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Starostův 
sloupek
Co se týká investic, 
mediální pozornost se 
poslední dobou sou-
středila především 

na představení a diskusi o zanedlouho začínající 
rekonstrukci plaveckého bazénu. To však nezna-
mená, že se ostatní investice a opravy majetku 
města zastaví. Ba naopak. Investic je opět celá 
řada. Společně s bazénem se v letošním roce, 
ale i v tomto čtyřletém volebním období, proin-
vestuje největší objem fi nančních prostředků 
za posledních 30 let.
Nechci opakovat investice připravené, schválené 
a zařazené v rozpočtu na tento rok. Byly prezen-
továny v lednovém vydání Radničního listu. Zmí-
ním se o těch, na které jsme dodatečně získali do-
taci a které v rozpočtu nebyly, anebo jsme na ně 
neměli potvrzený fi nanční příspěvek. Na sporto-
viště jsme získali dotaci na novou umělou trávu 
na fotbalovém hřišti a na nový povrch atletic-
kého oválu, a to ve výši 60 %. Další dotace byla 
schválena na opravu tenisové tréninkové zdi 
(25 %) a na dětské hřiště v Podolí (50 %). Nyní 
také pracujeme na přípravě dokumentace 
na umělý povrch hřiště v Ostrově. Novou zprá-
vou je, že jsme získali dotaci na cyklostezku spo-
jující Rumpálovu ulici s Ostrovem, která by měla 
být ve výši zhruba 69 %. Za skvělé také považuji, 
že se svými žádostmi o dotace (od 65 % do 95 %) 
uspěly i prachatické základní školy a knihovna. 
ZŠ Zlatá stezka tak bude moci vybudovat ven-
kovní učebnu s jezírkem, ZŠ Národní vybuduje 
na své zahradě venkovní altán a zrekonstruuje 
učebnu pro badatelskou výuku a ZŠ Vodňanská 
přebuduje objekt na dvorku, kde dříve bývaly ga-
ráže, na nové učebny. Za zmínku určitě stojí i pro-
jekt Vzděláváme společně, z něhož bude každá 
naše základní škola čerpat dotaci přibližně 
za 0,9 milionu a knihovna za 1,1 milionu korun, 
na speciální výuku a vybavení učeben. Zatím 
máme i dobré zprávy o získání až 100% dotace 
na další etapu výstavby Areálu lesních her 
na Lázních sv. Markéty, která bude v případě po-
tvrzení dotace realizována ještě do podzimu. 
Díky další potvrzené dotaci bude dokončeno zá-
bradlí v kapli sv. Markéty a kaple bude dovyba-
vena lavicemi, aby se mohla slavnostně otevřít 
v den svátku Markéty 13. července. Na základě 
schváleného územního plánu se letos podařilo 
získat i vyšší dotaci na rekonstrukci našich pa-
mátkově chráněných objektů (viz str. 3). Toto je 
jen výběr největších dodatečně získaných dotací. 
Celá řada dalších nám pomůže realizovat i jiné, 
menší projekty.  Martin Malý

Anketa ověřila podněty z Fóra Zdravého města
Na Fóru Zdravého města v polovině března přítomní občané nadefinovali a odhlasovali patnáct pod-
nětů, které si přejí řešit. V anketě, která následovala, se k nim vyjádřilo a hlasovalo o nich 
210 respondentů, přičemž polovina z nich uvedla věk 20 až 40 let.
Z celkového počtu podnětů vzešlých z Fóra jich bylo anketou ověřeno osm, tzn. při hlasování v sále 
i v anketě se umístily do 10. místa.
Pořadí stanovené podle počtu všech hlasů:
• Úprava „tankovky“, instalace prvků pro zvýšení tělesné kondice
• Podpora vzniku lesní školky, vyčlenění vhodného pozemku, finanční dotace na dítě
• Zaměření politiky města na rodiny s dětmi
• Motivační systém třídění odpadů, spravedlivější poplatek
• Snížení nájmu pro kulturní akce pořádané místními spolky v Národním domě
• Výsadba lipové aleje ke stému výročí republiky
• Přehodnocení funkčnosti a využití otevřeného koupaliště Hulák
• Vznik Komunitního centra, Zlatá stezka 145, rekonstrukce domu, ubytování, sdílený prostor
Občané měli v anketě možnost označit i jeden podnět, který považují za nedůležitý a nepřejí si jeho 
řešení. Nejvíce „minusových“ bodů získaly podněty Lavička s nabíječkou pro mobily a Zimní sta-
dion.
S výsledky, včetně podrobných výstupů, byla seznámena Rada města Prachatice, která zároveň 
schválila i garanty, zodpovědné za jejich další projednávání a řešení. Zpráva bude rovněž předlo-
žena na nejbližším jednání zastupitelstva.

Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města Prachatice

adniční listR
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Projekt Dva jazyky
jedna myšlenka
spojil žáky a učitele ZŠ Národní 
a partnerské školy z Freyungu. Strá-
vili společný den nabitý různými 
aktivitami.

Básník Jiří Žáček
poslouchal v Radničním sále 
svoje zhudebněné verše, rozdá-
val autogramy a úsměvy. 
U kávy prozradil, co se mu v Pra-
chaticích nejvíc líbí.

Podněty vzešly také z mezigenerační diskuse nad pocitovou mapou v sále Národního domu. Foto Hanka Rabenhauptová
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Zastupitelé města schválili Plán rozvoje sportu až do roku 2025

Krytý plavecký bazén se uzavře od 1. června 2018

Zastupitelstvo města Prachatice schválilo na svém jednání 4. dubna 
2018 Plán rozvoje sportu města Prachatice 2018-2025. Tento plán 
vznikl v přímé návaznosti na znění zákona č. 320/2016 Sb., o pod-
poře sportu, v platném znění. Jedná se o vůbec první strategický 
dokument města, jenž komplexně řeší oblast sportu.
Rozvoj sportu na lokální úrovni lze chápat jako komplexní přístup 
k podněcování aktivní účasti veřejnosti a k efektivnímu využití 
sportu k obecně prospěšným cílům samosprávy. Předpokladem 
efektivního rozvoje sportu je zapojení sítě lokálních aktérů, využití 
různých forem partnerství a mezisektorové spolupráce – subjektů 
veřejné správy, vzdělávacích institucí, sportovních spolků, dobro-
volníků, neziskových subjektů, neformálních skupin obyvatel 
či soukromého sektoru. Záměrem realizace Plánu rozvoje sportu 
města Prachatice tedy je, aby město podněcovalo a koncepčně rozví-
jelo pohybovou aktivitu obyvatel, a to především finanční podporou 
sportovních subjektů, partnerstvím s dalšími subjekty, prostřednic-

tvím nabídky sportovních akcí a iniciativ pro veřejnost, rozvojem 
sportovní infrastruktury, jejím efektivním poskytováním a využi-
tím.
Plán chápe rozvojem sportu široké spektrum aktivit – od úlohy pro-
fesionálního sportu přes výkonnostní sport až po individuální, for-
mální i neformální sportovní aktivity obyvatel města, spádové 
oblasti i jeho návštěvníků. Dokument zároveň reflektuje sociální, 
zdravotní, rozvojové a ekonomické aspekty související s podporou 
sportu, včetně přesahu do dalších oblastí, zejména cestovního 
ruchu. Plán se tedy nevymezuje jen na finanční podporu organizo-
vaného sportu, sport je chápán v širších souvislostech, s přesahem 
do dalších oblastí společenského života. Dokument zároveň specifi-
kuje úlohu města v kontextu dalších strategických dokumentů 
a nastavuje směr budoucího rozvoje sportu v Prachaticích.
Plán rozvoje sportu města Prachatice 2018–2025 naleznete na www.
prachatice.eu v sekci Život ve městě – Sport. Mgr. Lenka Houšková

S ohledem na plánovanou a avizovanou generální rekonstrukci kry-
tého plaveckého bazénu bude od 1. června 2018 bazén zcela uza-
vřen. Pokud budou všechny stavební práce probíhat podle připrave-
ného harmonogramu, lze předpokládat, že bychom mohli příští rok 
jaro přivítat plaváním v rekonstruovaných prostorách a utužovat 
tělo i ducha v komorním prostředí nově vytvořených saun a páry.
Letošní červnové výuky plavání pro děti jsme tedy museli přesunout 
do jarních měsíců, čímž se omlouváme za menší komfort při plavání 
v dopoledních hodinách.
V květnu je pro veřejnost plavání zajištěno a současně budou probí-

hat přípravy na stavební práce, aby mohly být zahájeny co nejdříve.
Permanentky z krytého plaveckého bazénu budete moci využít rov-
něž na veřejném koupališti Hulák a může je využít více lidí najed-
nou.
Děkujeme za vaše návštěvy u nás, kterých si vážíme. Počet našich 
klientů rok od roku rostl. Věříme tomu, že rekonstrukce, která je již 
nezbytně nutná, vás k nám opět přivede, že se zde budete cítit dobře 
a že všechny vaše starosti odplavou a domů se budete vracet zdra-
vější a v dobré náladě.

Ing. Radovana Kutláková, Sportovní zařízení Prachatice, p. o.

Bezplatná insolvenční poradna
Město Prachatice se druhým rokem zapojilo do sociálně právního 
projektu, jehož cílem je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými 
subjekty nabízejícími nekvalifikované služby.
Počínaje 3. květnem 2018 v době od 14 do 16 hodin bude zahájena 
činnost Bezplatné insolvenční poradny ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu Prachatice.
Do budoucna bude tato poradna vykonávat činnost každý první 
čtvrtek v měsíci ve výše uvedeném čase a místě. Pro veřejnost zde 
budou k dispozici vyškolení advokáti.
Na advokáty je možné se obracet i mimo uvedené termíny: Igor Nit-
rianský – tel. 776 279 224, Eliška Ketzerová – tel. 604 892 222.

Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Kraj přezkoumal územní plán
Zastupitelstvo města vydalo 23. ledna 2017 Územní plán Pracha-
tice, který nabyl účinnosti 17. února loňského roku. Jeden z vlast-
níků pozemků v řešeném území napadl územní plán v dubnu 2017 
podnětem k přezkoumání podaným Krajskému úřadu Jihočes-
kého kraje. 
Krajský úřad v souladu se správním řádem územní plán přezkou-
mal jako celek v plném rozsahu, nikoli jen v rozsahu učiněného 
podnětu. Po provedeném posouzení krajský úřad přezkumné 
řízení zastavil, neboť neshledal podstatný rozpor opatření obecné 
povahy, kterým byl územní plán vydán, se zákonem.
Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

„Ukliďme Česko!“
pod taktovkou Živých Prachatic

Platforma Živé Prachatice uspořádala 
7. dubna úklid bývalého škvárového 
hřiště na panelovém sídlišti. Úklid 
proběhl v rámci celorepublikové akce 
„Ukliďme svět, Ukliďme Česko!“. 
Jejím cílem je eliminovat nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek.
Lokalita v místě bývalého škvárového 
hřiště je vzhledem ke své situovanosti 
na okraji města poměrně přehlíže-
ným územím s množstvím odpadu 
především kolem laviček a v přileh-

lých křovinách. Právě proto zvolili členové Živých Prachatic tuto 
lokalitu. Akce se zúčastnilo přes 20 dobrovolníků, kteří posbírali 
dohromady 20 pytlů odpadu (devět pytlů směsného odpadu, devět 
pytlů plastů, jeden pytel skla a pytel kovů).
Organizátoři děkují všem, kteří přiložili ruku k dílu a ukázali tak, 
že jim jejich okolí není lhostejné. Poděkování patří také odboru 
životního prostředí za poskytnutí pytlů na odpad a následné zajiš-
tění odvozu technickými službami.

