa + Mňága a Žďorp / koncert 
Kulturní centrum Jitka

13.ne
vynášení smrtky / 14 hodin / Baráčnická rychta

17.čt postavení mimo hru / divadelní představení 
Kulturní dům Střelnice

18.pá
19. divadelní ples / Kulturní dům Střelnice

19.so ples Fakulty managementu vŠe praha v J. hradci 
Kulturní centrum Jitka

20.ne Jarní koncert Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru / 19 hodin / Státní hrad a zámek

24.čt velikonoční nadílka / soutěže pro děti s odměnami 
10 až 14 hodin / plavecký bazén

velikonoční turnaj ve stolním tenise 
Dům dětí a mládeže

25.pá velkopáteční obřady / zpěvem doprovází Chrámový sbor 
A. Michny / 18 hodin / proboštský kostel

velikonoční den astronomie 
13 až 16 hodin, 19 až 24 hodin / Hvězdárna F. Nušla

Jelen / koncert / Kulturní centrum Jitka

26.so velikonoční veselice / oslava příchodu jara 
Muzeum Jindřichohradecka, minoritský klášter, Štítného ulice

velikonoce v dílně 
Výtvarná dílna Romany Hulíkové v Děbolíně

velikonoční jízda parním vlakem 
Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

27.ne Zpívaná mše svatá / Boží hod velikonoční / 9.30 hodin 
proboštský kostel

Boží hod velikonoční / 9.30 hodin / evangelický kostel

velikonoční koncert ps Jakoubek / 17 hodin 
kaple sv. Maří Magdaleny

30.st
duo Jamaha / Kulturní centrum Jitka



duben

1.pá Zahájení výstavní sezóny ve výstavním domě 
stará radnice / náměstí Míru

Zahájení výstavní sezóny v domě gobelínů 
výstava Československý len pro New York 
Dobrovského náměstí / potrvá do 12. 6. 2016

noc s andersenem / městská knihovna

2.so horkýže slíže / koncert / Kulturní centrum Jitka

výstava plastikových modelů / Dům dětí a mládeže

3.ne řemesla pro budoucnost / Budoucnost pro řemesla 
VOŠ a SUŠ textilních řemesel Praha / 15 hodin / výstava / 
Dům gobelínů

Festival jeden svět /promítání dokumentárních filmů na 
téma Jak najít radost ze života? /16 hodin 
evangelický kostel

7.čt albern – neuhaus – Zuggers / Pohlednice z českých 
a německých obcí Jindřichohradecka z počátku 20. století 
výstava / Muzeum Jindřichohradecka, jezuitský seminář, 
Balbínovo náměstí

slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže textík 
16 hodin / kaple sv. Maří Magdaleny

8.pá pozorujme Jupiter, gigant sluneční soustavy 
20 až 23 hodin / Hvězdárna F. Nušla

9.so Zahájení výstavní sezóny v Muzeu fotografie a moder-
ních obrazových médií / 17 hodin / výstava Jovan Dezort 
Co odnesl čas / Kostelní ulice

Koncert postní a velikonoční duchovní hudby 
18 hodin / proboštský kostel

Ukliďme svět / dobrovolnická úklidová akce 
městský park a Jakubské sady

Wohnout / koncert / Kulturní centrum Jitka

14.čt Justin Lavash / koncert / 19.37 hodin / DADA KLUB Kasper

čertův kapitán Jan pondy / výstava 
Muzeum Jindřichohradecka, konferenční sál, Štítného ulice

16.so discgolfový turnaj kategorie c (čadG) / Mertovy sady

Šachový turnaj o cukrovou šachovnici 
Dům dětí a mládeže

vajgarský kapr / Kulturní centrum Jitka

17.ne Leontýnka a drak / divadelní pohádka / Kulturní dům 
Střelnice

19.út pražské komorní trio / koncert Kruhu přátel hudby 
kaple sv. Maří Magdaleny

