kalendář akcí
Jindřichův Hradec

leden
1.ČT
2.PÁ
6.út
7.st
9.pá
11.NE

Slavnost Matky Boží Panny Marie / 11 hodin / proboštský kostel

Novoroční ohňostroj / 17 hodin / náměstí Míru
Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky
soutěž pro děti školního věku / Dům dětí a mládeže

Čtení pohádek dětem
podpora dětského čtenářství / Městská knihovna

Novoroční taneční akademie
náhled do činnosti kroužků Domu dětí a mládeže / Kulturní dům Střelnice

Maturitní ples / Střední zdravotnická škola 4. A / Kulturní centrum Jitka

únor
1.ne

Senior klub / Kulturní dům Střelnice

3.út
6.pá

Čtení pohádek dětem / podpora dětského čtenářství / Městská knihovna
Maturitní ples / Obchodní akademie TGM 4. B / Kulturní centrum Jitka

7.so Dopravní ples
7.SO až 15.ne Orchideje kam se podíváš
8.ne Festival Jeden svět /

/ Státní hrad a zámek, Španělský sál
/ orchidejový týden
Zahradní centrum Jindřichův Hradec

Festival Jeden svět / promítání dokumentárních filmů s tématikou porušování
lidských práv v arabském světě / 16 hodin / evangelický kostel

/ promítání dokumentárních filmů s tématikou mezilidských
a mezigeneračních vztahů 16 hodin / evangelický kostel

Krejčovská pohádka / divadelní pohádka / Kulturní dům Střelnice

13.út
16.pá
17.
18.ne

Science Café / přednáška v rámci projektu popularizace vědy / Kavárna FotoCafé
Maturitní ples / Obchodní akademie TGM 4. A / Kulturní centrum Jitka

SO Ples YMCA Jindřichův Hradec /19 hodin / Kulturní dům Střelnice

22.čt
23.pá

Senior klub / Kulturní dům Střelnice
Maturitní ples / Střední zdravotnická škola 4. B / Kulturní centrum Jitka
Circus Ponorka / 19:37 hodin / koncert/ Dada Club
Zpívání na schodech / Gymnázium Vítězslava Nováka
To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví J. Hradec v roce 2014
18 hodin / přednáška / Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka, Štítného ulice

23.pá až 25.ne

Sochu! Sochej! Sochejme!
s Gurmánským víkendem

ledové království vytvoří nejlepší ledosochaři / náměstí Míru

27.
30.pá

út Do ložnice vstupujte jednotlivě / divadelní komedie, Agentura Háta

31.so
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10.út
12.čt
13.pá

Novoroční turnaj ve stolním tenise / turnaj pro děti školního věku

23. Reprezentační ples města Jindřichův Hradec
Kulturní dům Střelnice

Koncert, Jaroslav Svoboda / 19:37 hodin / DADA CLUB Kasper
Létal jsem patnáctku / 18 hodin / přednáška Klubu historie letectví J. Hradec
Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka, Štítného ulice

Maturitní ples / Gymnázium Vítězslava Nováka 8. A / Kulturní centrum Jitka

14.SO

Ples DK Open / Kulturní centrum Jitka

15.ne

Masopustní průvod městem / centrum města

Dětský maškarní karneval / Kulturní dům Střelnice
Dětský maškarní karneval / Kulturní dům Střelnice

20.pá

Maturitní ples / Gymnázium Vítězslava Nováka 4. C / Kulturní centrum Jitka

21.SO

Charleston - taneční večer / Kulturní dům Střelnice

22.ne

Kulturní dům Střelnice
Dům dětí a mládeže

Science Café / přednáška v rámci projektu popularizace vědy / Kavárna FotoCafé

24.út
27.pá

Ples Jednota / Kulturní centrum Jitka
Zakletá princezna / divadelní pohádka / Kulturní dům Střelnice
1. neděle postní / 9:30 hodin / proboštský kostel
Višňový sad, divadlo Kašpar / divadelní představení / Kulturní dům Střelnice
UDG + Xindl X / Kulturní centrum Jitka
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březen
2.po až 8.ne

Katastrofy lidského těla
panoptikum voskových figurín lidských bytostí
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

3.
4.st Věra Špinarová
6.pá až 8.ne Workshop Móda a glamour v historických kostýmech
út Čtení pohádek dětem

podpora dětského čtenářství / Městská knihovna
koncert / Kulturní centrum Jitka

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

7.
8.ne
10.út
12.čt

so PAMATUJ! / vzpomínková akce na oběti holocaustu
10 hodin / náměstí Míru

Senior klub / Kulturní dům Střelnice

duben
1.ST
2.čt

Velikonoční nadílka v bazénu / 10 až13 hodin / zábavná akce pro děti

3.pá
4.so

15.

ne Festival Jeden svět / promítání dokumentárních filmů s tématikou moc a bezmoc
totality / 16 hodin / evangelický kostel

20.pá
21.SO
22.ne
25.st
27.pá

Maturitní ples / Gymnázium Vítězslava Nováka 4. B / Kulturní centrum Jitka
Výstava plastikových modelů / Dům dětí a mládeže
Ples Fakulty managementu VŠE / Kulturní centrum Jitka
Vynášení smrtky / 14 hodin / centrum města
Duo Yamaha / koncert / Kulturní centrum Jitka
Letci z Jindřichohradecka na bojištích II. světové války / 18 hodin
přednáška Klubu historie letectví J. Hradec
Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka, Štítného ulice