Barbora Staňková, Živé Prachatice

Úpravy sběrného dvora a kompostárny
Celková částka na dovybavení sběrného dvora a kompostárny v Krum-
lovské ulici,  včetně dotace, je 5,9 milionu korun.
„Po snížení střech nad betonovými boxy pro jednotlivé kategorie 
odpadů do nich nebude zatékat. Po dvou letech provozu se ukázalo, 
že bude vhodné zastřešit i zbývající kontejnery, aby z nich nevytékala 
výluhová voda a dešťová voda nezvyšovala hmotnost jejich obsahu,“ 
popsal vedoucí  
sběrného dvora 
Josef Starý.
„Pořídili  jsme 
nové kontejnery 
na stavební sutě 
a velkoobjemové 
k o n t e j n e r y 
n a  b i o o d p a d . 
Manipulaci s biologickým odpadem a s hotovým kompostem usnadní 
nový nakladač,“ doplnil novinky v kompostárně jednatel Technických 
služeb Prachatice Rostislav Eichner. 
V zařízení provozovaném touto městskou společností jsou na sezonu 
připravení. „Plocha na kompostování je uklizená, v boxech máme listí, 
suchou trávu, seno, piliny. Čekáme na přísun posečené trávy na promí-
chání, abychom mohli začít vyrábět kompost,“ vysvětlil Josef Starý. 
Loni prošlo sběrným dvorem na 1700 tun odpadu, zhruba o 400 tun víc 
než v roce předchozím. Text a foto Václav Malina
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Zákaz vstupu do lesů
v Národním parku Šumava

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, vydal rozhod-
nutí o vyloučení vstupu na lesní cesty a navazující lesní porosty: 
Medvědí cesta – Schwarzenberský kanál od Jeleních Vrchů po Rose-
nauerovu kapli. O opatření požádala Správa NP Šumava, aby mohla 
dokončit zpracování rozsáhlých polomů, které způsobily větrné 
bouře loni v srpnu a říjnu. Omezení vstupu je nutné kvůli ochraně 
zdraví a pro zachování bezpečnosti osob. Platí do konce června 
2018. Alena Veleková, DiS., referentka státní správy lesů

Program regenerace památek
je nabitý také letos

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón vyhlašovaného Ministerstvem kul-
tury České republiky je v letošním roce pro naše město určena úče-
lová dotace ze státního rozpočtu ve výši dva miliony 560 tisíc korun.
Využití dotace schválilo 4. dubna zastupitelstvo města tak, 
že 915 tisíc Kč bude rozděleno na příspěvky šesti soukromým vlast-
níkům k obnově jimi vlastněných nemovitých kulturních památek. 
Jedná se o domy čp. 34 v ulici Křišťanova (restaurování dekorativní 
výmalby v interiéru), čp. 46 na Velkém náměstí (obnova fasády 
do Velkého náměstí), čp. 94 v ulici Dlouhá (oprava uliční fasády, 
vstupních vrat a výměna vstupních dveří), čp. 108 v ulici Husova 
(restaurování dvorní fasády a oprava vstupních dveří), čp. 149 
v ulici Neumannova (oprava uliční fasády, oken, vstupních dveří 
a vrat) a čp. 186 v ulici Dlouhá (celková obnova uliční a dvorní 
fasády).
Vlastníkům těchto nemovitostí dále město Prachatice v souladu se 
zásadami Programu regenerace vyplatí ze svých prostředků příspě-
vek v celkové výši 291 tisíc korun.
Zbývajících jeden milion 645 tisíc Kč ze státní dotace využije město 
Prachatice na obnovu jím vlastněných nemovitých kulturních 
památek. Bude se jednat o opravu krovu a střechy do Věžní ulice 
domu čp. 62 v ulici Křišťanova, opravu střechy domu čp. 116 v Poš-
tovní ulici, opravu a statické zajištění sklepních prostor domu 
čp. 118 v Poštovní ulici, výměnu střešní krytiny a opravu komínů 
domu čp. 134 v Horní ulici, opravu a statické zajištění sklepních 
prostor domu čp. 140 v ulici Horní, opravu dvorní fasády a opravu 
a statické zajištění sklepních prostor domu čp. 148 v ulici Neuman-
nova a opravu hradební zdi v parku nad okresním soudem.
Do obnovy těchto památek, vedle dotace z Programu regenerace, 
vloží město ještě další téměř tři miliony 34 tisíc korun.
Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

„Chytré“ koše si poradí
s vytříděným uličním odpadem

Vedle Prahy, Brna, Pardubic, Karlových Varů či Písku se Prachatice 
řadí do seznamu „chytrých měst“. Smart Cities využívající moderní 
a inteligentní technologie, které zvyšují životní úroveň obyvatel 
a šetří životní prostředí. V Prachaticích máme „chytré“ odpadkové 
koše Bigbelly. 

V březnu byly instalovány 
na deseti místech v centru 
města. Stanoviště tvoří 
vždy dvě nádoby – jedna 
ke sběru plastů a druhá 
ke sběru papíru. Koše jsou 
určeny pouze pro vytříděný 
uliční odpad – tedy odpad, 
který občané vyprodukují 
přímo na ulici např. při pře-
sunu do práce, školy nebo 

při pobytu v parku. Nenahrazují běžné barevné kontejnery na tří-
děný domovní odpad.
Do koše na PLAST patří: PET lahve, nápojové kartony – od džusů, 
mléka apod., kelímky a krabičky od potravin, plastové obaly – 
sáčky, folie. 
Do koše na PAPÍR patří: noviny a časopisy, papírové obaly, drobné 
papírové krabice (složené).
Co do košů Bigbelly nepatří? Tříděný odpad z domácností 
a směsný odpad. Na tříděný odpad z domácností je ve městě dosta-
tečný počet barevných kontejnerů. Směsný odpad paří do popelnic 
a běžných odpadkových košů.
Jak chytré koše Bigbelly fungují? Koše na plast mají uvnitř zabu-
dovaný lis poháněný solární energií. Vhozený odpad je stlačen, čímž 
se zmenší jeho objem a do koše se tak vejde více odpadu. Koše jsou 
napojeny na dispečink a v reálném čase poskytují informace o míře 
zaplnění. Obsluha na dálku snadno zjistí, kdy je koš plný a připra-
ven k výsypu, což umožňuje efektivní plánování svozu. Koše jsou 
zcela uzavřené, odpadky nezapáchají a z košů nevypadávají. Příno-
sem jsou čisté ulice a především třídění uličního opadu na prvním 
stupni shromažďování. Projekt byl podpořen z Operačního pro-
gramu Životní prostředí.
Toto je jedna z dalších forem, jak se město Prachatice snaží maxi-
málně využít moderní trendy při stále složitějším procesu naklá-
dání s odpady. Mgr. Lenka Machartová, odbor životního prostředí  

Švejk vyhrál kampaň
V rámci kampaně SeniorPointu Prachatice byli oslovováni senioři 
s otázkou Jaká je vaše nejoblíbenější kniha, kniha, na kterou vzpo-
mínáte a vracíte se k ní?
Ze sta oslovených padlo nejvíce tipů na Osudy dobrého vojáka 
Švejka od Jaroslava Haška, ale objevily se i Pohádky Boženy Něm-
cové, Toulky Šumavou, kuchařky … V rámci kampaně bylo sebráno 
100 knih, které byly předány do nemocniční knihovny, do azylo-
vého domu, nové jako ceny do soutěží. Pět knih jsme připravili i pro 
vás, pokud odpovíte během května na otázku: Kolik svazků knih má 
tč. Městská knihovna Prachatice? Odpovědi zasílejte na e-mail hana.
rabenhauptova@mupt.cz. Hanka RH+

Nocování mezi knihami
Při tradiční Noci s Andersenem se Měst-
ská knihovna Prachatice až do rána pro-
mění v magické místo, v němž malí čte-
náři prožijí nejedno dobrodružství. 
Letošní ročník vzpomínal na slavné pří-
běhy Rychlých šípů a noc byla výjimečná 
pro 15 dětí – nejlepších čtenářů oddělení 
pro děti a mládež. Parta nerozlučných 
kamarádů a spisovatel Jaroslav Foglar 
byli hlavními hrdiny programu, který si 
knihovnice připravily pro úspěšné čte-
náře. Nechyběla noční hra ztemnělými 
prachatickými Stínadly, na jejichž konci 
čekal na hráče slavný ježek v kleci. Po vzoru Jana Tleskače si děti ve 
skupinkách zahrály na vynálezce. Muffiny, které soutěžící dostali 
spolu s diplomem za umístění v Čtenářské lize knihovny, byly ozdo-
beny obrázky z komiksu o Rychlých šípech na jedlém papíru. Před 
spaním na děti čekala noční hra liduprázdnou knihovnou, při které 
všichni účastnící prokázali dostatek odvahy.

