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Starostův 
sloupek
Občas se mě někdo z ob-
čanů i přátel zeptá na ně-
které naše velké, déle při-
pravované projekty 

do budoucna, jestli se s nimi ještě počítá, zda nezůsta-
nou jenom na hezkých obrázkách, zda to nějak neu-
snulo nebo, jak se říká, nevyšumělo do ztracena. Jde 
především o letní kino, Malé náměstí, Štěpánčin park, 
rekonstrukci bazénu, přemístění střelnice nebo třeba 
sjezdovky.
Bohužel musím konstatovat, že vlastní zpracování pro-
jektové dokumentace, včetně veškerých povolení a vy-
jádření mnoha dotčených orgánů, zaberou mnohem 
více času než vlastní stavba a hlavně nejdou nijakým 
způsobem nějak zvlášť urychlit. A tak od vlastního ná-
padu, tedy vypracování studie, projednání s občany, 
její schválení zastupitelstvem a zpracování vlastní pro-
jektové dokumentace na nové letní kino zabralo téměř 
celé čtyři roky, tedy celé volební období. Stavební po-
volení s hotovým projektem nám bude předáno až letos 
v létě. U tak rozsáhlé stavby, jako jsou plánované re-
konstrukce sítí, kanalizace, vodovod, elektrorozvody, 
plynovody, teplovody, telekomunikace apod., které vy-
volaly kompletní rekonstrukci Malého náměstí, je po-
třebná doba na papírování ještě delší. A tak na rekon-
strukci veškerých sítí a povrchů Malého náměstí 
budeme mít vlastní projektovou dokumentaci, včetně 
stavebního povolení, hotovou až příští rok v létě. Sta-
vební povolení s projektem na rekonstrukci Štěpánčina 
parku bychom měli mít hotovou také příští rok v létě. 
Na rekonstrukci a rozšíření bazénu se již začalo praco-
vat 1. etapou. Další etapy máme vyprojektované, sta-
vebně povolené a na jejich realizaci se budeme snažit 
v následujících letech získat dotace. Na přemístění 
střelnice na průmyslovou zónu se také právě v této 
době vyhotovuje projektová dokumentace, která by 
měla být dokončena, včetně stavebního povolení, 
na začátku příštího roku tak, že právě v tom nadcháze-
jícím roce bychom měli novou střelnici kompletně spo-
lečně se střeleckým klubem postavit. Co se týká mož-
nosti výstavby zimního areálu se sjezdovými tratěmi 
z Libína směrem k městu nebo jeho blízkosti, tak tady 
jsem chtěl zdůraznit, že město jenom prověřovalo mož-
nost, zda je to technicky vzhledem k mnoha omezujícím 
podmínkám reálné. Nikdy město nemělo být stavební-
kem a investorem, neboť tak velikou investici si nemůže 
dovolit. Ale evidoval jsem záměr investorů takový areál 
postavit. Po prověření a vyhotovení posudků bylo kon-
statováno, že z technického a ekonomického hlediska 
by areál realizovatelný byl, nicméně z posouzení vlivu 
na životní prostředí z důvodu výskytu přísně chráně-
ného rysa ostrovida už bohužel nikoliv. Dá se tedy říci, 
že kromě zimního areálu, všechny projekty budou sta-
vebně povolené v nejbližším roce, neusnuly, projektuje 
se, pracuje se na nich. O tom, zda budou skutečně sta-
vebně realizovány, rozhodne až vedení města a zastu-
pitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb. Bu-
dou je mít, jak se říká, v mašličkách připravené 
k realizaci.
Krásný srpen.   Martin Malý