Noc s Andersenem / podpora dětského čtenářství / Městská knihovna

28.
29.ne

so Knižní burza / Kulturní dům Střelnice

a jižních Čechách / výstavní sál „V jezuitském semináři“, Balbínovo náměstí

5.ne
7.út
9.čt
11.so
12.ne
14.út
16.čt

Boží hod velikonoční / 9:30 hodin / sbor + orchestr / proboštský kostel
Boží hod velikonoční / 9:30 hodin / evangelický kostel
Velikonoční koncert PS Jakoubek / 17 hodin / kaple sv. Maří Magdaleny
Velikonoční jízda parním vlakem / Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
Čtení pohádek dětem / podpora dětského čtenářství / Městská knihovna
Vyhlášení výsledků literární a ilustrační soutěže Textík / 16 hodin
Velikonoční koncert / 18 hodin / sbor + orchestr / proboštský kostel
Chinaski / koncert / Kulturní centrum Jitka
Senior klub / Kulturní dům Střelnice
Science Café / přednáška v rámci projektu popularizace vědy / Kavárna FotoCafé
Japonské hračky / historické hračky z Japonska zapůjčené ze sbírek Náprstkova
muzea / výstavní sál MJH, Štítného ulice / potrvá do 30. 12. 2015
Koncert Kruhu přátel hudby / Lubomír Brabec / kaple sv. Maří Magdaleny

17.
18.so

pá Koncert Komorního souboru Jindřichohradeckého symfonického orchestru
kaple Nanebevzetí Panny Marie, minoritský klášter, Štítného ulice

Zahájení výstavní sezóny v Muzeu fotograffie a moderních obrazových médií
Konec 2. sv. války ve fotografii - setkání tří armád v Čimelicích /17 hodin / vernisáž výstavy

Československý len pro New York / 15 hodin / vernisáž výstavy / tapiserie
utkaná v J. Hradci pro světovou výstavu v New Yorku v roce 1939 / Dům gobelínů

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

Květná neděle / 9:30 hodin / proboštský kostel
Divadelní pohádka / Kulturní dům Střelnice
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Muzeum fotografie a moderních obrazových médií a přilehlý park na 15. poledníku

Velikonoční jízda parním vlakem / Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
Horkýže slíže / koncert / Kulturní centrum Jitka

18. Divadelní ples DS Jablonský /20 hodin / Kulturní dům Střelnice
Ples Fruko Schulz / Kulturní centrum Jitka

Velikonoční veselice / oslava příchodu jara pro malé i velké
Poštovní známky / 90. výročí 1. filatelistické výstavy v Jindřichově Hradci

kaple sv. Maří Magdaleny

13.pá

Velký pátek / 18 hodin / proboštský kostel
Rudolf Mejsnar - Tapiserie / 16 hodin / vernisáž výstavy / Dům gobelínů
Velikonoční výstava zvířat / Dům dětí a mládeže

Kavárna FotoCafé

Koncert Václav Koubek / 19:37 hodin / DADA CLUB Kasper

Zelený čtvrtek / 18 hodin / proboštský kostel
Velikonoční kraslice / Dům dětí a mládeže
Městský plavecký bazén

Science Café / přednáška v rámci projektu popularizace vědy

Koncert Kruhu přátel hudby / Kvarteto Martinů a americká pianistka Olga Vinokur

Zahájení sezóny v Domě gobelínů / Dům gobelínů

Ukliďme Česko / unikátní dobrovolnická úklidová akce
O cukrovou šachovnici / šachový turnaj pro děti školního věku / Dům dětí a mládeže
S(w)inging saxophones / 16 hodin / koncert / Kulturní dům Střelnice
Turbo / koncert / Kulturní centrum Jitka
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duben
19.NE
20.
21.úT
23.ČT

Princezna na hrášku / divadelní pohídka / Kulturní dům Střelnice

PO Cestopisný pořad: Martin Loew / Kulturní dům Střelnice
Karel Plíhal / koncert / Kulturní dům Střelnice
Světový den knihy a autorských práv / Městská knihovna
Josef Brchaň, Řemeslo knižní vazby / výstava / Landfrasova tiskárna,
Balbínovo náměstí

24.PÁ
25.

Zpívání na schodech / Gymnázium Vítězslava Nováka

SO Čarodějnice / akce pro rodiny s dětmi / Hvězdárna F. Nušla
Vajgarský kapr / Kulturní centrum Jitka
Jarní cyklovyjížďka městem v rámci projektu Do práce na kole

30.ČT

Čarodějnice / městský park

květen
1.PÁ
2.SO
6.ST
7.ČT
8.
9.SO

Do práce na kole / celostátní akce / potrvá do 31. 5. 2015
6. Jindřichohradecká akordeonová přehlídka / Kulturní dům Střelnice
Glenn Miller - Tribute to the legend / koncert / Kulturní dům Střelnice
Lampiónový průvod s ohňostrojem / centrum města
Čs. vojáci na bojištích II. sv. války / výstava přibližující působení našich vojáků v II.
zahraničním odboji / konferenční sál MJH, Štítného ulice / potrvá do 30. 12. 2015

PÁ Pietní akce Oslavy dne vítězství / Panská ulice, Nábřeží L. Stehny, ulice 9. května,

10.
12.úT
15.PÁ
16.SO
17.NE
21.ČT

Jakubské sady

Tour de kids / dětské cyklistické závody / centrum města
Workshop Základy fotografie se zaměřením na portrét / 10 až 17 hodin
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