Lucie Jiraňová, knihovnice oddělení pro děti a mládež

Z Prachatic na Everest
Ivo Grabmüller se může zapsat do historie jako 
první obyvatel Prachatic, který zdolá nejvyšší horu 
světa. Směr Himaláje nabral 11. dubna. „Z Vídně 
odletíme do Dubaje, odtud do Káthmándú, kde 

dořešíme organizační záležitosti a dokoupíme zásoby. V polovině 
dubna nás po přeletu do Lukly čeká klasický trek do základního 
tábora pod Mount Everestem. Pak musíme připravit těla na to, 
že 8850 metrů nad mořem není tak vysoko,“ líčil s tím, že výstupem 
na Everest by završil tzv. Seven Summits. „To je celosvětový projekt, 
kdy lidé zdolávají nejvyšší hory všech světadílů. Pro mě začal v roce 
2009 na Kilimandžáru.“ Text a foto Václav Malina
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Rok 1981
Od začátku roku slouží občanům nová provozovna Elektroservisu 
v Jánské ulici. * V únoru proběhla výměna tradičních výbojek pou-
ličních lamp za sodíkové výbojky, které mají vyšší svítivost. Pracov-
níci Technických služeb k tomu využívají nový automobil AVIA 
s vysokozdvižnou plošinou. * V pátek 20. března mezi devatenáctou 
a dvacátou hodinou došlo k požáru skladu píce v objektu JZD Pra-
chatice na Kandlově mlýně. Požárem byl objekt zcela zničen, došlo 
i k znehodnocení uskladněné píce. * U příležitosti převzetí Rudé 
standarty se v pátek 27. března uskutečnila v Národním domě slav-
nostní schůze zaměstnanců ČSAD, které se účastnil vedoucí tajem-
ník OV KSČ František Šůna, podnikový ředitel Jan Turek a další 
představitelé podniku, závodu a města. * Ve středu 13. května byla za 
účasti tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, tajemníka JKV KSČ 
Františka Pitry, předsedy JčKNV Františka Pitry a dalších hostů 
slavnostně odhalena socha Klementa Gottwalda ve Vodňanské 
ulici. * Od 25. května se provozovna výrobního družstva invalidů 
Otava rozšířila o nové pracoviště, které vzniklo rekonstrukcí objektu 
v Nádražní ulici. * Dnem 1. června byl zahájen provoz autobusu 
na trase čtvrť Říjnové revoluce – autobusové nádraží – závod 
ZVVZ – lom OSS * V pátek 29. května byla předána do užívání 
nová čtyři a půl kilometru dlouhá silnice mezi obcemi Žernovice 
a Vitějovice, která umožní lepší spojení Prachatic s krajským měs-
tem. * Na nové silnici u Žernovic havaroval 19letý R. K. z Pracha-
tic. Bez vědomí rodičů usedl za volant osobního auta a pod lomem 
Kobylí hora dostal na mokré vozovce smyk a sjel do příkopu. Vyvázl 
sice bez zranění, na vozidle je škoda deset tisíc korun. Navíc je pode-
zření, že řidič, který nevlastnil řidičské oprávnění, požil před jízdou 
alkoholické nápoje. * Pro rušení nočního klidu na prachatickém 
náměstí byl prováděn zákrok proti podnapilé dvaadvacetileté 

Aleně B., která místo uposlechnutí začala urážet příslušníky VB. 
Ve svém jednání pokračovala, a proto byla převezena na protialkoho-
lickou záchytnou stanici. * Dne 25. června byl na ustavujícím plenár-
ním zasedání ONV Prachatice jednomyslně zvolen předsedou 
ONV RSDr. Václav Špán. * Hodnotitelská komise ZVVZ n. p. 
Milevsko doporučila vyhodnotiti jako nejlepší výrobek roku 1981 
speciální radiální ventilátory RVZ (1) 800 a 1000. Uvedené ven-
tilátory vyrábí a dodává od letošního března závod ZVVZ Pracha-
tice. Byly vyvinuty v prachatickém závodě pod vedením ing. Josefa 
Henzla. * Bohatou činností za uplynulé pololetí se může pochlubit 
Sbor pro občanské záležitosti okresního města, který například 
uspořádal pro 83 dětí sedm vítání do života, 152 žákům předal 
občanské průkazy, 142 absolventům maturitní vysvědčení a 17 bran-
cům předal povolávací rozkazy. * V sále budovy okresního výboru 
KSČ se v sobotu 17. října sešli příslušníci Pomocné stráže Veřejné 
bezpečnosti na své okresní konferenci. * Ministerstvo kultury 
ČSR prohlásilo svým výnosem ze dne 6. října historické jádro Pra-
chatic městskou památkovou rezervací. * Pro pokus vraždy na pří-
slušníku VB byl vzat do vazby třicetiletý Josef H. z Prachatic. Třicet 
minut po půlnoci dne 14. října procházel ulicí Zlatá stezka a v pod-
napilosti začal střílet z ilegálně držené pistole. Jeho počínání sledo-
vala hlídka VB. Při pronásledování prchajícího Josefa H. tento z bez-
prostřední vzdálenosti namířil pistoli proti příslušníku VB a několi-
krát stiskl spoušť. K výstřelu nedošlo jen proto, že náboj byl vadný. 
Pronásledovaný byl dopaden a po vystřízlivění na záchytné stanici 
putoval za mříže. * Slavnostní fanfáry, které zazněly ve čtvrtek 5. lis-
topadu v odpoledních hodinách na náměstí K. Gottwalda, byly před-
zvěstí otevření nově rekonstruovaného městského divadla. Práce 
na rekonstrukci si vyžádaly téměř šest milionů korun a trvaly čtyři 
roky. Vybral Pavel Fencl.

Ukázky z tisku: Týdeník Hraničář, orgán OV KSČ a ONV v Prachaticích

Městská knihovna pozvala do Prachatic básníka Jiřího Žáčka. V Radničním sále vyprávěl žákům základních škol. 
Setkání obohatily jeho verše, které zhudebnil Jiří Vopálka. Publikum je vyslechlo v podání žákyň Střední pedago-
gické školy Prachatice.
„Miluju písničky a když jsou veselé, ani mi nevadí, že jsou na moje texty,“ glosoval Jiří Žáček. Mezi mladými mu 
bylo fajn. „Holky krásně zpívaly. Dneska jsem si uvědomil, že se mi v Prachaticích nejvíc líbí mladá děvčata,“ 
usmíval se nad kávou. Pozvání do Café Duras označil za stylové, protože v dubnu mu vychází knížka básniček, 
která je právě o kavárnách. „Jmenuje se Café Robinson a pěkné fotky do ní vybral František Dostál. Potom uvi-
dím, co bude navrch v šuplíku. Myslím, že to budou takové deníkové zápisky. Doufám, že mi s jarem rozmrznou 
mozkové závity, takže se mi bude i dobře psát.“ Text a foto Václav Malina

Druhým rokem se žáci, kteří navštěvují povinně volitelný předmět „Konverzace v cizím jazyce“, zúčast-
nili cizojazyčné soutěže. Pořádá ji Tom Hutchinson, tvůrce anglických učebnic The Project, podle kte-
rých na naší škole vyučujeme anglický jazyk. Této soutěže se účastní každoročně mnoho evropských 
škol. Tentokrát byla zaměřená na vytvoření vlastního filmového příběhu s názvem „Going to the 
Movies“.  Žáci 8. ročníků k příběhům přistoupili s tvůrčím elánem, procvičili si jazykové znalosti 
a dovednosti a vyzkoušeli si vzájemnou spolupráci. Přestože nevyhráli, jsem moc ráda, že se zúčastnili.

Martina Dvořáková, ZŠ Vodňanská

Zúčastnili jste se prestižního mezinárodního festivalu Young Bohemia 2018 v Praze. 
Jak jste uspěli?
V konkurenci s hudebníky z různých koutů světa (Japonsko, Rusko, Kanada, Německo) 
velice dobře. V rozšířeném novém složení i se zpěvačkou Petrou Sovovou vybojoval pěti-
členný tým prachatických muzikantů v kategorii orchestrů a jiných uskupení svou již 
patnáctou zlatou cenu a navíc také Cenu poroty za interpretaci a aranžmá svých skla-
deb.

Čím jste konkrétně zaujali porotu?
Odborné mezinárodní porotě soubor předvedl multižánrový repertoárový výkon, 

za který ho vysoce bodovala. Ocenila dramaturgii, projev, hudební stránky a kvality vy-
stoupení, pěveckou stránku a provedení a úpravu skladeb.

Klarinetový soubor působí v Prachaticích již téměř dvanáct let. Co připravuje pro do-
mácí publikum?
Jako malé ohlédnutí připravil dva koncerty ve svém rodném městě. Prvním z nich byl 
koncert s pěveckým sborem Fontána SPgŠ Prachatice a hosty 5. dubna 2018 v kostele 
sv. Jakuba. Druhý koncert se bude konat na podzim v Městském divadle Prachatice. Sou-
bor má naplánované koncerty po celé České republice až do konce roku. Zúčastní se také 
několika dalších mezinárodních festivalů. (vam)

Básníka potěšily zhudebněné verše a mladá děvčata

Filmové příběhy na Vodňance v angličtině

Na slovíčko … s Janem Hovorkou z Klarinetového souboru Prachatice
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Prachatický odbor kultury, školství a cestovního ruchu opět připo-
mene konec druhé světové války. Hlavní den oslav, 7. květen 2018, 
bude vyhrazen ukázce vojenské historické techniky a pietnímu aktu 
u památníku na křižovatce ve Vitějovicích, to vše za přítomnosti 
hostů z Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.
Město Prachatice ve spolupráci s Klubem přátel čtvrté obrněné 
divize Prácheňska i v letošním roce připomene osvobození spanilou 
jízdou po stopách československé samostatné obrněné brigády. 
Hlavní myšlenka oslav zůstává stejná. Cílem je důstojně a v duchu 
tradic vzdát hold osvoboditelům města a připravit kulturní pro-
gram evokující atmosféru května 1945. Nebude chybět ani pře-
hlídka historické vojenské techniky. Za finanční a organizační pod-
pory města Prachatice si dny osvobození připomenou i nadšenci 
historického vojenského klubu. 
Kolona vozidel jako vzpomínka osvobození západních a jižních 

Čech vyjede 7. května 2018 z Protivína přes Vodňany, Bavorov, Vla-
chovo Březí a Husinec do Prachatic. Ve 13.45 hodin  vojenská vozi-
dla vjedou Dolní (Píseckou) branou na Velké náměstí, kde je přivítá 
starosta města Martin Malý. O hudební doprovod se postarají poslu-
chači a absolventi Základní umělecké školy Prachatice se skupinou 
Sax Band pod uměleckým vedením Pavla Pavelky.
Diváci si na Velkém náměstí budou moci prohlédnout historická 
vozidla až do 15.15 hodin. Po zastávce v našem městě bude vojenská 
kolona pokračovat k památníku ve Vitějovicích, kde starostka obce 
Vitějovice Lenka Tůmová a starosta Prachatic Martin Malý uctí 
památku padlých za II. světové války. Při přehlídce vozidel a polo-
žení věnců budou také přítomni zástupci amerického velvyslanectví 
v Praze.

Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru kultury, školství a CR
Jan Melichar, Klub přátel čtvrté obrněné divize Prácheňska

Noc literatury v knihovně
Již se stalo tradicí, že se Městská knihovna Prachatice spolu s Čes-
kým centrem v Praze hlásí do celosvětové akce k podpoře literatury 
nazvané Noc literatury. Koná se každý rok v předvečer zahájení nej-
většího knižního festivalu v zemi – Světa knihy.
Letošní večerní čtení připadlo na středu 9. května. Na základě poža-
davků místních fanoušků literatury bude v Prachaticích jedno čtecí 
místo. Tím se stane Městská knihovna Prachatice, kde se bude pře-
devším číst z děl současných evropských autorů, ale i vyprávět, zpí-
vat, hrát a povídat.
Noc literatury zahájí v 18 hodin ve vstupní hale vystoupení hudeb-
ního souboru pod vedením Jiřího Vopálky. V 18.30, 19.30 a ve 20.30 
budou probíhat půlhodinová čtení ukázek úryvků z knih zahranič-
ních autorů, a to v Husově světničce, ve studovně a v oddělení pro 
dospělé. O doprovodný  program se od 19 hodin v oddělení pro děti 
a mládež postarají členky brněnského divadla MALÉhRY Bolka 
Polívky s programem Čtení ke kafi. Těšit se můžeme na členky diva-
dla Danielu Zbytovskou, Nikolu Zbytovskou a Barboru Seidlovou.

Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice

Druhý ročník ZUŠ Open
Základní umělecká škola Prachatice připravuje na 24. května 2018 
další umělecký happening ve vřejném prostoru. Od 17 hodin s námi 
můžete putovat městem a na předem vybraných místech poslouchat 
muziku. Naši procházku začneme v arkádách staré radnice, přes 
altánek v hospicovém parku projdeme do různých podloubí a brá-
nou dojdeme až ke kostelu sv. Jakuba. Tam vás bude čekat malé pře-
kvapení. Přidruženou akcí k programu ZUŠ Open je celý květen 
výstava výtvarného oboru v zimní zahradě městského úřadu.

Jakub Weiss

Hus Muž kolem rybníka
V sobotu 5. května ožije Křišťanovický rybník sportem. Hus Muž 
duatlon je závod, který přímo navazuje na populární Xterru i na loň-
ský premiérový Hus Muž triatlon. Multisportovní závod je součástí 
Českého poháru a kombinuje terénní běh, horské kolo a znovu 
terénní běh. Pořadatelé lákají do nádherné přírody okolo Křišťano-
vického rybníka, Blanice a hradu Hus na nezapomenutelný zážitek, 
který je vhodný i pro úplné sportovní začátečníky. Kategorie jsou 
vypsány pro všechny od 0 do 15 let. Pro děti bude dopoledne připra-
vený krosový běh. Po skončení závodu bude koncertovat skupina 
Buczech Blues, opečeme čuníka a posedíme u táboráku (víc info 
na www.husmuz.cz). Xterra se vrátí do Prachatic 14. a 15. července.

Michal Piloušek

Dům dětí a mládeže informuje
Jarní bazar se uskuteční 19. května od 9 hodin do 12 hodin v areálu 
Domu dětí a mládeže v Prachaticích (koupě a prodej sezónního 
zboží – kola, in-line brusle, chrániče, sportovní oblečení …). 
Den dětí se bude konat 1. června od 9 do 11 hodin. Je určený přede-
vším pro mateřské a základní školy a rodiče s dětmi. Odpoledne 
od 15 hodin ho v prostorách domu dětí zakončí přehlídka kroužků 
při DDM. Můžete se podívat, co se děti některých kroužků v prů-
běhu školního roku naučily. Zároveň si u nás můžete vyzvednout 
Prázdninový pas s akcemi na hlavní prázdniny.

Marcela Vitoulová, DDM Prachatice

Přehlídka mysliveckých trofejí zvěře
Myslivecký spolek Vlachovo Březí ve spolupráci s Okresním mysli-
veckým spolkem Prachatice, městy Prachatice, Vimperk a Vlachovo 
Březí pořádá 15.–20. května 2018 v Panském pivovaru ve Vlachově 
Březí chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v mysliveckém 
roce 2017.
Pro veřejnost bude otevřeno od úterý do čtvrtka 14–19 hodin, 
v pátek a v sobotu 9–19 hodin a v neděli 9–14 hodin. Na sobotní 
odpoledne je připravený slavnostní program. K tanci a poslechu při 
něm zahraje kapela Šumaváci.

Alena Veleková, DiS., referentka státní správy myslivosti

Diskuse o komunitním plánování 
sociálních služeb

Dubnový kulatý stůl na téma Kyberkriminalita za účasti odbor-
níků – zástupců škol, policie, pedagogicko-psychologické poradny, 
neziskového sektoru, veřejné správy a místní akční skupiny SOS 
Šumavsko – se dohodl na vydání letáku, přípravě propagačních 
materiálů na dané téma, pilotním projektu dalšího vzdělávání u dětí 
na 1. stupni, ale také rodičů dětí předškolních a dalších aktivitách 
pro rok 2019.
Další kulatý stůl na téma Migranti, uprchlíci, Romové a my připra-
vujeme v rámci KPSS ORP Prachatice na 17. květen 2018 od 13.00 
hodin v prostorech společnosti KreBul, Zlatá stezka 145, Prachatice. 
Vstup je zdarma pro všechny, koho téma zajímá. Diskutovat budou 
i přizvaní zástupci z Organizace pro pomoc uprchlíkům Praha 
a z Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj.

Hanka RH+, koordinátor KPSS Prachatice

Voňavé tvoření pokračuje
Na druhý praktický seminář lektorka připravuje několik dalších 
zajímavých receptů na výrobu přírodní kosmetiky. Dojde i na čisticí 
prostředky používané v domácnosti. Těšíme se na Vás v pátek 
25. května 2018 od 16.30 hodin opět v prostorách KreBul, o. p. s., 
Zlatá stezka 145. Kapacita je omezená, proto se hlaste na e-mail lma-
chartova@mupt.cz. Mgr. Lenka Machartová, referent odboru ŽP

Dny duchovní hudby …
… začnou 7. června vernisáží výstavy „Svatý Jan Nepomuk Neu-
mann očima evropských malířů“ a prvním koncertem v kostele 
sv. Jakuba (program v příštím RL). Jiřina Dolejšková

Dny osvobození se blíží, opět přijede kolona historických vozidel
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 GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
e-mail galerie@prachatice.eu
12. 5. – 8. 7.
DENĚL – 11 ÚVAH O DNEŠNEJ SPOLO-
ČENSKEJ KULTÚRE
Členy sdružení DENĚL jsou talentovaní 
studenti a absolventi University Komen-
ského v Bratislavě a dalších škol a také 
mimořádné talenty, samouci. Mladí 
umělci přináší nejen své objevování, 
ale i nové pohledy na umění.
ARTEM – WE ARE ARTEM
Společnost ARTEM představí tvorbu 
objevnou především ve své původnosti 
a originalitě.
Vernisáž dvojvýstavy (11. 5. od 18.00) 
uvede L. Moza, vedoucí Katedry výtvar-
ného umění Pedagogické fakulty UK 
v Bratislavě.
Hudební doprovod: soubor Beltina, ZUŠ 
Prachatice.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00

NÁRODNÍ DŮM
4. 5. (19.00)
UDG + JAKUB DĚKAN  & BAND TOUR 
2018
(více informací na www.udg.cz)

MĚSTSKÉ DIVADLO
11. 5. (19.00)
F. Veber: CHLAP NA ZABITÍ
Pantheon Production / Předplatné řady 
BONUS 
Francouzská komedie o tom, jak se profe-
sionální zabiják stane obětí sebevraha.
20. 5. (19.00)
J. C. Islerte: TEĎ NE! ANEB NA TOHLE 
TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Agentura APP Art – Činoherní studio Bouře 
/ Předplatné řady B
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou 
ženu, dobré postavení, prosperující firmu. 
Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce 
a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše 
do jeho života.
28. 5. (19.00)
JO. NENÍ TO JEDNODUCHÉ!
Divadlo Palace / Předplatné řady A
Vyprodané představení. 
29. 5. (19.00)
PROKLETÍ
NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA
Divadlo A. Dvořáka Příbram / Předplatné 
řady A
Vyprodané představení. 

SKLEPY STARÉ RADNICE
15. 5. (19.00)
TARA FUKI
Křehké duo zpívajících cellistek
(více na str. 8)

VSTUPENKY
http://vstupenky.kisprachatice.cz 
Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky 
a další informace najdete na www.facebook.
com/kisprachatice
www.kisprachatice.cz

KONTAKTY
Tel. Městské divadlo: 388 607 227
e-mail: vhouskova@kisprachatice.cz
infocentrum@kisprachatice.cz

INFOCENTRUM
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pátek 8.00-17.00

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře 
Otto Herberta Hajeka.
Otevřeme po předchozí domluvě v infocen-
tru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo tel. 388 607 574
3. 5. (19.30)
PEPA
Komedie, drama ČR. Od 12 let.
10. 5. (18.00)
PLANETA ČESKO
Dokumentární film ČR. Přístupný.
15. 5. (18.00)
JO NESBO:
DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU
17. 5. (19.30)
DEN CO DEN
Romantický film USA. Od 12 let. Titulky.
22. 5. (19.30)
OPERACE ENTEBBE
Drama, thriller V. Británie, USA.
Od 12 let. Titulky.
24. 5. (16.00)
SHERLOCK KOUMES
Komedie, animovaný film V. Británie, 
USA. Přístupný. České znění.
24. 5. (18.00)
SHERLOCK KOUMES (3D)
29. 5. (19.30)
HASTRMAN
Romantický, thriller ČR. Od 12 let.

Romantický a zároveň ironický příběh 
h a s t r m a n a  a l i a s  b a r o n a  d e  C a u s 
(K. Dobrý), jehož láska k venkovské dívce 
Katynce (S. Zmrzlá) naplňuje netušeným 
štěstím i stravující vášní.
31. 5. (19.30)
DEADPOOL 2
Akční, sci-fi, komedie USA. Od 15 let. 
Titulky.

ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ
3.–30. 5.
KRÁSA STRUKTURY
Autorská díla výtvarného oddělení žáků 
ZUŠ pod uměleckým vedením M. Troubi-
lové (vernisáž od 17.00).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 

www.knih-pt.cz
e-mail info@knih-pt.cz
do 16. 6.
Výstava
ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY 
NEJEN ČESKÉ VĚDĚ
3. 5. (14.00)
Literární kavárna
ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA
Beseda s kastelánem T. Horynou
Domov seniorů M. Křišťana
14. 5. (9.00–11.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Klubovna knihovny
15. 5. (9.00–11.30)
Univerzita 3. věku: Literatura
ZÁVĚREČNÉ KOLOKVIUM
Představení seminárních prací
Rožmberský sál
16. 5. (14.00–15.00)
Tvořivé středy se Z. Lebedovou
HRAJEME SI S RULIČKAMI
Odd. pro děti a mládež
23. 5. (17.15–18.15)
Magické osmičky v roce 2018
1648 VESTFÁLSKÝ MÍR
Přednáška L. Čepičky
Klubovna knihovny
23. 5. (10.30–11.00)
Klub maminek
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU
Odd. pro děti a mládež
24. 5.
Celé Česko čte dětem
BESEDA S J. DĚDEČKEM (pro ZŠ)
30. a 31. 5. (13.00–16.00)
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE S H. KLIMKEM
Radniční sál
Oddělení pro dospělé a studovna
po  12.00–17.00
út  09.00–17.00 
st  09.00–17.00
čt  09.00–17.00
pá  09.00–17.00 
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po  12.00 – 17.00
út  12.00–17.00
st  12.00–17.00
čt  12.00–17.00
pá  09.00–17.00
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018
út  11.30–15.00
Literární kavárna, knihovna Domova 
seniorů M. Křišťana
1. čtvrtek v měsíci 12.30–15.00
Nemocnice Prachatice, knihovna
1. pondělí v měsíci  13.00–15.00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
www.zuspt.cz 
3. 5. (18.00)
SAXBAND A SPOL. 
Koncert saxofonového souboru a absol-
ventský koncert (Pizzerie Primavera)
23. 5. (18.00)
KLÁVESOVÝ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Sál ZUŠ
24. 5. (17.00)
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ZUŠ OPEN
CEL OREPUBLIKOVÝ HAPPENING 
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
Centrum Prachatic
30. 5. (18.00)
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Vystoupí absolventi hr y na kytaru, 
dechové nástroje, zpěváci a své práce 
budou prezentovat absolventi výtvarného 
oboru
Galerie Dolní brána
31. 5. (18.00)
KLAVÍRNÍ ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Sál ZUŠ