22.pá Škwor / koncert / Kulturní centrum Jitka

Zpívání na schodech / 19.30 hodin 
Gymnázium Vítězslava Nováka

23.so Jarní cyklovyjížďka městem / v rámci projektu 
Do práce na kole

parní jízda s chráněnými dílnami / trhy v Kamenici 
nad Lipou / Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

světový den knihy a autorských práv 
městská knihovna

28.čt nezranitelná armáda značky Baťa / výstava 
Vojenské hračky z 30. a 40. let 20. století z Muzea 
technických hraček / Muzeum Jindřichohradecka 
výstavní sál Ve Svatojánské

29.pá oheň a čarodějnické pozorování / Hvězdárna F. Nušla

čertův kapitán Jan pondy / 18 hodin / přednáška Klubu 
historie letectví / Muzeum Jindřichohradecka, konferenční sál

30.so čarodějnice / městský park

Lampiónový průvod s ohňostrojem 
20.30 hodin / sídliště Vajgar

2. - 3.
so - ne

Memoriál Jana Marka / Zimní stadion Jana Marka



květen

2.po
do práce na kole / celostátní akce / potrvá do 31. 5. 2016

6.pá
Lampiónový průvod s ohňostrojem / centrum města

8.ne pietní akce oslavy dne vítězství  

svatodušní neděle / 9.30 hodin / evangelický kostel

9.po přechod Merkuru před sluncem 
od 13 hodin do západu Slunce / Hvězdárna F. Nušla

14.so Běž na věž / městská vyhlídková věž při kostele Nanebevzetí 
Panny Marie

na plovárně s proutkem / zábavné odpoledne pro děti 
13 hodin / městská plovárna

15.ne peklo s ježibabou / divadelní pohádka 
Kulturní dům Střelnice

Koncert vítězů ústředního kola národní soutěže žáků 
ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 
10 hodin / Státní hrad a zámek, Rytířský sál

Zpívaná mše svatá / Slavnost seslání Ducha svatého 
9.30 hodin / proboštský kostel

18.st
Kšanda / divadelní představení / Kulturní dům Střelnice

19.čt výstava výtvarného oboru ZUŠ v. nováka v J. hradci 
15.30 hodin / Dům gobelínů

20.pá Muzejní noc v domě gobelínů / 18 až 23 hodin 
Dobrovského náměstí

Muzejní noc ve výstavním domě stará radnice 
náměstí Míru

Závěrečná taneční akademie domu dětí a mládeže 
17 hodin / Kulturní dům Střelnice

20. - 21.
pá - so

dětská práva / výstava / městská knihovna

21.so přes kopec na hradec aneb Jindřichohradecký pedál 
oficiální zahájení turistické sezóny v Jindřichově Hradci

7. Jindřichohradecká akordeonová přehlídka 
10 hodin / Kulturní dům Střelnice

výstava papírových modelů / Dům dětí a mládeže

orientační soutěž historických vozidel veteráni 
Jindřichohradeckem / 9 až 12 hodin / náměstí Míru

22.ne vycházka pro rodiče s dětmi se žabákem Jindrou 
Jindrova naučná stezka

26.čt i. světová válka v ohlasech od nežárky / výstava 
Muzeum Jindřichohradecka, konferenční sál, Štítného ulice

27.pá otevření expozice v zámeckém mlýnu 
areál Státního hradu a zámku

Zpívání na schodech 
19.30 hodin / Gymnázium Vítězslava Nováka 

27. - 29.
pá - ne

Bylinkový víkend / Zahradní centrum Jindřichův Hradec

28.so den dětí s párou / Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

cyklovýlet po hrázích rybníků / Dům dětí a mládeže

výstava o Karlu iv. / 17 hodin 
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

30. - 31.
po - út pozorujme Mars, nyní je k Zemi nejblíže 

22 až 23.30 hodin / Hvězdárna F. Nušla

31.út
akce k Mezinárodnímu dni dětí / 16 hodin / sídliště Vajgar



červen

1.st
den dětí / městský park

3. - 4.
pá - so dny města Jindřichův hradec 2016, oslavy 20. výročí 

partnerství měst Jindřichův hradec a neckargemünd 
Státní hrad a zámek

4.so den města v domě gobelínů / zdarma komentované 
prohlídky, dílny pro děti / Dobrovského náměstí

den volného vstupu do Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií ke dnům města Jindřichův hradec