Postupné obnově kaple sv. Markéty pomohly dotace
Obnova vnitřního vybavení ukončila čtyřletou postupnou opravu novogotické kaple sv. Markéty 
v lokalitě Lázní sv. Markéty. Kaple byla slavnostně otevřena na svátek Markéty v pátek 13. července, 
kdy vikář prachatického vikariátu Petr Plášil vykonal slavnostní bohoslužbu s požehnáním.
Dlouhodobě chátrající nevyužívanou kapli, pocházející z konce osmdesátých let 19. století, město 
koupilo v roce 2014 od předchozího soukromého vlastníka s cílem její opravy a znovuoživení.
V roce 2015 došlo nákladem 1,22 milionu korun, z čehož 390 tisíc korun pokryl příspěvek Minister-
stva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností, k opravě vnějších omítek, střechy a stropu lodi.
V roce 2016 byly opraveny vnitřní omítky stěn s rekonstrukcí a restaurováním bohaté malířské 
výzdoby a osazeny nové výplně oken. Na úhradě celkové ceny této etapy prací ve výši 513 tisíc korun 
se částkou 330 tisíc podílel příspěvek Ministerstva kultury z uvedeného dotačního programu.
Roku 2017 doplnil presbytář kaple obnovený oltář s restaurovanou původní menzou a predelou 
a rekonstruovaným nedochovaným oltářním nástavcem. Práce vyšly na 337 tisíc korun, přičemž 
300 tisíc uhradilo Ministerstvo kultury.
Letos následovala obnova dvou lavic z původního vybavení kaple, rekonstrukce nedochovaného 
zábradlí mezi lodí a presbytářem a doplnění niky oltáře polychromovanou dřevořezbou sv. Mar-
kéty, provedenou dle historické fotografie Josefa Seidela, kterou poskytlo Museum Fotoateliér Sei-
del v Českém Krumlově. Celkové náklady těchto letošních akcí dosáhly 337 tisíc korun, přičemž 
na rekonstrukci zábradlí přispěl Jihočeský kraj částkou 40 tisíc korun z dotačního programu Kul-
turní dědictví – opatření č. V Nemovité kulturní památky.
Celkové náklady na obnovu kaple, včetně její koupě městem, činí dva miliony 266 tisíc korun. 
Z toho jeden milion 60 tisíc korun kryly získané dotace.

Text a foto Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
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Boží muka
pod Dubovým vrchem zase září 
novotou. Niku uzavřela kovaná 
mříž, ale uražené kamenné části 
záměrně chybějí. Obnovu sakrální 
stavby podpořila dotace
od Jihočeského kraje.

Marta Jandová
nastartovala Velké náměstí 
do druhého dne Slavností solné 
Zlaté stezky. Z Prachatic si 
odvezla knížku o městě, vodu, 
kterou dopíjela v autě, a také 
pohledy z jeviště.

Vikář Petr Plášil při slavnostní bohoslužbě před opravenou kaplí svaté Markéty.
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Sportovní plochy se dočasně proměnily na staveniště

Začalo projektování nové podoby Štěpánčina parku

Ivo Grabmüller: Z Prachatic až na Everest (2)

Sportovní zařízení města zažívají rozsáhlou stavební činnost. Mimo 
plaveckého bazénu byly na přelomu června a července zahájeny 
další tři stavby.
U vstupu do areálu narazíme na rekonstrukci atletické dráhy. 
Umělý povrch sestává ze dvou vrstev. Tu vrchní je potřeba v určitých 
intervalech, v závislosti na intenzitě využívání, obnovovat. Spodní 
vrstva bude opravena a doplněna lokálně. V rámci této stavby při-
bude rozběžiště pro hody, provedena oprava vrhačského a diskař-
ského kruhu včetně nového povrchu ve vržišti. Rozpadlé kanálky 
na obvodu dráhy budou nahrazeny obrubami, zároveň bude přilo-
žen i kabel a vybudovány šachty pro elektronickou časomíru.