NE Senior klub / Kulturní dům Střelnice
Science Café / přednáška v rámci projektu popularizace vědy / FotoCafé
Farmářské trhy / městský park
Arakain + Lucie Bílá - tour 33 let / koncert / Kulturní centrum Jitka
Běž na věž / městská vyhlídková věž při kostele Nanebevzetí Panny Marie
Sůl nad zlato/ divadelní pohádka / Kulturní dům Střelnice
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ / 15 hodin / Dům gobelínů
Inter arme silent musae, Umělci 75. pěšího pluku na ruské frontě (1914 - 17)
/ výstava / výstavní sál „V jezuitském semináři“, Balbínovo náměstí
potrvá do 2. 8. 2015

22.PÁ
23.SO

Zpívání na schodech / Gymnázium Vítězslava Nováka
Závěrečná taneční akademie / Dům dětí a mládeže

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál

oficiální zahájení turistické sezóny v Jindřichově Hradci
Celostátní výstava papírových modelů / Dům dětí a mládeže
Workshop Fotografický portrét / 10 až 17 hodin / mírně pokročilí
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

24.NE

Svatodušní neděle / 9:30 hodin / evangelický kostel
Slavnost Seslání Ducha svatého / 9: 30 hodin / probošstký kostel
Stezka pro děti / zábavné i naučné odpoledne pro děti na Jindrově naučné stezce

29.PÁ

Noc kostelů / 18 hodin / kostely ve městě
Noc kostelů / 20:30 hodin / koncert / proboštský kostel

30.SO

Den dětí / nádraží, Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
Cyklovýlet pro rodiče s dětmi po hrázích rybníků / Dům dětí a mládeže
Orientační soutěž historických vozidel Veteráni jindřichohradeckem
12 hodin / O putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje s podporou města J. Hradec
náměstí Míru
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červen
1.PO Den dětí
3.ST Letní koncert /
5.PÁ Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ
5.PÁ až 6.SO Dny města Jindřichův Hradec
/ odpoledne plné soutěží a her / městský park

atrium, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
/ 18 hodin / Kulturní dům Střelnice

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

6.SO

Den města v Domě gobelínů / 10 až 17 hodin / komentované prohlídky zdarma,

Letní koncert / Jindřichohradecký symfonický orchestr / Státní hrad a zámek

24.ST
25.ČT
26.PÁ

Letní koncert / atrium , Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Hurá na prázdniny / zábavné odpoledne pro děti / Husovy sady
Zpívání na schodech / Gymnázium Vítězslava Nováka
Závěrečný koncert Jihočeského festivalu Concertino Praga
Státní hrad a zámek, Rytířský sál

dílny pro děti

Den volného vstupu do Muzea fotografie a moderních obrazových médií
ke Dnům města Jindřichův Hradec
NE Senior klub / Kulturní dům Střelnice

7.
8.PO
10.ST
12.PÁ

21.NE

27.SO

Zahájení parní sezóny JHMD / Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

Malá výstava Jan Hus / z historie vytvoření pomníku mistra Jana Husa u příležitosti
600 let od jeho upálení / Konferenční sál ve Štítného ulici
Závěrečné vystoupení hudebního oboru ZUŠ / 18 hodin / Státní hrad a zámek
Muzejní noc v Domě gobelínů / ukázky řemesel a dílny pro děti
Muzejní noc v Muzeu Jindřichohradecka
zadní dvory minoritského kláštera, Štítného ulice

Muzejní noc v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií
Závěrečné vyhodnocení soutěže Do práce na kole
Farmářské trhy / městský park
Letní koncert / náměstí Míru

12.PÁ až 14.NE Slavnosti rostlin
13.SO

/akce pro děti / Zahradní centrum J. Hradec

Textilie News: Langeweile. Boredom. Ennui. Nuda / 15 hodin / vernisáž
mezinárodní výstava miniatur technikou patchworku / Dům gobelínů

Ukázky práce složek integrovaného záchranného systému / Letiště J. Hradec

14.NE YMCA odpoledne pro děti /
17.ST Závěrečné vystoupení literárně - dramatického oboru ZUŠ /
18.ČT Koncert DPS - Chvála zpěvu /
19. PÁaž 21. NE Živý Hradec
14 hodin / sídliště Vajgar

17 hodin

Dům dětí a mládeže

kostel sv. Jana Křtitele

/ multižánrový hudební festival
oslava Slunovratu a svátku hudby / centrum města, park pod gymnáziem

20.SO

Tapiserie z Bayeux - gobelínová replika Věry Mičkové / 15 hodin
vernisář výstavy, Dům gobelínů, MJH / potrvá do 2. 8. 2015
křížová chodba minoritského kláštera, Štítného ulice

Prezentace elektromobility / nádraží, Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
8
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top týden
červenec
25.so

HUSITSKÁ SOBOTA

26.ne

HUDEBNÍ NEDĚLE

Husité hurá na Hradec / akce pro rodiny s dětmi / městský park
Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní / Státní hrad a zámek

Promenádní koncert / 15 hodin / centrum města
a další spousta hudby

27.po

PONDĚLNÍ SCÉNA

28.út

FILMOVÉ ÚTERÝ

29.st

STŘEDA U VODY

30.čt

ČTVRTEK V POHYBU

divadlo pro děti a dospělé / centrum města

promítání filmů / centrum města

Letní koncert / atrium, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Hravý den v aquaparku / 10 až 18 hodin / za příznivého počasí

Discgolfový turnaj a akademie / Mertovy sady
a další aktivity pro celou rodinu

31.pá

FOTO PÁTEK

TOP fotografování v kostýmech - pátek, sobota, neděle
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Hradecká selfie / Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní / Státní hrad a zámek
Letní koncert / náměstí Míru

srpen
1.so

POUŤOVÝ VÍKEND

2.ne

POUŤOVÝ VÍKEND
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Dílny pro děti i dospělé v Domě gobelínů / Dům gobelínů
Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní / Státní hrad a zámek
Letní koncert / náměstí Míru