5.ne společné parní jízdy Jindřichův hradec – Gmünd 
JHMD a NÖVOG / Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

8.st Závěrečné vystoupení literárně-dramatického oboru 
ZUŠ v. nováka / 17 hodin / Dům dětí a mládeže

8. - 9.
st - čt

pohádkový ostrov / městská plovárna

10.pá Muzejní noc / Za císaře pána aneb C. a k. J. Hradec 
Muzeum Jindřichohradecka

Muzejní noc / 18 hodin / výstava Hony a lovy 
na historických fotografiích / Muzeum fotografie 
a moderních obrazových médií

noc kostelů / kostely ve městě

Zpívání na schodech 
19.30 hodin / Gymnázium Vítězslava Nováka 

Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ v. nováka 
18 hodin / Kulturní dům Střelnice

10. - 11.
pá - so

astropárty pro děti / Hvězdárna F. Nušla

10. - 12.
pá - ne

Jahodobraní / Zahradní centrum Jindřichův Hradec

11. - 12.
so - ne

Běh pro zdraví / park pod Gymnáziem V. Nováka

12.ne
YMca odpoledne pro děti / 14 hodin / sídliště Vajgar

15.st Letní koncert 
atrium Muzea fotografie a moderních obrazových médií

Závěrečné vystoupení hudebního oboru ZUŠ v. nováka 
18 hodin / Státní hrad a zámek

16.čt rozmarné léto 
divadelní představení / Kulturní dům Střelnice

Zdeňka skořepová a její tvorba za posledních dvacet let 
výstava / Muzeum Jindřichohradecka, jezuitský seminář, 
Balbínovo náměstí

chvála zpěvu / koncert dětských pěveckých sborů 
k Evropskému dni hudby / kostel sv. Jana Křtitele

17.pá Závěrečný koncert Jihočeského festivalu concertino 
praga / Rytířský sál Státního hradu a zámku

Závěrečné vyhodnocení soutěže do práce na kole

17. - 19.
pá - ne Živý hradec / multižánrový hudební festival 

centrum města, park pod gymnáziem

19.ne Letní koncert Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru / 19 hodin / Státní hrad a zámek

23.čt Kvv pF JU čB / Katedra výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
výstava / Muzeum Jindřichohradecka, křížová chodba 
minoritského kláštera, Štítného ulice

24.pá dny růží / Zahradní centrum Jindřichův Hradec 
potrvá do 3. července

25.so Josef Müller tapiserie / 15 hodin / výstava / setkání přátel 
a příznivců tapiserie k nedožitým 85. narozeninám 
Josefa Müllera / Dům gobelínů

30.čt
pálení vysvědčení / 20 až 24 hodin / Hvězdárna F. Nušla



červenec

1.pá Letní koncert / náměstí Míru

vlak sira nicholase Wintona / charitativní akce pro děti 
z dětských domovů / Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

2.so Lenka Filipová / koncert / Státní hrad a zámek

soutěž v požárním útoku o pohár starosty města 
Jindřichův hradec / Dolní Skrýchov

5.út
sváteční koncert trumpet tune / kostel sv. Jana Křtitele

6.st setkání u sochy Mistra Jana husa 
10 hodin / Husovy sady

Letní koncert 
atrium Muzea fotografie a moderních obrazových médií

8.pá pozorování Měsíce a tří planet 
22 až 23.30 hodin / Hvězdárna F. Nušla

X-tet / 18 hodin 
koncert / Muzeum Jindřichohradecka, Rajský dvůr

8. - 9.
pá - so

Jindřichohradecká činohra / Státní hrad a zámek

12.út pozorování Měsíce a tří planet 
22 až 23.30 hodin / Hvězdárna F. Nušla

12. - 14.

14. - 16.