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.clubkandlak.cz

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
tel. 388 385 715, 724 421 269
www.nm.cz
Otevřeno:
út–ne 9.00–17.00
od 19. 5.
KAŠPÁRCI A KAŠPAŘI ŘÍŠE LOUTEK
Kašpárek, či také Pimprle, příbuzný 
vídeňského Kasperla, nesměl chybět 
od poloviny 19. století téměř v žádné lout-
kové hře. Výstava přiblíží postavení 
a význam postavy Kašpárka v českém 
loutkovém divadle, připomene mj. jeho 
předchůdce i polemiky „Kašpárek ano či 
ne“. Z divadla Říše loutek se do Prachatic 
přestěhují loutky Vojtěcha Suchardy či 
Bohumila Koubka, rozličné kostýmy pro 
Kašpárka, k vidění bude sada fotografií 
Suchardova Kašpárka v různých kostý-
mech, plakáty, reklamní a propagační 
tisky s motivem Kašpárka či vitráž z roku 
1928. Kašpárka ukážeme v kontextu dal-
ších komických figur, které se vyskytovaly 
v repertoáru Říše loutek: vystaveny tak 
budou také loutky Paňáců, Flika a Floka, 
Náciho, postaviček Bum a Bác ad.
9. 5. (18.00)
MARAVEJA
Májový koncert pěveckého sboru.
10. 5. (10.00)
TVŮRČÍ DÍLNA
S POHÁDKOU PRO RODIČE S DĚTMI
19. 5.
OSLAVA 200 LET NÁRODNÍHO MUZEA
10.30 – autorské komentované prohlídky 

expozice loutek a cirkusu
14.30 – vernisáž výstavy KAŠPÁRCI 

A KAŠPAŘI (Z) ŘÍŠE LOUTEK
16.00 – KLAUNIÁDA SLADĚNY ŠÍLENÉ
 Vystoupení zdravotní klaunky 

J. Machalíkové
V rámci oslav výtvarná dílna inspirovaná 
výstavou o Kašpárcích.

PRACHATICKÉ MUZEUM
tel. 388 311 419
www.prachatickemuzeum.cz
Otevřeno:
út–ne 10.00–16.00
do 27. 5.
BYTOVÝ TEXTIL 1. REPUBLIKY
Výstava připomene sté výročí založení 
republiky poněkud intimněji – vhlédnu-
tím do prvorepublikového interiéru. Před-
staví stovky hodin práce tehdejších hospo-
dyněk v podobě ručně vyráběných pře-

hozů, záclon, ubrusů, deček.
10. 5. (17.00)
VÝROBA ČAJOVÝCH PANENEK Z DOB 
NAŠICH BABIČEK
Workshop
Inspirujte se na výstavě Bytový textil 
1. republiky a vytvořte si vlastní panenku, 
která bude zdobit vaši konvici a dózu. 
Účast nutno nahlásit předem na fidle-
rova@prachatickemuzeum.cz, tel. 388 311 
419.
15. 5. (17.00)
ROK 1918 NA PRACHATICKU
Přednáška P. Fencla.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326
Otevřeno:
po–pá 12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na tel. 605 244 591 nebo 603 848 762)
do 23. 5.
V Ý S TAVA  S D RU Ž E N Í  Š P E R K A Ř Ů 
UNOSTO
Sdružení vzniklo jako platforma pro pro-
pagaci mladého českého šperku. Kromě 
stálých členů se na projektech podílejí 
hosté z řad spřízněných šperkařů, desig-
nérů a grafiků.
od 25. 5.
VÝSTAVA HRAČEK
Hračky se ve Fatře Napajedla vyráběly již 
před 2. světovou válkou. V tradici pokra-
čují současní designéři. 
Vernisáž 25. 5. od 18.00 hod.

SENIOŘI ČR z. s. – MěO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
2. 5. (14.00)
MÁJOVÝ PIKNIK  S HARMONIKOU
Pečení buřtíků, ukázka pečení domácího 
chleba, Československá rotopediáda
Zlatá Stezka 145
7. 5. (9.00)
Klub přátel MK
CO NÁS ZAUJALO
A CO DOPORUČUJEME
Městská knihovna PT
8. 5. (14.00)
HRAJEME RUSKÝ KUŽELNÍK
S UŽIVATELI
Domov seniorů M. Křišťana
9. 5. (14.00)
2. ČÁST HISTORICKÝCH BESED 
ke vzniku Československé republiky 
s místostarostou J. Klimešem. Součástí 
bude pravidelná Československá rotopedi-
áda
Zlatá Stezka 145
10. 5. (14.00)
5. ROČNÍK COUNTRY BENEFICE
Mezigenerační country setkání tanečních  
a pěveckých souborů. Dobrovolné vstupné 
na charitativní účely.
Arkády Staré radnice
11. 5. (10.00–12.00)
FÉROVÁ SNÍDANĚ
Celorepubliková akce na podporu lokál-
ních potravin
Před Starou radnicí
16. 5.
AUTOBUSOVÝ VÝLET DO PRAHY

N á v š t ě v a  p o s l a n e c k é  s n ě m o v n y 
na pozvání J. Bauera. Zajímavosti Malé 
strany. Odjezd z Malého nám. v 7.00.
21. 5. (14.00)
SENIORSKÉ INTERPELACE
Debata s poslancem J. Bauerem
Zlatá Stezka 145
23. 5. (14.00)
FILMOVÉ HISTORICKÉ
POKOUKÁNÍČKO
Součástí Československá rotopediáda
Zlatá Stezka 145, SeniorPoint
31. 5. (10.00)
SENIORSKÉ SPORTOVNÍ HRY NAPŘÍČ 
HANDICAPY + ČESKOSLOVENSKÁ 
ROTOPEDIÁDA
Domov seniorů M. Křišťana

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
15. 5. (14.00)
O PRACHATICÍCH SE STAROSTOU 
M. MALÝM
Radniční sál
22. 5. (14.30)
Akademie 3. věku – 9. lekce
CISTERCIÁCI A ZLATÁ KORUNA
K. Charvátová
Radniční sál
29. 5. (14.30)
Akademie 3. věku
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
Radniční sál

SENIOR POINT PRACHATICE
www.krebul.cz
prachatice@seniorpointy.cz 
Výstavy:
SENIOR KLUB VOLARY A RODINA
3. 5.
Seminář
KVĚTEN, LÁSKY ČAS, ASERTIVNĚ 
POUŽIJ SVŮJ HLAS  
10. 5.
Konference
VOLARY A POCHOD SMRTI
11. 5.
DEN PRO RODINU
21. 5.
EXKURZE NA ZÁMEK KRATOCHVÍLE
Květinové výzdoby interiérů

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
5. 5.
Zájezd
STRÁŽNÝ–MITTERSREUT–POHAN-
SKÉ KAMENY
Odjezd 8.00, Malé nám.
9. 5.
CHROBOLY–ZLATÝ POTOK–TISOVKA 
–BŘEZOVÍK
Odjezd 8.30, vlak.
12. 5.
PŘÍBRAM, BŘEZOVÉ HORY–TŘE-
MOŠNÁ (okraj VVP Brdy)–PŘÍBRAM
Odjezd 6.45, vlak.
19. 5.
STOŽEC–VLTAVA–NOVÉ ÚDOLÍ
Odjezd 8.30, vlak.
26. 5.
Zájezd
OKOLÍ PRAHY
Odjezd 7.00, Malé nám.
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Noc kostelů se pořádá se od roku 2001 v celé Evropě a umožňuje 
veřejnosti bližší setkání s křesťanstvím. Jsou zpřístupněny některé 
kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma 
konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy, dokonce 
i divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout 
do kostelních sakristií i klášterních zahrad, zkusit si zahrát na var-
hany, vystoupat na věže nebo dokonce sestoupit do starobylých 
krypt, prožít liturgii i vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křes-
ťanských chrámů.
Římskokatolická farnost Prachatice se k této akci připojila poprvé 
před pěti lety. V letošním roce organizuje a připravuje již šestý roč-
ník, který, jak věříme, zaujme návštěvníky a osloví i ty, kteří do kos-
tela běžně nechodí. 
Noc kostelů se v Prachaticích uskuteční 25. května 2018. Slavnostní 
zahájení proběhne podle počasí před jižním vchodem nebo v hlavní 
lodi kostela sv. Jakuba v 16.30 hodin. Naváže na něj tradiční komen-
tovaná prohlídka našeho kostela nejen pro dospělé, ale i pro děti 
a mládež.
Noc kostelů – Kostel sv. Jakuba
Prachatice, pátek 25. 5. 2018
16.30 – Společné vystoupení školních sborů prachatických ZŠ 

a „Píšťalka“ při ZŠ Národní 

16.30 – 22.30 individuální prohlídka věže kostela
17.00 – komentovaná prohlídka pro děti a první příchozí – „Zasta-

vení u varhan a dalších historických nástrojů, prohlídka 
zvonu sv. Jakub“

18.30 – koncert hudební skupiny P. Vavřince „Miriam“ 
19.30 – cestovatelská beseda s P. Plášilem – Fatima
20.30 – vernisáž výstavy v krovu kostela
21.00 – komentovaná prohlídka kostela a krovu
22.00 – koncert Klarinetového souboru Prachatice
23.00 – mše při svíčkách s modlitbou za město
V rámci Noci kostelů v Prachaticích můžete navštívit i klášter „Neu-
manneum“ a modlitebnu Církve československé husitské. Podrobný 
program bude zveřejněn na webových stránkách města, farnosti 
i Noci kostelů (odkazy: www.farnostprachatice.cz, www.neumann-
eum.cz, www.ccsh–prachatice.cz, www.prachatice.eu).
Pro nás, organizátory, bylo velmi zajímavé, když jsme v předchozích 
letech slyšeli návštěvníky s obdivem mluvit o tom, že mohou nahléd-
nout do prostor, kde ještě nikdy nebyli a s očekáváním a snad i jis-
tým napětím si prohlíželi neznámá zákoutí stavby, kterou mají 
denně na očích. Pokud jste se v předchozích letech nemohli zúčast-
nit, těšíme se na vás letos. Jiřina Dolejšková

vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu

Tara Fuki komorně ve sklepích
Tara Fuki – dvě křehké dámy, majitelky dvou sametových hlasů 
a dvou krásně znějících violoncell předvedou svou intimní hudbu 
ve sklepích Staré radnice v úterý 15. května od 19.00 hodin.