Tradiční pouť Porcinkule / centrum města
Porciunkule / 9:30 hodin / pouť v klášteře, sbor + orchestr / klášterní kostel
Dílny pro děti i dospělé v Domě gobelínů
Promenádní koncert / 10 hodin / Masarykovo náměstí

Večerní toulky bájným Hradcem
27. června až 30. července
Muzeum Jindřichohradecka,
minoritský klášter

Sobotní parní vlaky JHMD
květen
červen
září		
říjen		

3., 9., 16., 23., 30.,
6., 13., 20., 27.
5., 12., 19., 26,
24.

Celoročně každý čtvrtek
a sobotu v DADA CLUBU Kasper
kulturní program, živá muzika,
písničkáři, divadélko, filmový klub,
besedy
Přednášky spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce
12. 1., 9. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6.,
12. 10., 9. 11., 14. 12.
vždy od 19 hodin, Konferenční sál
Muzea Jindřichohradecka
Štítného ulice
pouze 9. 2., začátek v 18:30 hodin
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červenec srpen
3.pá

Jindřichohradecká činohra / Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
X-tet / koncert / 18 hodin / rajský dvůr minoritského kláštera, Štítného ulice

3.pá až 4.so
4.so

JH SPRINT&TUNING X. / Letiště Jindřichův Hradec
tuningový sraz, soutěže, sprinty na ¼ míle, velká páteční Tuning párty

Soutěž v požárním útoku „O pohár starosty města Jindřichův Hradec“
Dolní Skrýchov

Jindřichohradecká činohra / Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

5.

ne Slavnost sv. Cyrila a Metoděje / 9:30 hodin / proboštský kostel
Sváteční koncert žesťového souboru Trumpet Tune / kostel sv. Jana Křtitele

6.
8.st Hravý den v aquaparku
9.čt až 11.so Folková růže /
10.pá Farmářské trhy

po Setkání u sochy Mistra Jana Husa / 10 hodin / Husovy sady
/ 10 až 18 hodin / za příznivého počasí

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

5.st
6.čt
7.pá
8.so
12.st
13.čt
14.pá

11.

15.
16.čt
17.pá
18.so

Folklorní festival / zadní dvory minoritského kláštera, Štítného ulice

22.st

Tvořivý den v aquaparku / 10 až 18 hodin / za příznivého počasí

st Sportovní den v aquaparku / 10 až 18 hodin / za příznivého počasí

24.pá

Letní koncert / náměstí Míru
Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní / Státní hrad a zámek
Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní / Státní hrad a zámek
Letní koncert / atrium, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Tvořivý den v aquaparku / 10 - 18 hodin / za příznivého počasí
Umění mistrů kamnářů / výstava středověkých kachlů z jihočeského regionu
výstavní sál „V jezuitském semináři“, Balbínovo náměstí / trvá do 27. 9. 2015
Farmářské trhy / městský park
Letní koncert / náměstí Míru

Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie / 9:30 hodin / sbor + orchestr
proboštský kostel

Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní / Státní hrad a zámek

17.po až 21. pá Do klobouku
19.st Hravý den v aquaparku
na zámku
22.so Opereta
XXII. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci
/ mezinárodní busker-fest
světoví kejklíři, divadla, nový cirkus a další / centrum města
/ 10 až 18 hodin / za příznivého počasí

Four messages from Vivaldi - Čtyři zprávy od Vivaldiho / koncert
Státní hrad a zámek

Letní koncert / náměstí Míru

/ O. Nedbal - Polská krev / Státní hrad a zámek

centrum města, Muzeum Jindřichohradecka, památník letců

Hravé dětské odpoledne + 3. Benátská noc / 16 a 20 hodin / mětská plovárna
Letní koncert / atrium, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

25.út Jazzový večer s kapelou Old Steamboat
Pivní slavnosti
28.pá až 29.so X.Noční
prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní
/ 19 hodin
nádvoří Muzea fotografie a moderních obrazových médií
/ Tyršův stadion

Státní hrad a zámek

Léto u vody / aquapark
Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní / Státní hrad a zámek
Letní koncert / náměstí Míru

12

15.so

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Zvláštní parní vlak JHMD na Hračkobraní / J. Hradec - Kamenice nad Lipou

Volání ráje / výstava obrazů a objektů současné česko - německé výtvarnice
Dagmar Dost - Nolden / potrvá do 6. 9. 2015 / křížová chodba minoritského kláštera,
Štítného ulice

Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní / Státní hrad a zámek

/ městský park

so Daniel Reynek – fotografie / 17 hodin / vernisáž výstavy

Sportovní den v aquaparku / 10 až 18 hodin / za příznivého počasí

29.so

Město dětem / městský park

13

září
3.ČT až 6.NE
5.SO
8.
10.ČT
11.PÁ

říjen

Evropský pohár v silniční cyklistice „Okolo jižních Čech“
centrum města

Zpívání nad Nežárkou / festival / Základní umělecká škola V. Nováka
Koření Vietnamu / tématická akce zaměřená na vietnamskou kulturu

Dům dětí a mládeže

3.SO Chalupa Cup
Dýňové slavnosti
3.SO až 4.NE Kaštanový
parní vlak

/ mezinárodní veslařská regata / rybník Vajgar
/ akce pro děti / Zahradní centrum J. Hradec