Druhou rozsáhlou stavbou, kde stavebníkem je FK Tatran Pracha-
tice, je výměna umělého trávníku na spodním fotbalovém hřišti.
Poslední stavbou je oprava tenisového kurtu s tréninkovou stěnou.
Všechny uvedené stavby jsou spolufinancovány z dotačních pro-
gramů. V případě umělého trávníku a atletického oválu jde o pro-
středky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Podpora 
materiálně technické základny sportu) a v případě tenisového kurtu 
o dotaci Jihočeského kraje (Podpora sportu – Rekonstrukce 
a opravy sportovišť).
Všechna sportoviště by měla být k dispozici na začátku nového škol-
ního roku. Jan Plánek, odbor investic

Město Prachatice v roce 2017 uspořádalo architektonickou soutěž 
o návrh revitalizace Štěpánčina parku. Nyní město podepsalo 
smlouvu o dílo na projektovou přípravu revitalizace parku s auto-
rem soutěžního návrhu, který nejvíce naplnil estetické, funkční, 
provozní a další představy rady města na řešení revitalizace. 
Pro tento návrh se také vyslovila většina veřejnosti hlasující prosin-
cové anketě na podporu dvou favorizovaných soutěžních návrhů. 
Zhotovitelem tak bude Kateřina Miholová s týmem spoluautorů.
Štěpánčin park v Prachaticích byl otevřen v roce 1881. Vzrostlé 
stromy pocházejí převážně z této doby, z důvodu husté výsadby jsou 
v rámci boje o světlo přerostlé, jejich zdravotní stav odpovídá době 
založení. Uspořádání parku jen minimálně reflektuje potřebné 
komunikační trasy v území. Park téměř nevybízí k využití v rámci 
pobytové funkce.
Návrh revitalizace řeší historický Štěpánčin park spolu s jižně 
a západně navazujícími plochami ve směru k ulici SNP. Tyto jednot-
livé části se specifickým odlišným působením, velikostí i využitím – 
arboretum v historické stopě Štěpánčina parku se vzrostlými 
stromy, prostor bývalých sadů, sídlištní zeleň s hracími prvky a slu-
neční louka – návrh přesvědčivým způsobem sjednocuje do jednoho 
celku, aniž by potlačil jejich různý, historicky podmíněný charakter. 
V západní části na řešené území také navazuje letní kino, jehož 
rekonstrukce je v rámci samostatného záměru již projektově připra-
vena. Návrh revitalizace parku zohledňuje zmenšení areálu kina 
a otevření jeho severní a východní strany pro průchod.
Návrh revitalizace decentní formou promyšleným způsobem 
a s pokorou k místu řeší vytvoření funkčního a uživatelsky přívěti-
vého pojetí parku a navazujících ploch a zlepšení pěšího propojení 
do navazujícího území s cílem park a navazující plochy zatraktivnit 
pro všechny jeho uživatele tak, aby plnil funkce plnohodnotného 
veřejného městského prostoru.
Historický Štěpánčin park zůstane dominantním a jasně vymeze-
ným prostorem se zachováním charakteru druhově rozmanitého 
arboreta. Zásahy do stromového patra jsou promyšlené s ohledem 
na zdravotní stav a dlouhodobou udržitelnost. Vegetační kryt 