út - čt

čt - so

 Folkový hradec / místní hospůdky, centrum města

Folková růže / festival folkové hudby / Státní hrad a zámek, 
kaple sv. Maří Magdaleny

15.pá pozorování Měsíce a tří planet 
22 až 23.30 hodin / Hvězdárna F. Nušla

16.so Zvláštní parní vlak na hračkobraní 
Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

22.pá
Letní koncert / náměstí Míru

23.so 4. benátská noc a hravé dětské odpoledne 
městská plovárna

Folklorní festival / Muzeum Jindřichohradecka 
zadní dvory minoritského kláštera, Štítného ulice

27.st Letní koncert 
atrium Muzea fotografie a moderních obrazových médií

29.pá Jazzování v jezzuitské koleji / koncert / 19 hodin 
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

toP týden 
2016

červenec
30.so

pokus o rekord / centrum města

srPen
1.po petr novák 70. / výstava / kostel sv. Jana Křtitele, 

kaple sv. Mikuláše

inflagranti / koncert / kaple sv. Maří Magdaleny 

2.út
Filmové úterý / kino KD Střelnice

3.st středa u vody / den plný zábavy / 11 až 18 hodin 
aquapark

4. - 5.
čt - pá dílny pro děti i dospělé v domě gobelínů 

Dobrovského náměstí

5.pá
těžkej pokondr / koncert / náměstí Míru

5. - 7.
pá - ne Fotografování v historických kostýmech 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

6.so Kašpárek v rohlíku / 17 hodin 
hudební program pro rodiny s dětmi / náměstí Míru

Letní koncert / náměstí Míru

7.ne tradiční pouť porcinkule / centrum města

promenádní koncert / náměstí Míru

slavnost porciunkule / 9.30 hodin 
klášterní kostel sv. Kateřiny



srPen

10.st Letní koncert 
atrium Muzea fotografie a moderních obrazových médií

12.pá den astronomie Miroslava Jirků 
15 až 18 hodin, 20 až 24 hodin / Hvězdárna F. Nušla

13.so Koncert petra přibyla se skladbami petra nováka 
kostel sv. Jana Křtitele

Zpívaná mše svatá / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
proboštský kostel

15. - 19.
po - pá do klobouku 

festival pouličního umění / centrum města

18.čt výstava 2 + 1 Jubilant / J. V. Dušek (1891-1966), J. Nušl 
(1901-1986), F. M. J. Strnad (1865-1916) / Muzeum 
Jindřichohradecka, jezuitský seminář, Balbínovo náměstí

20.so opera na zámku / Bedřich Smetana – Libuše 
Státní hrad a zámek

XXiii. setkání čs. válečných a poválečných letců 
v Jindřichově hradci / 10 – 18 hodin / centrum města, 
Muzeum Jindřichohradecka, památník letců

24.st vánoce v aquaparku / zábavné odpoledne 
11 až 17 hodin / aquapark

old steamboat / koncert / 19 hodin 
atrium Muzea fotografie a moderních obrazových médií

26. - 27.
pá - so

Xi. pivní slavnosti / Tyršův stadion

27.so
Město dětem / městský park

31. - 4. 9.
st - ne

evropský pohár v silniční cyklistice okolo jižních čech

září

3.so Zpívání nad nežárkou / 15 hodin / podzimně laděný 
festiválek / prostory FM VŠE Praha v Jindřichově Hradci

10.so
3. ročník dada Minifestu / 17 hodin / DADA CLUB Kasper

11.ne potáborové setkání YMca 
9.30 hodin / evangelický kostel

16. - 22.
pá - čt

evropský týden mobility

16.pá polostínové zatmění Měsíce 
20 až 23 hodin / Hvězdárna F. Nušla

17.so hry bez hranic 
sportovní hry místních částí / Dolní Skrýchov

den železnice 
nádraží Jindřichův Hradec

odpoledne s heligonkami 
14 hodin / Kulturní dům Střelnice

18.ne sukot / Svátek stanů / Kavárna FotoCafé a park Muzea 
fotografie a moderních obrazových médií

22.čt antropoid / výstava / Muzeum Jindřichohradecka, 
křížová chodba minoritského kláštera, Štítného ulice