Vzešlo z hlíny / výstava, 130 let keramické školy v Bechyni / potrvá do 8.11. 2015
křížová chodba minortského kláštera, Štítného ulice

Žili v našem městě / vzpomínka na židovské sousedy / centrum města

5.PO až 11.NE Týden knihoven
6.úT Čtení pohádek dětem
8.ČT 22 + 6 NEJ

/ podpora dětského čtenářství / Městská knihovna

/ restaurované rukopisy a staré tisky také v digitální podobě
výstavní sál „V jezuitském semináři“, Balbínovo náměstí / potrvá do 8. 11. 2015

Potáborové setkání / 9:30 hodin / evangelický kostel

15.
18.PÁ až 20.NE Výstava bonsají

Koncert Kruhu přátel hudby / Liselotte Rokyta a Jan Rokyta
kaple sv. Maří Magdaleny

kaple sv. Maří Magdaleny

/ Zahradní centrum Jindřichův Hradec

SO Den železnice / nádraží, Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

25.
25.PÁ až 27.NE XXI. Slavnosti Adama Michny z Otradovic
28.PO Slavnost sv. Václava

PÁ Svatováclavské slavnosti / bohatý kulturní program / náměstí Míru

/ 9:30 hodin / proboštský kostel

14

/ Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

/ celostátní akce, propagace
a podpora knihovnictví / Městská knihovna

Farmářské trhy / městský park

úT Koncert Kruhu přátel hudby / České saxofonové kvarteto

19.

/ Státní hrad a zámek,

Rytířský sál

úT Science Café / přednáška v rámci projektu popularizace vědy / Kavárna FotoCafé

12.SO
13.NE

1.ČT Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni hudby
2.PÁ až 4.NE 14. Dadainspirační dny /

/ centrum města

9.PÁ

Farmářské trhy / městský park

10.SO

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál

13.úT

Science Café / přednáška v rámci projektu popularizace vědy / Kavárna FotoCafé

oficiální ukončení letní turistické sezóny

18.NE

19 hodin / Státní hrad a zámek

23.PÁ

Cesta za skřítkem Podzimníčkem / Dům dětí a mládeže

Podzimní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru
Zpívání na schodech / Gymnázium Vítězslava Nováka

24.SO
25.NE

Drakyáda / vojenské cvičiště

28.ST

Pietní akce, Oslavy 97. výročí vzniku samostatného Československého
státu / Nábřeží L. Stehny, Jakubské sady

Den stromů / hravé a naučné setkání u příležitosti svátku Dne stromů
Slavnost výročního dne posvěcení kostela / 9:30 hodin / proboštský kostel

15

listopad
2.po
3.út

Památka všech věrných zemřelých / 18 hodin / proboštský kostel

8.ne

Svatomartinské odpoledne / 15 hodin / akce pro děti a rodiče, výroba drobných

10.
11.st
12.čt
13.pá

Čtení pohádek dětem / podpora dětského čtenářství / Městská knihovna

vánočních ozdob, ochutnávka svatomartinského pečiva, povídání
a hra o sv. Martinovi / evangelický kostel

út Science Café / přednáška v rámci projektu popularizace vědy / Kavárna FotoCafé
Svatomartinské hodování / ochutnávka svatomartinských menu jindřichohradeckých
restaurací, ochutnávka vín, příjezd Martina na bílém koni / náměstí Míru

Nejhradečtější z malířů / výstava, Jiří Kaucký (1880-1935) / výstavní sál
„V jezuitském semináři“, Balbínovo náměstí / potrvá do 6. 1. 2016

Sto zvířat / koncert / Kulturní centrum Jitka

14.
14.so až 15.ne Podzimní hrátky

/ akce pro děti / Zahradní centrum J. Hradec

17.út
18.st
19.čt
20.pá

Setkání u sloupu / neformální setkání k příležitosti 17. listopadu / náměstí Míru

22.ne

Slavnost ježíše Krista Krále / 9:30 hodin / proboštský kostel

Eva a Vašek / koncert / Kulturní centrum Jitka
Betlémy Oldřicha Ryčla / dřevěné řezané betlémy a plastiky amatérského řezbáře
z Prahy / kostel sv. Jana Křtitele / potrvá do 30. 12. 2015

Koncert Kruhu přátel hudby / Dechové Trio Trifoglio / kaple sv. Maří Magdaleny

Zpívání na schodech / Gymnázium Vítězslava Nováka
Den pro dětskou knihu / páteční odpoledne pro děti, podpora dětského čtenářství
Městská knihovna

28.
29.ne

1.út
3.čt
4.pá
5.so
6.

Čtení pohádek dětem / podpora dětského čtenářství / Městská knihovna
Koncert DPS - Chvála zpěvu / kostel sv. Jana Křtitele
Maturitiní ples / Obchodní akademie TGM 4. B + 4. C / Kulturní centrum Jitka
Pekelně zábavné odpoledne / Masarykovo náměstí a přilehlé Husovy sady
Pekelně vypečený Mikuláš / akce pro děti / Zahradní centrum Jindřichův Hradec

Mikulášská besídka / Dům dětí a mládeže
ne Adventní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru
17 a 19:30 hodin / kaple sv. Maří Magdaleny

Pekelně vypečený Mikuláš / akce pro děti / Zahradní centrum Jindřichův Hradec

8.út Science Café
12.so až 13.ne

/ přednáška v rámci projektu popularizace vědy / Kavárna FotoCafé

Vánoční trhy v centru města a Adventní dny na zámku

SO Svatomartinská jízda parním vlakem / Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