pod stromy v prostoru arboreta návrh považuje za rovnocenný 
vzrostlým stromům. Doplňuje jej květenou z typických místních 
druhů se záměrem vytvořit celoroční barevné divadlo. Tím vytváří 
vhodnou analogii k dobovému romantizujícímu pojetí veřejných 
parků. Do bordury chodníků v arboretu mají být umístěny kamenné 
desky s vygravírovanými informacemi o stromech i květeně, čímž je 
oživena myšlenka arboreta jako prostředku osvěty. Jižně od Štěpán-
čina parku směrem k čp. 559 je navržena výsadba devíti jabloní, 
coby připomínka někdejších záhumenních sadů. Jejich kořeny záro-
veň pomohou se stabilizací svahu a zabrání nadměrnému splavo-
vání půdy. Zbývající prostrory budou zbaveny nevhodných a poško-
zených dřevin, kultivovány budou travnaté plochy.
Skrz Štěpánčin park prochází řada pěších tras. Tyto částečně živelné 
intuitivní a zažité trasy návrh respektuje. Nástupní prostory do řeše-
ného území z ulice Zlatá Stezka (u čp. 145 – KreBul) a z ulice SNP 
(v ose Sokolovské ulice mezi čp. 558 – prodejna potravin a čp. 559; 
mezi letním kinem a bytovým domem čp. 422 a mezi bytovými 
domy čp. 423 a 424) je navrženo propojit žulovými dlážděnými 
chodníky pro rychlý a pohodlný průchod územím se snahou o bez-
bariérový pohyb. Chodníky v arboretu mají být vysypané mlatem, 
trasy ctí myšlenku původních stop, nicméně jejich trasování je upra-
veno zejména s ohledem na stromy. 
Velmi důležitá v řešeném území je retence přívalových dešťů. Deš-
ťová voda z ploch mimo historický park má být svedena do jezírka 
v západní části arboreta s přepadem do kanalizace. V prostoru arbo-
reta je navrženo využít retenční schopnost vegetace.
Návrh zachovává stávající altán s jeho otevřením odstraněním obvo-
dového zábradlí. Mlatová plocha u altánu má umožnit pořádání spo-
lečenských akcí. Na historický kontext původního oplocení parku 
navazuje kamenná zídka, jež má vzniknout podél chodníku v ulici 
Hradební. Obdobně má být odděleno sídliště od jabloňového sadu.
Projektová příprava má dle smlouvy o dílo zabrat 39 týdnů čistého 
času. K tomu je nutné připočíst dobu potřebnou pro vyřízení společ-
ného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

(pokračování z červencového RL)
Výstup na Everest prostě není výlet na Libín … Jste 
skoro devět kilometrů vysoko, každý krok bolí 
jako čert, ale ten pohled za to opravdu stojí! Trable 
bohužel nekončí. Těsně před vrcholem začínám 
tušit, že se cosi děje, ale všechno přehluší emoce 
z dosaženého cíle. Ty však brzo vyprchají. Jste 

v půli cesty, ale máte před sebou tu horší půlku – cestu dolů.
Realita je neúprosná. Opět došel kyslík! Jenže nemám další! Problém se 
smrtícím přízvukem, který na tomhle místě a v tohle čase nemá moc 
řešení. Nezbývá než zahrát si na hrdinu a zpátky se vydat bez kyslíku. 
Cesta je strašlivá. Dusí mě každičký krůček, neřkuli krok, o těch hori-
zontálních nemluvě. Každý krok sráží do kolen. Naštěstí šerpa nachází 
odloženou poloprázdnou kyslíkovou láhev, vydrží aspoň na konec hře-
bene. Pak už zase za „své“. Mého šerpu to se mnou přestává bavit 
a mizí. Jsem žalostně pomalý, výrazně se zhoršuje počasí, začíná se 
stmívat. Neustále někam padám. Každé přecvaknutí na laně je pro-
blém, který mě znovu a znovu sráží do kolen. Doslova. Vím, že je zle. 

Jediná šance je udržet se fixních lan a jít ke čtvrtému výškovému 
táboru, který se začíná rozsvěcovat v hloubce pode mnou. Nekonečné, 
ale nakonec se to daří kolem desáté hodiny večer. Tábor se přes den ale 
výrazně rozrostl. Marně hledám náš stan. Čelovka dávno přestala sví-
tit. Lezu do cizího stanu, je prázdný, jako zázrakem je v něm jediný spa-
cák. Sundat mačky a boty s omrzlými prsty na rukou je neskutečná 
fuška. Druhou botu už nedávám, balím se do spacáku a usínám.
Ráno je trochu překvapivé – náš stan je o necelých patnáct metrů vedle. 
Šerpa se ani neptá, kde jsem se tam vzal! Sestup dopoledne pokračuje, 
jenže všechno jako ve zpomaleném filmu. Kousek nad třetím výškovým 
táborem (7200 m) se setkávám s kolegy z výpravy. Dál už je to podle 
jejich not. Kolem třetí ráno dorážíme do druhého výškového tábora, 
ráno vrtulníkem až do nemocnice v Káthmándu, aby tam věnovali jis-
tou péči několika prstům na mých rukách.
Některé pasáže ze sestupu z Everestu si vlastně ani nepamatuji. Nebo si 
je možná ani nechci pamatovat.