23. - 25.
pá - ne XXii. slavnosti adama Michny z otradovic 

centrum města

24.so
svatováclavské slavnosti / náměstí Míru 

30. - 2. 10.
pá - ne Xv. dadainspirační dny / Základní umělecká škola 

V. Nováka, Dům dětí a mládeže

16. - 18.
pá - ne hradec na grilu / gurmánská přehlídka specialit na grilu, 

místní hospůdky, centrum města

výstava bonsají / Zahradní centrum Jindřichův Hradec



říjen

1. - 2.so - ne
Zelobraní / Zahradní centrum Jindřichův Hradec

1.so chalupa cup 2016 
mezinárodní veslařská regata / rybník Vajgar

2.ne přes kopec na hradec aneb Jindřichohradecký pedál 
oficiální ukončení turistické sezóny v Jindřichově Hradci

3. - 8.po - so
týden knihoven / městská knihovna

13.čt Móda našich babiček / Dobové oděvy z konce 19. století 
a počátku 20. století / výstava / Muzeum Jindřichohradecka, 
jezuitský seminář, Balbínovo náměstí

14.pá
Mandrage / koncert / Kulturní centrum Jitka

15.so poznávání lesa / parní vlak JHMD a Lesů ČR s poznávací 
vycházkou / Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

vietnamský tradiční textil 
15 hodin / výstava / Dům gobelínů

15. - 16.
so - ne

dýňové slavnosti / Zahradní centrum Jindřichův Hradec

21.pá
cesta za skřítkem podzimníčkem / Dům dětí a mládeže

22.so
drakyáda / vojenské cvičiště

podzim v dílně 
Výtvarná dílna Romany Hulíkové v Děbolíně

23.ne podzimní koncert Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru / Státní hrad a zámek

26.st slunce v podzimních dnech  
13 až 15 hodin / Hvězdárna F. Nušla

27.čt podzimní den astronomie / 14 až 17 hodin, 19 až 23 hodin 
Hvězdárna F. Nušla

28.pá pietní akce / Oslavy 98. výročí vzniku samostatného 
Československého státu 

29.so podzimní parní jízda 
Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

listoPad

6.ne svatomartinské odpoledne 
15 hodin / evangelický kostel

8.út trio Bel canto / koncert Kruhu přátel hudby 
kaple sv. Maří Magdaleny

11.pá svatomartinské hodování / ochutnávka svatomartinských 
menu jindřichohradeckých restaurací, ochutnávka vín, 
příjezd Martina na bílém koni / náměstí Míru

12.so svatomartinská jízda parním vlakem s doprovodným 
folklorním programem 
Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

17.čt 25 let plaveckého bazénu v Jindřichově hradci 
10 až 14 hodin / soutěže pro děti i dospělé / plavecký bazén 

sváteční pozorování slunce 
12 až 15 hodin / Hvězdárna F. Nušla

18.pá
arakain + dymytry / koncert / Kulturní centrum Jitka

19. - 20.
so - ne

adventní dílna / Zahradní centrum Jindřichův Hradec

25.pá
Maturitní ples soŠ a soU / Kulturní centrum Jitka

26.so společná výroba adventních věnců 
15 hodin / evangelický kostel

Betlémy a řezby vladimíra cejnara 
výstava / kostel sv. Jana Křtitele

vánoční otevřený dvůr / Plasná

den pro dětskou knihu / městská knihovna

26. - 27.
so - ne Jindřichohradecké Jinohrátky aneb dejte děti do jeslí 

festival betlémů / centrum města

27.ne
slavnostní rozsvícení vánočního stromu / náměstí Míru



Prosinec

1.čt adventní koncert chvála zpěvu 
kostel sv. Jana Křtitele

3.so pekelně zábavné odpoledne / náměstí Míru

Mikulášská jízda parním vlakem 
Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

Mikuláš v dílně 
Výtvarná dílna Romany Hulíkové v Děbolíně

3. - 4.
so - ne pekelně vypečený Mikuláš 

Zahradní centrum Jindřichův Hradec

4.ne adventní koncerty Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru / 17 hodin, 19.30 hodin / kaple sv. Maří Magdaleny 