27.pá

prosinec

Adventní dny v Domě gobelínů / 10 až 17 hodin / ukázky řemesel dílny pro děti / Dům gobelínů
Adventní fotografování v historických kostýmech / Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

12.so
13.ne
16.st
17.čt
18.pá
20.ne
24.čt
25.pá

Adventní koncert / 15 hodin / Státní hrad a zámek, kaple Svatého ducha
Adventní koncert X-tet / 18 hodin / kaple Nanebevzetí Panny Marie
Adventní koncert / kaple sv. Maří Magdaleny
Vánoční koncert Základní umělecké školy / 18 hodin / kaple sv. Maří Magdaleny
Vánoční koncert PS Smetana / kostel sv. Jana Křtitele
Zpívání na schodech / Gymnázium Vítězslava Nováka
Adventní koncert / kaple sv. Maří Magdaleny
Půlnoční mše / 22 hodin / vigilie Božího hodu vánočního / proboštský kostel
Půlnoční mše / 23 hodin / evangelický kostel
Boží hod vánoční / 9:30 hodin / evangelický kostel
Slavnost Narození Páně / 18 hodin / sbor + orchestr / klášterní kostel
Tlustá Berta / koncert / Kulturní centrum Jitka

so Výroba adventních věnců / 15 hodin / evangelický kostel
Mikulášská jízda parním vlakem / Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu / náměstí Míru
První adventní neděle / 9:30 hodin / evangelický kostel
Mikulášská jízda parním vlakem / Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

26. Christmas tekk nostalgia
28.po Vánoční výstava zvířat
28.po a 29.út Silvestrovská jízda parním vlakem
31.čt Silvestrovská noční párty na kolejích /

so Vánoční koncert PS Jakoubek / 16 a 18 hodin / kaple sv. Maří Magdaleny
/ Kulturní centrum Jitka

/ Dům dětí a mládeže

Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
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Třeboň
www.itrebon.cz

leden
1.
16.
22.
23.
24.
26.

ČT
PÁ
ČT
PÁ
SO
PO

Novoroční ohňostroj / 18 hodin / Masarykovo náměstí
Africká královna / 19:30 hodin / divadlo v předplatném / Divadlo J. K. Tyla
Třeboňská nocturna / 19 hodin / Tónobraní - hudební pořad / Divadlo J. K. Tyla
Vzpoura nevěst - Divadelní spolek Kajetán/ 19:30 hodin / Divadlo J. K. Tyla
Vzpoura nevěst - Divadelní spolek Kajetán/ 19:30 hodin / Divadlo J. K. Tyla
Osiřelý západ / Divadlo v předplatném / 19:30 hodin / Divadlo J. K. Tyla

únor

17. ÚT Poslední romance - Divadlo Ungelt / 19:30 hodin / Divadlo J. K. Tyla
19. ČT Třeboňská nocturna / 19 hodin / Trio La Musica - koncert / Divadlo J. K. Tyla
28. SO Mistrovství ČR v silovém trojboji / nominační závod na ME a MS / SK Powerbulls Třeboň

březen
18.
19.
27.
28.
29.

ST
ČT
PÁ
SO
NE

duben
4.
12.
18.
22.
30.

SO
NE
SO
NE
ČT

Bluff - Divadlo Kašpar / 19:30 hodin / divadlo v předplatném / Divadlo J. K. Tyla
Třeboňská nocturna / 19 hodin / F. Novotný - koncert / Divadlo J. K. Tyla
Městský ples Pětilisté růže / 20 hodin / Lázně Aurora
Třeboň poetická / umělecký přednes / Divadlo J. K. Tyla
Třeboň poetická / umělecký přednes / Divadlo J. K. Tyla
Velikonoční trh / 9 hodin / Masarykovo náměstí
Léčitel / 19:30 hodin / divadlo v předplatném / Divadlo J. K. Tyla
Brány památek dokořán / 9 hodin / kostel, zámek, historické centrum
Den Země / 10 hodin / objevujte s námi krásy přírody / Dům přírody Třeboňska
Stavění máje tradičním způsobem / 17 hodin / Masarykovo náměstí

květen

1. - 31.
Švýcarské jaro v Třeboni / 17 hodin / výstava / město Třeboň
5. - 10.
Anifilm / Mezinárodní festival animovaných filmů / město Třeboň
8. PÁ Pietní akt / 10 hodin / památník obětem zla
23. SO Otevírání lázeňské sezóny v Třeboni / město Třeboň
30. SO Třeboňská šlapka / 9 hodin / otevírání cyklosezóny / Masarykovo náměstí

červen
24. ST
26.-28.

Concertino Praga / 19 hodin / koncert laureátů soutěže / Divadlo J. K. Tyla
Okolo Třeboně / hudební festival / zámek, Masarykovo náměstí, historiské centrum

červenec

7. - 11.
Třeboňská nocturna / festival vážné hudby / město Třeboň
8.7. ST Oneida Chorale (USA) / koncert / kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí
12. - 16.
Kinematograf bratří Čadíků / 22 hodin / Masarykovo náměstí
17. - 18.
Historické slavnosti Jakuba Krčína / historické centrum města Třeboně
31.7. pá Michal Pavlíček / koncert

srpen

1. - 8.
TOP týden / to nejlepší z Třeboně / historické centrum města Třeboně
1.8. so Lázeňská Třeboň / 10 hodin / Masarykovo náměstí, Lázně Aurora, Bertiny lázně
8.8. so Myslivecká Třeboň / 10 hodin / Masarykovo náměstí
19. - 23.
Třeboňská letní setkávání / hudební kurzy / město Třeboň
21. -23.
11. Rybářské slavnosti / areál Pod Světem, sádky
22.8. so Rybářská Třeboň / 10 hodin / Masarykovo náměstí
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září
5.
8.
12.
12.
18.-19.
26.