Vyprávění Iva Grabmüllera zaznamenal Václav Malina.
(dokončení příště) 
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Prachatice 1. srpna 2018 navští-
vil Jiří Drahoš. Po příjezdu si 
prohlédl výstavu Síťování sociál-
ních služeb na Prachaticku. 
K dalšímu zastavení v Domově 
seniorů Mistra Křišťana prof. 
Drahoš na svých stránkách 
uvedl: „Dočkal jsem se dojem-
ného uvítání od vitálních senio-
rek, s nimiž jsem si zazpíval Ach 
synku, synku. Paní ředitelka Voj-
tová nám pak ukázala, jak v praxi 
funguje metoda smyslové aktivi-
zace. Bylo úžasné vidět, s jakým 
nadšením se místní personál 
věnuje aktivitám pomáhajícím 
starším lidem vést plnohodnotný 
život. Takto fungujících domovů 
potřebujeme co nejvíce!“ 
Exkurze pokračovala do hospice sv. J. N. Neumanna. „Rád jsem při-
jal pozvání předsedy Asociace poskytovatelů hospicové paliativní 
péče Roberta Huneše na návštěvu ‚jeho‘ hospice v Prachaticích. Pan 
ředitel vybudoval špičkově fungující zařízení usnadňující těžce 
nemocným poslední fáze jejich života. Za připomenutí také stojí, 
že hospic dostal své budovy darem od řádu boromejek. Ty v něm 

dodnes odvádějí neocenitelné 
služby,“ zdůraznil. 
Cestou na radnici si Jiří Drahoš 
prohlédl výstavu věnovanou 
sv. Janu N. Neumannovi. Potom 
přes hodinu diskutoval se staros-
tou města Martinem Malým 
o samosprávě, veřejné správě, 
městě a dalších oblastech. Při 
prohlídce úřadu se setkal i s mís-
tostarostou Janem Klimešem. 
Odpoledne s Janem Voldřichem 
natočil rozhovor, který můžete 
zhlédnout v městském vysílání 
na www.prachatice.eu. „V Pracha-
ticích jsem také absolvoval dvě 
debaty v aule místního gymná-
zia … Nejčastěji od lidí zaznívala 
obava z vývoje současné české 

politiky …“ napsal Jiří Drahoš na Facebooku.
Jiří Drahoš je českým vědcem, chemikem, vysokoškolským učite-
lem. Do roku 2017 zastával funkci předsedy Akademie věd ČR, 
v roce 2018 kandidoval na úřad prezidenta. V roce 2012 byl vyzna-
menán Medailí Za zásluhy v oblasti vědy. Jeho jméno se v národní 
databázi objevuje u 21 patentů. Hanka  Rabenhauptová 

Zpěvačka Marta Jandová přijela se starostou Martinem Malým 
v kočáře do historického centra Prachatic, kde zazpívala v doprovodu 
kytaristy Ondřeje Pátka. „Jsem v Prachaticích poprvé, ale předtím jsem 
se leccos o městě dozvěděla od manažerky, která tady už byla. Další 
informace mi řekl pan starosta. Kvůli Prachaticím jsem si dokonce ráno 
umyla hlavu, není to ale vidět, protože jsem si nakonec stejně udělala 
drdol. Líčila jsem se až v autě,“ smála se po vystoupení, které si užila. 
„Vstávala jsem hodně brzo, abych zvládla včas dvě a půl hodiny cesty 
z chaty. Před Prachaticemi jsem měla trošíčku strach, protože nad měs-
tem visel veliký, těžký šedý mrak.“ Déšť její dovádění na pódiu nezhatil, 
a tak odjížděla spokojená. Z Prachatic si odvezla knížku o městě. 
„A vodu, kterou za chviličku dopiju v autě, protože musím na další kon-
cert, a v mysli pohledy z jeviště. Nalevo před pódiem byla starší blon-
ďatá paní s brýlemi, která hrozně zpívala. Další stála přede mnou 
a dělala, že zpívá, protože jsem říkala, že mě to potěší.“
Martin Ďurinda chválil za skupinu Tublatanka vnímavé publikum: 
„Lidé si to s námi vychutnávali, znali texty, reagovali na všechny pod-
něty, které jsme jim dali. Zvlášť, když vidím zpívat mladé, –náctileté lidi 
po slovensky, to mě velice těší. Pro ně už je to cizí řeč, kterou pochytili 
doma od rodičů, ze starých gramofonových desek a cédéček.“ Pracha-
tice definoval jako útulné, velmi milé malé město ideální pro život. 