Mikulášská besídka / 10 až 12 hodin / Dům dětí a mládeže

10.so

adventní koncert X-tetu / 18 hodin / Muzeum 
Jindřichohradecka / kaple Nanebevzetí Panny Marie

10. - 11.
so - ne vánoční trhy / centrum města

adventní dny na zámku / Státní hrad a zámek

adventní dny v Muzeu fotografie a moderních 
obrazových médií / fotografování v historických kostý-
mech, fotografická vycházka / Muzeum fotografie a moder-
ních obrazových médií

adventní dny v domě gobelínů 
10 až 17 hodin / ukázky řemesel, dílny pro děti 

11.ne vánoční setkání s Marií retkovou a českým komorním 
triem / koncert / kaple sv. Maří Magdaleny

14.st vánoční koncert Základní umělecké školy v. nováka 
18 hodin / kaple sv. Maří Magdaleny

15.čt vánoční koncert petra přibyla / 19.30 hodin 
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

16.pá
Maturitní ples oa 4. B / Kulturní centrum Jitka

18.ne dětská vánoční hra / 9.30 hodin / evangelický kostel

adventní koncert trumpet tune / kostel sv. Jana Křtitele

adventní hudební rozjímání pro soprán, violoncello 
a cembalo / koncert / kaple sv. Maří Magdaleny

20.út vánoční koncert ps smetana 
19 hodin / kostel sv. Jana Křtitele

24.so Zpívaná mše svatá / Vigilie Božího hodu vánočního 
22 hodin / proboštský kostel

půlnoční bohoslužba / 23 hodin / evangelický kostel

25.ne Zpívaná mše svatá 
Boží hod vánoční / 9.30 hodin / proboštský kostel

Boží hod vánoční / 9.30 hodin / evangelický kostel

tlustá Berta / koncert / Kulturní centrum Jitka

26.po vánoční koncerty ps Jakoubek 
16 hodin, 18 hodin / kaple sv. Maří Magdaleny

christmas tekk nostalgia / koncert / Kulturní centrum Jitka

27.út vánoční den astronomie 
14 až 17 hodin, 19 až 23 hodin / Hvězdárna F. Nušla

30.pá Malý silvestr / parní jízda s ohňostrojem 
Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

vánoční soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky 
Dům dětí a mládeže

31.so silvestrovský turnaj v badmintonu 
Dům dětí a mládeže

23.so
Betlémské světlo / 17 hodin / náměstí Míru



Pravidelně se oPakující 
akce a ProjektY:

celoročně každý čtvrtek a ve vybrané soboty 
v dada klubu kasper:
kulturní program, živá muzika, písničkáři, divadélko, filmový klub, besedy

čtení pohádek dětem:
5., 29. leden / 2. únor / 1., 25. březen / 5. březen / 4. říjen / 1. listopad 
6. prosinec 
(29. 1. a 25. 3. – pobočka Vajgar, jinak centrální pracoviště městské knihovny) 

Farmářské trhy:
13. květen / 10. červen / 8. červenec / 19. srpen / 9. září / 14. říjen

Hlavní parní sezóna jHMd:
parní vlaky jezdí denně:  1. červenec až 31. srpen 
sobotní parní vlaky:     7., 14., 21., 28. květen / 4., 11., 18., 25. červen 
             3., 10., 17., 24. září

Houbový park a ráj skřítků v roseči:
zahájení sezóny 23. dubna 
interaktivní stezky, cesta k pokladu, výtvarné dílny, Muzeum fosilií, netradiční hry

informační centrum mládeže j. Hradec:
strukturovaný dialog s mládeží na aktuální téma 
18. leden / 15. únor / 7. březen / 4. duben / 16. květen 
Obchodní akademie T. G. Masaryka

kavárnička na evangelické faře:
1. čtvrtek v měsíci od 9.30 hodin, Bratrská 129/iv 
otevřená setkání střední a starší generace

kavárnička YMca:
2. čtvrtek v měsíci od 9.30 hodin, YMca centrum u 5. ZŠ na sídlišti vajgar 
otevřená setkání střední a starší generace

noční prohlídky hradem a zámkem s bílou paní:
červenec: 22. / 23. / 29. / 30. 
srpen: 5. / 6. / 12. / 13. / 26. / 27.