Cyklobraní / Masarykovo náměstí
Dore - mužský sbor z Velké Británie / Divadlo J. K. Tyla
Folklorní Třeboň / 10 hodin / Masarykovo náměstí
Dny evropského dědictví - Památky znovuzrozené / zpřístupnění zajímavých objektů
Jihočeský festival zdraví / Masarykovo náměstí
sO Svatováclavské slavnosti / 10 hodin / Masarykovo náměstí
so
út
so
so

říjen

3. - 6.
Jak jsem potkal jablko / výstava dětských výtvarných prací / foyer Divadla J. K. Tyla
3. so Jabkobraní / 10 hodin / Masarykovo náměstí
28. st Pietní akt / 10 hodin / památník obětem zla

listopad

28. so Adventní trh s programem / 9 hodin / Masarykovo náměstí
Rozsvícení vánočního stromu / 19 hodin / Masarykovo náměstí

Dačice
www.dacice.cz

únor

7. SO Masopustní obchůzka městem / MMaG
od 15.
Výstava, Miloš Šimánek: Obrazy / MMaG / trvá do 15. 3.
od 27.
Dačické kejklování / divadelní postupová přehlídka / trvá do 1. 3.

březen

od 22. NE Jarní výstava / MMaG / trvá do 19. 4.
29.
IX. Velikonoční jarmark / MMaG

duben

od 23. ČT Výstava velkoplošných fotografií / Tomáš Kotouč: Barevný svět pod vodou
MMaG / trvá do 20. 5.

květen
od 24.

Barevná paleta / výstava / práce absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice
MMaG / trvá do 7. 6.

29. pá Noc kostelů

červen

7. ne X. Dačická muzejní noc / MMaG
20. - 21.
Fest band Dačice / slavnosti dechových orchestrů
27. so Dačické cukrování / zábavné odpoledne pro celou rodinu

červenec
3. - 19.

Za Dačickou kostku cukru / hudební a divadelní festival na zámeckém nádvoří

srpen

15. so S dechovkou Pod kaštany
17. - 22.
Dačická řežba / řezbářské symposium
Dačické barokní dny
koncem měsíce

prosinec
22. - 23.

Živý betlém Pod Lipkami
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Nová Bystřice
www.novabystrice.cz

leden

1. ČT Novoroční ohňostroj / 18 hodin
24. SO 15. Reprezentační ples města Nová Bystřice / 20:00
31. SO Zvířátka a loupežníci / 10 hodin / divadelní představení pro děti
divadlo KAPSA, Andělská Hora

únor
7.
14.
14.
15.
20.

SO
SO
SO
NE
PÁ

Mišmaš karneval / 10 hodin / karneval pro děti
Masopustní průvod městem / 13 hodin
Závody psích spřežení „Českou Kanadou 2015“
Závody psích spřežení „Českou Kanadou 2015“
Rybářský ples / 20 hodin

březen

14. SO Pohádky pana Pohádky / 10 hodin

divadelní představení pro děti / dvě pohádky O Budulínkovi a O Červené Karkulce
18. ST Recitační soutěž pro děti / 14 hodin
21. SO Josefovská zábava / 20 hodin
27. PÁ Večer s Andersenem / 18 hodin

duben

11. SO Kašpárek a ježibaba / 10 hodin / divadelní představení pro děti - nezávislé divadlo
30. ČT Novobystřické čáry / stavění máje, lampionový průvod a čarodějnický rej

květen
1.
8.
16.
29.
30.
31.

PÁ
PÁ
SO
PÁ
SO
NE

Májový cyklovýlet / 10 hodin
Slavnostní otevření Regionálního úzkokolejného muzea JHMD a Muzea veteránů
Rozpustilý kabaret / 10 hodin / Libuščino divadlo
Noc kostelů / 18 hodin
Pohádkový les
Poutní mše svatá / 11 hodin

červen

6. SO Dětské rybářské závody
13. SO Výprava za husity aneb Zahájení letní turistické sezóny / 9 hodin
turistický pochod se soutěžemi pro děti i dospělé

19. - 20.
Novobystřické jahodobraní
28. NE Poutní mše svatá / 11 hodin

červenec
24.
25.
26.
31.

PÁ
SO
NE
PÁ

Koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Klášteře / 20 hodin
Magdalénská zábava / 20 hodin
Poutní mše svatá v Hůrkách u Nové Bystřice
Koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Klášteře / 20 hodin

srpen

7. PÁ Koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Klášteře / 20 hodin
16. NE Poutní mše svatá v Albeři u Nové Bystřice
Poutní mše svatá v Novém Vojířově u Nové Bystřice
22. SO Oslavy 140 let Sboru dobrovolných hasičů města Nová Bystřice
29. SO Loučení s prázdninami / 14 hodin

září

19. SO S Járou Cimrmanem na Vysoký kámen aneb Ukončení letní turistické sezóny
8:45 hodin / turistický pochod se soutěžemi pro děti i dospělé

26. SO Káťa a Škubánek / 10 hodin / divadelní představení pro děti - Divadlo Věž

říjen

17. SO Maxipes Fík / 10 hodin / divadelní představení pro děti - Divadlo Špílberg
19. PO Beseda v městské knihovně / 18 hodin
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listopad