Duo tvoří Dorota Barová (v Prachaticích již vystupovala po boku 
Anety Langerové nebo s moderní jazzovou partou Vertigo) a Andrea 
Konstankiewicz (hrála v kapele BOO). Jejich hudba je hudební 
improvizace na pomezí mnoha hudebních žánrů (klasická hudba, 
jazz, folk a jiné). Texty písní zpívají polsky, česky a francouzsky. 
Úspěšně koncertují po celé Evropě, vystupovaly také v Egyptě 
a aktuálně v Mexiku. Za album Auris získaly žánrové ocenění Anděl 
2007 v kategorii „world music“.
Zveme všechny čtenáře Radničního listu na hudební „lahůdku“. 
Vstupenky za 150 Kč jsou k zakoupení v infocentru nebo on-line 
na vstupenky.kisprachatice.cz. Miroslav Čertík, KIS Prachatice

Příznivce si našly i netradiční pořady
Více než šest tisíc návštěvníků využilo kulturní nabídky KIS Pracha-
tice v prvních třech měsících roku 2018.  Kromě činoherních před-
stavení, která jsme nabídli v rámci předplatného, a Festivalu ama-
térského divadla Štít, pohádek, koncertů nebo přednášek, jsme 
v Městském divadle připravili také pořady, dá se říci, netradiční. 
Mezi ně patřil např. muzikál Edith a Marlene v podání Divadla 
pod Palmovkou. Toto představení na domovské scéně odehrává 
na jevišti o hloubce 18 metrů. Naše divadlo nabízí metrů devět. Přes 
poněkud stísněné prostory bylo toto představení skutečným zážit-
kem pro všechny přítomné. Z trochu jiného soudku byla talkshow 
Komici s. r. o. Protože formát talkshow má své kouzlo a vlastní 
diváckou základnu, budeme se snažit nabídnout ji i v nadcházejících 
sezonách. Netradiční bylo také představení černého divadla HILT, 
které se do prachatického divadla vrátilo po téměř 11 letech. Nejed-
nomu malému divákovi zamotaly uvedené triky hlavu.
V Galerii Dolní brána od začátku roku proběhly dvě vernisáže zají-
mavých výstav – prachatického fotografického klubu F 2,8 a Asoci-
ace jihočeských výtvarníků. Celkem 37× promítalo Kino Národka.
Také v nadcházejících měsících se můžete těšit na řadu zajímavých 
programů, kterých bude ovšem oproti zimním měsícům o něco 
méně. Přece jen sluníčko a prodlužující se dny lákají spíše k venkov-
ním aktivitám než k návštěvám divadel, galerií nebo kina.
Děkujeme všem našim návštěvníků za hojnou účast na akcích, které 
pro vás připravujeme. Budeme se těšit na viděnou i v budoucnu.

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Vychází detektivka Pětidomí
Prachatický spisovatel Tomáš Přibyl oznámil 
vydání svého nového detektivního románu 
Pětidomí. „Není od začátku plný mrtvol. 
Napětí mu v žádném případě nechybí, jen 
nemá tu povrchní akční podobu, jakou dnes 
často v detektivkách dostává,“ říká. 
Na začátku stojí hlavní vyšetřovatelka Věra 
Kostohryzová po kotníky v blátě a prohlíží si 
v mlhavém podzimním dni auto, kterým 
zmizel pachatel loupežného přepadení. 
A ona ho musí najít v okolních pěti domech. 
Společně s mladým poručíkem Tomášem Kabátníkem, kterého zau-
čuje, tak vstupuje do životů několika lidí, kteří se s tím, jaký mají 
osud, vyrovnávají po svém … (z tiskové zprávy T. Přibyla)

Dovolujeme si vás pozvat na Zážitkovou stezku víly Majolenky, do Are-
álu lesních her a do nově otevřené Stezky ptačích budek Bohuslava 
Nauše. Věříme, že nejen v nastupujícím jarním počasí zde strávíte pří-
jemné chvíle. Protáhnete si tělo, můžete plnit  zajímavé úkoly a zároveň 
si rozšířit své vědomosti o biologické ochraně lesa či třeba o životě včel. 
Tyto atraktivity byly pořízeny za přispění města a v rámci strategic-
kého plánu rozvoje města.

Mirka Le Guen, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Noc kostelů v chrámu svatého Jakuba v Prachaticích
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V pátek 6. dubna a v sobotu 7. dubna se 
uskutečnily na prachatických základ-
ních školách zápisy dětí do prvních tříd 
pro školní rok 2018/2019. Pro budoucí 
prvňáčky bylo připraveno několik sta-
novišť a celá řada úkolů, které děti 
zábavnou formou plnily. Tuto událost si 
nenechali ujít starosta města Martin 
Malý a místostarosta Jan Klimeš, kteří 
navštívili školy během zápisů.
Pro zajímavost uvádíme několik čísel. 
Celkem se k zápisu dostavilo 145 dětí, 
což je v porovnání s loňským rokem 
o 26 dětí méně. 
Do základní školy v Národní ulici přišlo k zápisu celkem 65 dětí, 
z toho 12 dětí, kterým byl ve školním roce 2017/2018 udělen odklad 
povinné školní docházky. Pro školní rok 2018/2019 bylo zapsáno 
54 dětí, rodiče 11 dětí požádali o odklad. Do Montessori třídy se při-
šlo zapsat z celkového výše uvedeného počtu 17 dětí.
Základní škola ve Vodňanské ulici přivítala celkem 35 budoucích 

prvňáčků, z nich sedm dětí, kterým byl 
ve školním roce 2017/2018 udělen 
odklad povinné školní docházky. Pro 
školní rok 2018/2019 bylo zapsáno 
30 dětí a rodiče pěti dětí požádali 
o odklad.
Základní školu na Zlaté stezce 240 
navštívilo celkem 41 budoucích prv-
ňáčků, z toho osm dětí, kterým byl 
ve školním roce 2017/2018 udělen 
odklad povinné školní docházky. 
Zapsáno bylo 31 dětí pro školní rok 
2018/2019 a rodiče 10 dětí požádali 

o odklad.
Na základní školu na Zlaté stezce 387 se dostavily k zápisu čtyři 
děti, přičemž zapsáno nebylo prozatím žádné z nich z důvodu přeru-
šení správního řízení.
Pevně věříme, že si budoucí prvňáčci zápis s radostí užili, a že se již 
nyní těší na začátek září, až usednou poprvé do školních lavic.

Lucie Pavlíková, DiS., odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Blíží se zápis do ZUŠ
Zveme děti s rodiči 5. června 2018 k zápisu do hudebního, taneč-
ního a výtvarného oboru Základní umělecké školy Prachatice. 
Nemusíte se bát přijít ani s budoucími prvňáčky nebo předškoláky, 
výuku ve škole je možné velmi dobře zvládnout i s přípravnými roč-
níky všech našich oborů (podrobné informace si můžete pročíst na 
www.zuspt.cz).  Jakub Weiss, ZUŠ Prachatice

Paraplíčko tančilo
Jedno březnové středeční odpoledne se v MŠ Paraplíčko sešli 
v doprovodu rodičů, prarodičů i starších sourozenců malí kouzel-
níci, čarodějnice, víly, rytíři a princezny. Objevil se i Šmoula, dino-
saurus, lev, indiánka, pirát nebo hasič a ještě mnoho krásných, vět-
šinou pohádkových postav. Dokonce přišla i Minnie, která trošku 
připomínala paní učitelku ze školky. Celým pohádkovým bálem 
provedla děti Lenka za vydatné pomoci ostatních učitelek. Byly při-
pravené soutěže, rozdávaly se sladké odměny a nechybělo ani 
výborné občerstvení v pohádkovém baru. Všichni společně jsme si 
zatančili v rytmu veselé dětské muziky, o kterou se postarala 
DJ Martina. O tom, že se nám „Pohádkový bál“ opravdu povedl, 
svědčily rozzářené dětské oči. A o to přece jde!

Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

Mezinárodní den dětí v divadle
Doba letních prázdnin se nezadržitelně blíží. Město Prachatice – 
odbor kultury, školství a cestovního ruchu – i v letošním roce při-
pravuje Prázdninový pas. Většina dětí z Prachaticka a okolí ho jistě 
zná a ví, že v něm naleznou nabídku na kulturní a sportovní akce 
připadající právě na období prázdnin.
Již 15. vydání Prázdninového pasu, včetně malé sladkosti, obdrží 
mezi prvními návštěvníci divadelního představení „Putování s pan-
tomimou, tentokrát o Davidu a Goliáši“ v pátek 1. června v Měst-
ském divadle u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Pohádka 
nabídne svět plný fantazie a poučení o tom, že se velcí nemají vyta-
hovat na malé a silnější na slabší. Zábavné a hravé pantomimické 
vystoupení Martina Sochora děti nejen pobaví, ale spolu s hercem se 
stanou i součástí představení.

Vladimíra Blažíčková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Statistika týraných a zneužívaných děti je alarmující

Školní rallye na Národce
Pod slovem „rallye“ si asi nejčastěji vybavíme automobilové závody. 
Na ZŠ Národní o závodění v polovině dubna nešlo. Slovo jsme si 
pouze vypůjčili pro název projektového dne, který jsme uspořádali 
pro žáky a učitele z partnerské školy  z Freyungu.

V rámci projektu Dva jazyky jedna myšlenka, jehož cílem je zvýšení 
jazykových kompetencí u žáků a učitelů a vytvoření podmínek pro 
podporu vzniku bilingválních škol na obou stranách hranice v pří-
hraničních regionech, se děti a učitelé poprvé sešli a strávili spo-
lečný den nabitý mnoha aktivitami. Děti se rozdělily do česko-
-německých skupin a podle předem připraveného plánu obcházely 
šest stanovišť. V tělocvičně si vyzkoušely tolik oblíbený parkur, 
v počítačové učebně vytvářely v grafickém programu obrázky, 
v klubu se porovnávaly české a německé hry a k „velkému“ překva-
pení se nejoblíbenější hrou stal stolní fotbal. V hudebně se tanco-
valo, hrálo na hudební nástroje a především zpívalo – česky 
i německy. V učebně výtvarné výchovy čekalo na skupiny malování 
na sklo – každý měl možnost namalovat si na památku skleničku. 
Posledním stanovištěm byla školní kuchyňka, kde se popustila uzda 
fantazii a vytvářely se zde zdravé a veselé svačinky. Poděkování 
za organizaci patří nejen pedagogům školy, ale i studentům SPgŠ 
Prachatice. Mgr. Hana Bolková

K zápisům do prvních tříd přišlo oproti loňsku méně dětí

Ze statistiky odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachaticích 
za rok 2017: Specialistka na týrané, zneužívané a zanedbávané děti 
intervenovala v osmi rodinách.
Ve čtyřech případech se jednalo o pohlavní zneužití, ve dvou 

o fyzické týrání, v jednom o zanedbávání péče a v posledním byla 
dětská oběť součástí zločinu obchodování s lidmi. Buďte vnímaví, 
mnoho dětí je týráno skrytě.

Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí
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Dotace pomáhají zlepšit prostředí
ve školním včelíně

Výroční členská schůze základní organizace včelařů Prachatice pro-
běhla v sobotu 3. března 2018. Naše základní organizace patří 
v rámci města k největším organizacím. V současné době má 
144 členů, kteří obhospodařují 1168 včelstev, a jeden včelařský 
kroužek. Výroční členská schůze zhodnotila plnění úkolů za rok 
2017. Dá se říct, že naše činnost je zaměřená především na celospo-
lečenské poslání včelařů, a to je výroba medu a pomoc životnímu 
prostředí, především opylováním vegetace na našem území.
Nadále platí skutečnost, že bez včel by nebyl život na naší země-
kouli. Proto věnujeme pozornost zvyšování odborné úrovně našich 
členů. Výroční členská schůze zhodnotila tento úsek jako velmi 
dobrý, ať už to bylo zajišťování odborných přednášek pro naše členy 
anebo organizování výjezdových zájezdů za včelaři do ciziny i u nás. 
Na zájezdech jsme úspěšně propagovali Prachatice, stejně tak jako 
při návštěvách včelařů z jiných zemí na našem školním zařízení.

Účast představitelů města Prachatice na našich akcích a schůzích 
nás utvrzuje, že tuto činnost děláme dobře. Veškerá činnost je zajiš-
ťována z prostředků naší základní organizace, ať už formou zvýšení 
příspěvků členů nebo získáváním dotací. Zde chci zdůraznit, 
že dotace získané od města Prachatice i od obcí, kde mají umístěna 
včelstva naši včelaři, jsou věnovány na zlepšení prostředí na našem 
školním včelíně včetně oplocení a technického vybavení na před-
nášky. V žádném případě dotace nejsou „projídány“.
Jako problém v současné době se jeví skutečnost, že v případě 
potřeby nejsou v Prachaticích žádné objekty, kde bychom mohli 
organizovat schůze a zasedání výboru. Myslíme si, že tato situace 
tíží nejen nás. Často slyšíme názory, že včelaři mají peněz dost, 
neboť jim je samy včelky přinesou. Takovýmto názorům, které 
někteří spoluobčané mají, vzkazuji: Ať si to jdou vyzkoušet.
Přesto činnost naší základní organizace je pestrá a bohatá. To máme 
také zakotveno v plánu práce na rok 2018. Kromě vzdělávání našich 
členů plánujeme zájezd do Slovinska, v červnu předpokládáme 
v našem městě přijetí včelařů ze Slovinska, Slovenska a Moravy.
Děkujeme městu Prachatice za dobrou spolupráci i za podporu naší 
činnosti. Rovněž tak děkujeme obcím, ve kterých působí naši vče-
laři. Vladislav Ženíšek, jednatel ZO ČSV Prachatice, z. s.

Jihočeská hospodářská komora
pomáhá hledat nové zaměstnance

Burzu práce zorganizovala Jihočeská hospodářská komora Pracha-
tice ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Deset významných zaměstna-
vatelů z regionu na ní hledalo nové zaměstnance. Do sálu Národ-
ního domu v Prachaticích přišli uchazeči evidovaní úřadem práce, 
žáci posledních ročníků středních škol a ti, kteří se zajímali o novou 
pracovní nabídku. Absolventi středních škol dostali možnost zamy-
slet se nad volbou správného studijního oboru, aby se po skončení 
studia dobře uplatnili na trhu práce.
V době, kdy nabídka po pracovních místech převyšuje poptávku, je 
důležité hledat vzájemné sítě a efektivně propojit firmy a osoby, 
které hledají zaměstnání. Poptávka ze strany zaměstnavatelů byla 
opravdu velká. Nejžádanější pozice? Seřizovač montážních strojů, 
elektronik, manipulační dělník, ale také programátor a technolog.

Kateřina Třísková, ředitelka, JHK Prachatice

Cirkus Senior – skvělá zábava
„Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí.“ 
Cirkus Senior zavítal do Domova seniorů Mistra Křišťana Pracha-
tice v rámci Cvičení šitého na míru podpořeného nejen sponzory, 
poslancem Janem Bauerem, ale i městem Prachatice z Grantů 2018.
Jde o nový projekt neziskové organizace Artists 4 children, který si 
klade za cíl využít prvky žonglování jako psychomotorické cvičení 
pro seniory. Hodinu vedli certifikovaní lektoři Adam Jarchovský 
a Kateřina Klusáková.
N e n í  p o c h y b  o  t o m , 
že vhodné pohybové aktivity 
prodlužují aktivní život seni-
orů. Doporučuje se pěší 
turistika, cvičení ve vodě, 
pohybové hry, psychomoto-
rická cvičení, jednoduché 
taneční kroky či prvky jógy. 
Kromě fyzické roviny zahr-
nuje dle def inice WHO 
i  s o c i á l n í ,  p s yc h i c ko u 
rovinu. Proto se pro práci se 
seniory doporučuje zohlednit všechny tyto roviny. 
Cvičení šité na míru v domově seniorů je realizované pravidelně již 
několik let. Do hodin zaručeně přibude žonglování. „Žonglování 
jako fyzicky nenáročná aktivita, kterou lze právě provozovat i vsedě, 
pozitivně přispívá k posílení koncentrace, trénuje jemnou motoriku, 
koordinaci oko-ruka, prostorovou orientaci, reakční rychlost, ner-
vosvalovou koordinaci, zlepšuje vnímání těla, vyžaduje trpělivost 
a vytrvalost, rozvíjí kreativitu, rovnováhu, správné držení těla, zvyšuje 
sebevědomí skrze zažívání pocitu úspěchu z překonávání svých limitů 
a objevování nových možností. Pro seniory je žonglování vhodné i kvůli 
tomu, že se jedná o aerobní pohybovou aktivitu, která zvyšuje srdeční 
frekvenci a respiraci.  Žonglování je pohyb, umění, relaxace i duševní 
hygiena,“ sdělila koordinátorka projektu Cirkus Senior Renáta Krá-
lová. Hanka RH+ Rabenhauptová, foto Karel Rabenhaupt

Přednášky poradí s prevencí
a léčbou dětských onemocnění

Český červený kříž Prachatice za podpory města Prachatice uspo-
řádá čtyři přednášky věnované zdraví našich dětí a vnoučat. 
Druhého května vás zveme od 17 hodin do Jógacentra (Zlatá stezka 
145) na přednášku se Sítou Rojovou. V první části lektorka vysvětlí, 
jaké techniky Jógy v denním životě je možné využít pro harmoni-
zaci organismu, která je předpokladem k dokonalému zdraví a psy-
chické pohodě. Všechny tyto techniky budou též prakticky předve-
deny. Ve druhé části bude věnována pozornost prevenci i zdravot-
ním účinkům jógových cvičení pro děti s konkrétním onemocně-
ním, a to dle přání účastníků. Lektorka se pokusí najít pro všechny 
individuální řešení a v případě zájmu i dlouhodobou pomoc.
Sedmého června se můžeme těšit na Květu Kadlecovou a první 
pomoc reflexní terapií. Dotkneme se však i témat, jakými jsou např. 
Dornova metoda či bosá chůze. Určitě bude prostor pro dotazy 
účastníků. Sejdeme se v 17 hodin za zadním vchodem ZŠ Zlatá 
stezka 240 u běžecké dráhy.
Na podzim nás čeká přednáška s Petrou Kopeckou na téma nejčas-
tějších nemocí u dětí z pohledu tradiční čínské medicíny, kdy se 
budeme zabývat např. zvýšenou produkcí hlenu v těle nebo pre-
vencí nežádoucích účinků očkování. Cyklus přednášek uzavře 
pediatrička Ludmila Šímová, jejímž tématem bude především 
vhodná dětská strava.
Na všechny účastníky přednášek se moc těšíme. Vzhledem k jejich 
zaměření počítáme také s možnou účastí dětí.

Martina Vondrušková

Hospicová desítka
Hospicová desítka, charitativní běžecký (chodecký) závod na pět a 10 km pro všechny, kteří chtějí 
udělat něco pro své zdraví, dobře se pobavit a zároveň podpořit Hospic sv. Jana N. Neumanna, 
odstartuje 26. května 2018 (podrobnosti na www.behyprohospice.cz).  (kis)
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v březnu 2018

Patrik Pícha
Jiří Postl

Tobiáš Pravda
Vojtěch Novák

Žádné jméno se neopakovalo, každé bylo jedinečné.
Jarmila Pešková, matrikářka

V březnu 2018 se v Prachaticích narodilo 19 dětí: 
11 chlapců a osm děvčat.
Narozené děti od 1. do 31. března 2018 s trvalým pobytem 
v Prachaticích jsou čtyři a ke  zveřejnění jména a příjmení 
dali rodiče souhlas: 
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Sportovci dostanou celkem 1,7 milionu korun
Zastupitelstvo a Rada města Prachatice schválily finanční podporu celkem 21 sportovních 
oddílů a sportovců-jednotlivců. Žádosti bylo možné podávat od 22. ledna do 23. února 
2018. V řádném termínu bylo doručeno na podatelnu městského úřadu celkem 21 žádostí. 
Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu a radě města podpořit všechny žádosti.
Celkem bylo rozděleno 1 630 000 Kč, s tím, že 70 000 Kč zůstane k dispozici pro dodatečné 
rozdělení v průběhu roku 2018 dle aktuálních potřeb sportovních spolků a oddílů. Více 
informací naleznete na www.prachatice.eu.  Mgr. Lenka Houšková

Cenný kov z prestižního taekwon-do závodu
O víkendu 16.–18. března 2018 se ve sportovní hale ve městě Nymburk 
konal první z letošních velkých taekwon–do závodů Czech Open. Letos se 
tento turnaj dostal mezi šest prestižních soutěžních akcí EITF. Po boku 
Italia OPEN, Romania Open, Slovenia Open, Bulgaria Open a Greece 
Open jsou všechny tyto turnaje označeny jako „EITF A class tourna-
ment“.
Soutěže se zúčastnilo 467 závodníků z 15 zemí. Z prachatického taek-
won-do oddílu vyrazili závodit dva členové – Jirka Kuneš a Kuba Harva-
lík, pro něhož takto velké závody byly premiérou. I přesto se Kubovi, 
který měl navíc premiéru v seniorské kategorii, povedlo vybojovat v tech-
nických sestavách 6.–5. kup krásné 2. místo.
Moc gratulujeme a doufáme, že z příštích závodů poputují do Prachatic 
další cenné kovy.  Text a foto Karel Kovář, Taekwon-do oddíl

Šumavští triatlonisté bojovali v Příbrami
V neděli 8. dubna se v Příbrami konal třetí 
závod Českého poháru v aquatlonu, kterého 
se zúčastnilo celkem 230 závodníků.
Hlavní závod měl distance 400 m plavání 
v 25 m bazénu a následně běh na pět kilome-
trů po asfaltovém povrchu kolem místního 
rybníka. Počasí běžcům přálo a celá organi-
zace závodu byla bezproblémová.
Závodu se zúčastnili tři zástupci oddílu 
Šumavský triatlon. Nejlépe si vedl Jiří Srch, 
který v kategorii mužů ve věku 20–39 let 
obsadil druhou příčku a bral tak stříbrnou 
medaili. Velice dobře si vedl i David Leszkow, 
který v kategorii juniorů obsadil celkové 