Text a fota Václav Malina

Jiří Drahoš slyšel v Prachaticích obavy z vývoje politiky

Slavnosti solné Zlaté stezky 2018 v obrazech a ohlasech

Jří Drahoš v Prachaticích na vyhlídce z věže kostela sv. Jakuba. Foto Zuzana Bönisch 

Běloruský soubor Medunica z Rogačeva zavítal do Domova seniorů Mistra Křišťana, kde předvedl 
tanec i zpěv. Text a fota Hana Rabenhauptová

Baráčníci dodržují tradice, proto jejich kroje nechyběly v průvodu Slavností solné Zlaté stezky. 
Nechyběla „omladina“. Snad se baráčníkům blýská na lepší časy.
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Rok 1984

Za účasti delegace okresních stranických a státních orgánů a dalších 
hostů byla v pondělí 16. ledna v odpoledních hodinách slavnostně 
otevřena a předána do užívání první etapa obchodního centra 
Libín. Na dvanácti stech čtverečních metrech prodejní plochy 
mohou občané i návštěvníci města nakupovat oděvy, kožešiny, náby-
tek a textilní zboží. * Ve středu 1. února se v malé zasedací místnosti 
OV KSČ uskutečnil okresní seminář, který pro vedoucí agitačních 
středisek a agitačních kolektivů uspořádalo ideologické oddělení 
okresního stranického orgánu. * Po krátké přestávce byla ve středu 
15. února opět otevřena prodejna oděvů v Kostelní ulici, tentokrát 
se sortimentem partiového zboží. * Občané okresního města upra-
vili v loňském roce 95 400 metrů čtverečních zelených ploch. Vysa-
dili 339 stromků, 1 369 keřů a 437 růží. Mimo to odevzdali 
966 tun druhotných surovin. * Na čtvrtek 29. března v městském 
divadle připravuje pobočka ČHM jeden ze svých nejkrásnějších 
pořadů v Roce české hudby. Přivítá umělce nejen titulem, ale celou 
svou činností vpravdě národního, Mistra Eduarda Hakena. 
* V sobotu 24. března se uskutečnilo jednání okresní konference 
členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. * V březnu vyrobili 
kováci závodu ZVVZ Prachatice patnáct kusů velkých radiálních 
ventilátorů RZS (3) 1600 a deset kusů ventilátorů velikosti 1250 
pro export do SSSR. * AMK Svazarmu Prachatice zve všechny 
zájemce z řad motoristů v sobotu 14. dubna k parkovišti ZVVZ. 
Ve spolupráci s DI VB v Prachaticích je připravena zajímavá novinka. 
V době od 10 do 12 hodin má každý řidič možnost nechat si ověřit 
funkci tachometru svého vozu. * Všechny členky kolektivu BSP 
pošty Prachatice soutěží o titul „samokontrolor“. Při úklidu nové 