7. SO Princezna s dlouhým nosem / 10 hodin / divadelní představení pro děti
Divadlo Koráb

13. PÁ Taneční večer s dechovkou / 18 hodin
16. PO Beseda v městské knihovně / 18 hodin
29. NE Andělský zvonečkový průvod, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a výzdoby ve městě a koncert pod stromečkem / 17:30 hodin

prosinec

5. SO Mikulášské divadelní představení pro děti s nadílkou / 10 hodin
6. NE Adventní koncert / 18 hodin
12. SO Adventní trhy / 14 hodin

Slavonice
www.i.slavonice-mesto.cz

leden

23. PÁ Myslivecký ples / velký sál kulturního domu

únor

14. SO Hasičský ples / velký sál kulturního domu
21. SO Dětský karneval / velký sál kulturního domu

březen

7. SO Oslava MDŽ
20. PÁ Filmový festival Expediční kamera / Institut Slavonice

duben

4. SO Na Velký Pátek jdeme pro poklad
30. ČT Pálení čarodějnic

květen
1.
1.
9.
23.
30.

PÁ
PÁ
SO
SO
SO

Uklízíme naše město
Koncert ke Svátku práce / náměstí Míru
Jarní výlet
Turistický pochod na Trojmezí
Cesta pohádkovým lesem / oslava MDD / Strážný vrch

červen

20. SO Oslava letního slunovratu / koncert / kostel Božího těla

červenec
od 1.

od 30.

Slavonické kulturní léto / programy probíhají během víkendů / náměstí Míru

trvá do 31. 8.

Slavnosti Trojmezí / trvá do 2. 8.

srpen

1. SO Přepadení řopíků / pevnostní areál Slavonice
7. - 11.
Slavonice Fest
29. ST Rozloučení s prázdninami / náměstí Míru

září

19. SO Slavonický jarmark / náměstí Míru
26. SO Podzimní výlet

listopad

13. PÁ Snow film fest / Institut Slavonice
29. NE Adventní jarmark / náměstí Míru

prosinec

19. SO Zvonkový průvod a zpívání pod vánočním stromem / náměstí Míru
23. ST Betlémské světlo / náměstí Míru
31. ČT Silvestrovský výstup na Uhliště
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Deštná

www.destna.cz

srpen

22. SO Koncert skupiny UDG + hosté / Music park Pod lipami
V Deštné se nachází unikátní Provaznické muzeum Karla Klika a Letecké muzeum
se zajímavými expozicemi.
www.provaznickemuzeum.destna.cz, www.leteckemuzeum.destna.cz

Kamenice nad Lipou
Pohádková říše Fábula

Zážitkový zábavní areál Pohádková říše Fábula nabízí celodenní program pro rodiny
s dětmi. Živé pohádkové bytosti, hlavolamy, bludiště, mini ZOO a mnoho dalšího na
vás čeká každou sobotu v 5., 6. a 9. měsíci. V červenci a srpnu je otevřeno denně
od 10 do 18 hodin.
www.pohadkovarise.cz

Roseč

Houbový park a Ráj skřítků
Interaktivní stezky, cesta k pokladu, výtvarné dílny, Muzeum fosilií, netradiční hry.
Od 25. 4. do konce června otevřeno o víkendech a svátcích vždy od 10 do 17 hodin,
každý víkend speciální akce.
O prázdninách otevřeno denně od 10 do 17 hodin, připraveny speciální akce.
První týden v září otevřeno denně od 10 do 17 hodin, dále do 4. října otevřeno
o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. Každý víkend speciální akce.
www.houbovypark.cz

Dolní Pěna
červen

www.dolnipena.cz

13. SO Jahodobraní

Zahrádky

www.zahradky.cz

Výtvarná dílna zahrádky
Ve výtvarné dílně jsou celoročně pořádány dětské a předváděcí tématické kurzy.

Děbolín
leden

únor

březen

duben

květen

červenec

31. SO Bazárek / 11 až 15 hodin

28. SO Jaro v dílně

5. ÚT Májová dílna
30. SO Vodnická dílna

28. SO Bazárek / 11 až 15 hodin
4. SO Velikonoce v dílně
25 SO Čarodějnická dílna

od 1.

Pohádková výtvarná dílna

10 až 16 hodin / do konce srpna

říjen

listopad

prosinec

Dílna je otevřena od 10 do 16 hodin během
letních prázdnin každý den.

24. SO Podzim v dílně

19. SO Advent v dílně
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28. SO Mikuláš v dílně

www.penzionkeramika.cz

Odkazy na webové
stránky pořadatelů:
www.jh.cz
www.infocentrum.jh.cz
www.akaska.cz
www.bazen.jh.cz
ca.novadomus.cz
www.civisnovus.cz
www.dadaclub.cz
www.ddmjh.cz
www.dumgobelinu.cz
www.epika.cz
www.fotocafe.info
www.hamerskypotok.cz
www.jentaktak.cz
www.jhmd.cz
www.jhso.cz
www.jihoceskyautoklub.cz
www.jindrichuv-hradec.evangnet.cz
www.kcjitka.cz
www.khl-jhradec.cz
www.knihjh.cz
www.kunifer.estranky.cz
www.langruv-dum.cz
www.letistejh.cz
www.mfmom.cz
www.mjh.cz
www.pivnislavnosti.com
www.sboradamamichny.wz.cz
www.sdh-jindrichuvhradec.estranky.cz
www.smetanajh.cz
www.smjh.cz
www.x-tet.cz
www.ymca-jh.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.eu
www.zcjh.cz
www.zus-jhradec.cz
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