6. místo a mezi všemi závodníky měl dokonce devátý nejlepší čas z plavecké části. Třetím 
naším závodníkem byl Jirka Kahuda, který ve stejné kategorii obsadil slušné 9. místo.
Po třech závodech Českého poháru v aquatlonu je Jiří Srch na druhém místě a David Lesz-
kow na třetím. Miroslav Lorenc, Šumavský triatlon

Karatisté přivezli tři zlaté medaile
V březnu se konalo 1. kolo Národního poháru karate JKA 
žáků a juniorů. Náš klub Tsunami Prachatice měl na těchto 
závodech sedminásobné zastoupení, a to jmenovitě: Miro-
slav Hovorka – kata, kumite mladší žáci a kata tým mladší 
žáci, Jan Kuthan – kata, kumite mladší žáci a kata tým 
mladší žáci, Lukáš Appelt – kata, kumite mladší žáci a kata 
tým mladší žáci, Majda Janečková – kata mladší žákyně, 
Míša Hovorková – kata, kumite starší žákyně, Andrea 
Hiklová – kata, kumite juniorky a Vendy Bláhovcová – 
kumite juniorky.
Náš klub si po únorových dvou bronzových medailích tentokrát přivezl 3× zlato a 1× stří-
bro, což považuji vzhledem k počtu závodníků za ohromný úspěch. Míra Hovorka získal 
v kata 1. místo, v kumite také 1. místo a k tomu se stal ještě vítězem kombinace. Dále spo-
lečně s Janem Kuthanem a Lukášem Appeltem získali 2. místo v kata týmech. Jan Kuthan 
vybojoval 4. místo v kumite a 6. místo v kata. Andrea Hiklová 6. místo v kata i kumite 
v juniorkách. Pro ostatní to byl závodní debut, kde se neočekával výrazný úspěch. Nicméně 
všichni závodníci splnili očekávání, bojovali srdíčkem a se ctí za náš klub i Prachatice. 
Všem velké díky za příkladnou reprezentaci. David Havlík, Karate klub Tsunami

Sportovní náborová akce
Ve dnech 4. a 5. června 2018 se uskuteční na 
sportovištích Městského stadionu v Prachati-
cích a na hokejbalovém hřišti již tradiční 
sportovní akce pro děti s názvem „Pojď si 
vybrat, co tě baví“. Akci připravily Sportovní 
zařízení Prachatice, p. o. a Česká unie sportu 
s přispěním sponzorů, místních firem, města 
Prachatice a Jihočeského kraje.
Využijeme opět přítomnosti sportovních 
osobností, které budou s dětmi od 8.30 
až do 14.00 hodin sportovat. Na 4. červen 
2018 od 19 hodin jsme v Městském divadle 
v Prachaticích v rámci tohoto projektu při-
pravili tradiční talk show s reportérem spor-
tovního zpravodajství ČT Vojtěchem Bernat-
ským, který nás provede večerem společně 
s našimi letošními sportovními hosty.

Ing. Radovana Kutláková
Sportovní zařízení Prachatice, p. o.

Jiří Trněný
Okresní sdružení České unie sportu

Prázdninové plavaní
Pro děti jsou ještě volná místa ve dvou tur-
nusech Prázdninového plavání a sportovních 
her: 9.–13. 7. 2018 a 20.–24. 8. 2018.
Začíná se vždy v 8.00 hod ve Sportovní hale 
v Prachaticích, následuje dopolední program 
(kola, míče, brusle, koloběžky, hokejbal, sou-
těže, tvoření), pak je oběd a odpolední pro-
gram (koupání – plavání a hry ve vodě 
na Huláku v případě hezkého počasí 
či náhradní sportovní program za chladného 
počasí), končí se v 15.00 hodin. Přihlášku je 
možné vyzvednout si na pokladně krytého 
plaveckého bazénu do 31. května 2018.

Ing. Radovana Kutláková

Letní „soustředění“ 
Prázdninový pobyt pro mladé zdravotníky 
věnovaný nejen první pomoci proběhne 
letos od 15. do 20. července na Libínském 
Sedle. Informace pro zájemce a formuláře 
jsou ke stažení na stránkách www.cckpt.cz, 
termín pro přihlášení je 15. června 2018. 
Akci podporuje Ministerstvo zdravotnictví.

Martina Vondrušková

Jakub Harvalík se 
stříbrnou medailí.
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Prachatice jsem díky tatínkovi poznával od dětství
Jan Stráský – bankéř, politik, turista
Narodil se v prosinci 1940 v Plzni. Absolvoval obchodní akademii 
(1958), na Univerzitě Karlově vystudoval filozofii, historii a politic-
kou ekonomii (PhDr., 1963–70). V letech 1958–1990 působil 
ve Státní bance československé, poté v Komerční bance. V politice 
začal jako externí poradce předsedy vlády ČR, od května 1991 
do července 1992 místopředseda vlády, od července do prosince 
1992 předseda poslední vlády České a Slovenské Federativní Repub-
liky. Od 20. července do konce roku 1992 vykonával i pravomoci 
prezidenta republiky. Ministr dopravy (1993–95), ministr zdravot-
nictví (1995–98). Pobyt v důchodu přerušil poprvé jako ředitel Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje (2001–2006), podruhé ve funkci 
ředitele Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti 
Šumava (2011–12).

Kdy jste začal s poznáváním Prachatic?
 Poprvé jsem přijel do Prachatic v roce 1953. S tatínkem jsme jeli 
na kolech z Plzně do Trhových Svinů, kde se narodili všichni jeho 
předci. Už v dětství jsme získávali díky jeho vazbám vztah k jižním 
Čechám. Od 1998 jsem v penzi a v Prachaticích mám trvalé bydliště. 
Náhoda tomu chtěla, že jsem dostal za úkol sehnat nějakou chatu 
pro TJ Banka Praha, která v roce 1987 odkoupila od města Pracha-
tice bývalou školu na Libínském Sedle. Od té doby je v ní turistická 
základna. Prachatice jsem vždycky obdivoval. Mají jediného konku-
renta – Český Krumlov. Byt ve „věžáku“ jsem tady kupoval 
mamince, sama už to nemohla v Plzni zvládnout. Devět let byla 
v Prachaticích se mnou.

Město pozorujete z nadhledu, ale i detailně jako člen finančního 
výboru. Jak si vede?
 Myslím, že to bylo horší, nyní je situace docela stabilní. Náročná 
bude rekonstrukce plaveckého bazénu, která se připravuje. Bude 
to veliká porce, ale věřím, že nutné investice ustojíme.

Z úst bývalého bankéře a politika to zní optimisticky. Vaše roz-
hodnutí pracovat ve finančním sektoru přinesl život, anebo 
láska k penězům?
 Přinesl ho život. Tenkrát byly podmínky složité i v tom, že nebylo 
jisté, na jakou školu se dostanete. Já se dostal na obchodní akade-
mii, tudíž jsem byl od začátku profesí bankéř, ale moc se mi to nelí-
bilo, proto jsem vystudoval filozofii a historii, to mě bavilo daleko 
víc.

Je pravda, že jste ve Státní bance československé sdílel kancelář 
s Václavem Klausem?
 Je. Nechtěli ho v Ekonomickém ústavu Akademie věd a hledal jiné 
zaměstnání.  

Rozdělili premiér české vlády Václav Klaus a jeho slovenský pro-
tějšek Vladimír Mečiar Československo?
 Takhle se to nedá zobecnit, ale je to věc názoru. Češi na rozdělení 
nebyli zainteresovaní, těm to bylo jedno, ale slovenský tlak sílil. Vác-
lav Klaus má manželku Slovenku, tomu se do dělení moc nechtělo. 
Když si člověk zpátky promítne padesát let, Slováci vždycky čekali 
na příležitost, aby se mohli vytrhnout z československého cho-
moutu – v letech 1945 i 1968. V červnu 1992 se dojednalo, že se 
federace rozdělí, ale nikdo přesně nevěděl, kdy to bude. V říjnu bylo 
pravděpodobné, že k 1. lednu 1993 vzniknou dva samostatné státy. 
Jako předseda poslední federální vlády jsem měl za úkol řídit rozdě-
lení. Na silvestra 1992 jsme si s budoucím prezidentem Slovenska 
Michalem Kováčem připili šampaňským v televizi na rozchod 
a potvrdili jsme, že co je naše, je naše a to slovenské je Slováků. 
Jedině emisní banka zůstala nějakou dobu společná.

Svět ocenil po zkušenostech v Jugoslávii pokojný rozchod. Vní-
mal jste ho také tak?
 Pro mě to pokojný půlrok rozhodně nebyl. Už kvůli různě zainte-
resovaným lidem. Vzpomínám si na zádrhel, když Slováci prodali 
jeden obrněný transportér do Rumunska, a já musel letět do Anglie 
za předsedou vlády a vysvětlovat mu, že Evropa nemá další ohnisko 
nepokojů nebo dokonce válečného konfliktu.

Po vaší ministerské éře jste se stal prvním ředitelem Krajského 
úřadu Jihočeského kraje. Považujete tenhle post za politický 
nebo úřednický?
 Ředitel krajského úřadu je úředník, není to volená funkce. 
Mě lákalo působení v novém krajském zřízení. Navíc jsme si s hejt-
manem Janem Zahradníkem docela rozuměli a když mě oslovil 
s nabídkou, neměl jsem důvod odmítnout. Mohl jsem využít zkuše-
nosti s organizováním lidí, institucí, s vyplňováním spousty chlí-
večků a tak dále.

Nejsou kraje zbytečné?
 To bych neřekl. Ale mělo jich vzniknout míň.

Jaké vyhlídky má aktuálně Česká republika na stabilní politické 
uspořádání?
 Složitá otázka, na kterou neznám odpověď. Mám teď víc času 
o tom přemýšlet, ale jsem z toho zklamaný a nejistý. 

Jste dlouholetým členem Klubu českých turistů. V letech 2006 
až 2014 jste byl jeho předsedou. Kolik jste nachodil kilometrů, 
abyste doslova šel ostatním příkladem? 
 Chodil jsem hodně nejenom v Čechách, ale i ve světě. Řekl jsem si, 
že projdu všechny značené cesty na území České republiky. Těch je 
42 tisíc kilometrů. Snažil jsem se o to. Chyběly mi dva tři tisíce kilo-
metrů, protože přibývaly nové cesty. Po mozkové mrtvici je pro mě 
bolestivým trestem, že chodit nemůžu.

Cestování považujete za hlavní životní zálibu. Na motocyklu prý 
jste jezdil i po Sahaře?
 Saharu jsem se pokusil přejet v roce 1969 na Jawě 250 s přívěsem. 
Bylo to velké napínavé dobrodružství přes Maroko, Alžírsko 
a Tunisko. Tříměsíční výpravu překazil nástup Kaddáfího v Libyii. 
Z Tunisu to nešlo dál, musel jsem se vrátit do Itálie. Štafetu v pozná-
vání světa převzaly všechny tři moje děti.  

Býval jste náruživým kuřákem …
 Po mozkové příhodě jsem přežil v nemocnici tři čtvrtě roku bez 
cigarety. Ale teď si zakouřím. Vyptával se Václav Malina.
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