noční toulky tajemným kostelem sv. jana křtitele:
červen až srpen: Komentované prohlídky přednáší Mgr. vladislav Burian 
a Bc. petr pokovba

Přednášky spolku Přátelé starého 
jindřichova Hradce:
leden až červen / říjen až prosinec, vždy druhé pondělí v měsíci 
od 19 hodin 
konferenční sál Muzea Jindřichohradecka, Štítného ulice

science café
přednášky v rámci projektu popularizace vědy: 
12. leden / 9. únor / 8. březen / 12. duben / 10. květen / 14. červen / 9. září 
11. říjen / 8. listopad / 13. prosinec

večerní toulky bájným Hradcem:
25. června až 24. července / 26. srpna až 17. září

zpívaná mše svatá:
1. leden / 14. únor / 20., 24., 27. březen / 15. květen / 14. srpen / 28. září 
30. říjen / 2., 20 listopad / 24., 25. prosinec 
proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie



odkazY na WebovÉ 
stránkY PořadatelŮ:

antonín Kaška – umělecká agentura

cestovní agentura nova domus

civis novus z. s.

cyklosport hájek

dada cLUB Kasper

discGolf club vajgar, z. s.

dům dětí a mládeže Jindřichův hradec

dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s. 

houbový park a ráj skřítků v roseči

hvězdárna Františka nušla

chrámový sbor adama Michny

informační centrum pro mládež Jindřichův hradec

Jen tak tak, hudební skupina

Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

Jindřichohradecký symfonický orchestr

Kavárna Fotocafé

Klub historie letectví Jindřichův hradec

Křesťanské sdružení YMca Jindřichův hradec

Kulturní centrum Jitka

Langrův dům – Galerie inspirace

Město Jindřichův hradec

Městská knihovna Jindřichův hradec

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s.

Muzeum Jindřichohradecka

nakladatelství epika

občanské sdružení hamerský potok o. s.

pěvecký sbor smetana Jindřichův hradec

pivní slavnosti - Josef snížek

plavecký bazén a venkovní aquapark Jindřichův hradec

proutek, o. s.

sbor evangelické církve českobratrské v Jindřichově hradci

sbor dobrovolných hasičů Jindřichův hradec

služby města Jindřichův hradec s. r. o.

státní hrad a zámek Jindřichův hradec

vlastenecko národopisná obec baráčníků Kunifer

vokální skupina X-tet

výstavní dům stará radnice

Zahradní centrum Jindřichův hradec

Základní umělecká škola vítězslava nováka

www.akaska.cz

ca.novadomus.cz

www.civisnovus.cz

www.cyklosporthajek.cz

www.dadaclub.cz

www.dgcvajgar.wix.com

www.ddmjh.cz

www.dumgobelinu.cz

www.houbovypark.cz

www.hvezdarnajh.cz

www.sboradamamichny.wz.cz

www.icmjh.cz

www.jentaktak.cz

www.jhmd.cz

www.jhso.cz

www.fotocafe.info

www.khl-jhradec.cz

www.ymca-jh.cz

www.kcjitka.cz

www.langruv-dum.cz

www.jh.cz, www.infocentrum.jh.cz

www.knihjh.cz

www.mfmom.cz

www.mjh.cz

www.epika.cz

www.hamerskypotok.cz

www.smetanajh.com

www.pivnislavnosti.com

www.bazen.jh.cz

www.proutek.cz

www.jindrichuv-hradec.evangnet.cz

www.sdh-jindrichuvhradec.estranky.cz

www.smjh.cz

www.zamek-jindrichuvhradec.eu

www.kunifer.estranky.cz

www.x-tet.cz

www.stararadnice.jh.cz

www.zcjh.cz

www.zus-jhradec.cz
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