budovy pošty odpracovaly 180 brigádnických hodin zdarma. 
* V minulých dnech zorganizoval občanský výbor č. 6 zájezd do pla-
veckého bazénu do Volar. Na šedesát dětí se muselo prokázat vstu-
penkou – dokladem Sběrných surovin v hodnotě osmi korun. 
* V okresním kole soutěže požárních sportů za účasti nejlepších 
družstev okresu se na prvním místě umístilo družstvo ze ZVVZ 
Prachatice pod vedením Bohuslava Šinákla. * Na slavnostní schůzi 
se v předvečer májových oslav sešli pracovníci závodu ČSAD Pra-
chatice při příležitosti převzetí Rudé standarty podnikového ředi-
tele. * ZO SSM při mateřských školách spolu s ROH připravuje 
každou středu v divadélku Klenba maňáskové scénky a pohádky pro 
nejmenší pod názvem Hrátky se zvířátky. * Za účasti ministra vlády 
ČSR a předsedy České rady VTS Karla Löbla a představitelů okresu 
a města byl v úterý 21. srpna slavnostně položen základní kámen 
výukového střediska Domu techniky Československé vědecko-
technické společnosti a městského národního výboru. * Do družeb-
ního města Zvolen odjela na třídenní návštěvu delegace městských 
stranických a státních orgánů, která se zúčastní oslav 40. výročí 
SNP. * Položením kytice rudých květů u pomníku Klementa Gott-
walda a uctěním památky prvního dělnického prezidenta byly 
ve středu 26. září zahájeny oslavy Dne tisku, rozhlasu a televize. 
* V plném proudu je stavba přivaděče pitné vody pro okres z pře-
hrady Římov, která má být dokončena v roce 1986. V současné době 
má stavba šestiměsíční předstih. * Členky stříbrné brigády socialis-
tické práce Českého svazu žen školní jídelny Na Zlaté stezce připra-
vily pro svých více než tisíc strávníků Týden ruské kuchyně. 
* Ve čtvrtek 8. listopadu slavnostně zahájila provoz nová cestovní 
kancelář ČEDOK, která je součástí budovaného komplexu obchod-
ního centra Libín ve Vodňanské ulici. Vybral Pavel Fencl.

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

Obnovená boží muka
Pod Dubovým vrchem v oblasti Cvrčkova u modré turistické cesty 
město celkovým nákladem 19 tisíc korun obnovilo kamenná boží 
muka z roku 1860. Došlo k jejich očištění, na vrcholovou partii byl 
doplněn kovářsky provedený křížek a niku uzavřela kovaná mříž. 
Oběma doplněnými prvky byla boží muka v minulosti osazena, 
avšak nedochovaly se. Záměrně nedoplněny zůstaly uražené 
kamenné části. Akci podpořil Jihočeský kraj částkou 12 tisíc korun 
z dotačního programu Kulturní dědictví a jeho opatření Obnova 
drobné sakrální architektury. Antonín Jurčo

Pozvánka na zastupitelstvo
Zasedání Zastupitelstva města Prachatice se koná v pondělí 
27. srpna 2018 od 16.00 hod. v sále Národního domu na Velkém 
náměstí. (kap)

O půjčky z fondu rozvoje bydlení 
žádejte do půlky srpna

Čtvrté a letos poslední kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček 
z fondu rozvoje bydlení (FRB) pro občany města je schváleno radou 
města. Celková výše možné podpory dosahuje jednoho milionu 
korun souhrnně pro všechny vybrané žadatele. Lhůta na podání 
žádosti k účasti ve výběrovém řízení je do 15. srpna 2018.
Dle stanovených pravidel pro nakládání s prostředky FRB je možno 
poskytnuté půjčky použít na opravy obytných domů, odstranění 
vad panelové výstavby, vestavby a nástavby obytných domů za úče-
lem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny výhradně 
pro fyzické osoby. Úroková sazba je 2 %. Bližší informace a pří-
slušné formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na finančním 
odboru městského úřadu, tel. 388 607 541.

Karel Pašek, tajemník MěÚ

Organizace závodu do vrchu Prachatice–Libín-
ské Sedlo se ujímá AMK Zlatá stezka Pracha-
tice. Kdy se příznivci motorsportu dočkají tra-
diční podívané?
Tento vrchařský závod se pojede 10.–12. srpna 
2018 a je zařazený do seriálu Mistrovství České 
republiky soudobých i historických automobilů, 
České trofeje a nezávislého seriálu EDDA Cup. 

Závod se koná pod záštitou prachatického starosty Martina Malého a s fi nanční podpo-
rou města na organizační zajištění. Chceme navázat na tradici pořádání závodu 
a ve spolupráci s PAMK Klatovy opět po roce přivést do Prachatic českou špičku tohoto 
sportu. Diváci se můžou těšit na formulové vozy i atraktivní takzvané placky.

Kdy dopravu omezí uzavírky?
Uzavírka silnice II. třídy č. 141 od křižovatky k prachatické nemocnici až na Libínské 

Sedlo, přesně na křižovatku ke skládce TKO, bude od pátku 10. srpna od 16.30 do neděle 
12. srpna 2018 do 21.00 hodin. Částečné omezení bude platit pro obyvatele Lázní svaté 
Markéty. Od křižovatky ulice Nová až po křižovatku Lázeňská bude silnice průjezdná 
v jednom jízdním pruhu. Druhý jízdní pruh bude určený pro přepravu závodních strojů 
z depa na start. Je to stejné jako v minulých letech. Děkujeme občanům za pochopení 
a shovívavost pro motoristický sport.

Závodit na trati se bude v sobotu 11. a v neděli 12. srpna. Podle jakého harmono-
gramu?
Po osmé hodině začnou dvě tréninkové jízdy, odpoledne po obědě budou dvě závodní 
jízdy. Stejný program platí pro oba dny. Diváci se mají určitě na co těšit. Na rychlé trati 
jezdci dosahují rychlostí i přes 200 km/hod. Připravíme zajímavá divácká místa, která 
budou na startu závodu, u rybníčku a pod Perlovicemi. Žádáme diváky, aby dbali 
na svoji bezpečnost a dodržovali pokyny pořadatelů. Bližší informace se dozvíte 
na stránkách www.pamk.cz. Václav Malina

Na slovíčko … se zástupci AMK Zlatá stezka Prachatice Václavem Jeřábkem a Ludmilou Vlkovou
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Klarinetisté obhájili zlato
Klarinetový soubor Prachatice vyhrál Mezinárodní mládežnický 
hudební festival v Bratislavě. Rozhodla o tom porota hudebních 
odborníků z Polska, Číny, Slovenska a České republiky. Zlatá cena je 
již sedmnáctá v takřka dvanáctileté historii souboru.
Prachatičtí klarinetisté Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janou-
šek a Jiří Pecka předvedli repertoár složený z hudby jazzové, fil-
mové, romantické a impresionistické. Kladně byl hodnocen výběr 
repertoáru, intonace a provedení skladeb. Soutěž se konala v zrca-
dlové síni Primaciálného paláce v centru Bratislavy, která nabízí 
skvělé akustické podmínky. Před soutěžním vystoupením se soubor 
v plné sestavě se zpěvačkou Petrou Sovovu zúčastnil vernisáže 
výstavy SALVE Prachatice. Jan Hovorka

Zlato z XTERRA Czech pro Ruzafu a Karáskovou
Po dvouleté pauze se do Prachatic vrátil světový podnik terénního triatlonu XTERRA Czech. Cenné tituly 
vybojovali fenomenální Španěl Ruben Ruzafa (na snímku v cíli) a česká hvězda Helena Karásková, která po tra-
dičně slabší úvodní disciplíně zabojovala na cyklistické části, nejrychlejším během se dostala před své sou-
peřky a mohla slavit další cenný úspěch. Celý víkendový festival navštívilo 3000 diváků, live stream vidělo 
7000 fanoušků po celém světě a závodit přišlo na 500 sportovců všech věkových kategorií. Michal Piloušek

Bratislavské zastavení obrazů 
ze SALVE Prachatice

Výtvarný workshop SALVE získal další významný kredit. Červenec 
2018 přinesl opět možnost prezentace a posílení rostoucího meziná-
rodního věhlasu jmenovaného workshopu a našeho města Pracha-
tice.
Soubor více než osmdesáti obrazů, které vznikaly během výtvar-
ného workshopu SALVE za posledních dvanáct let, souhrnně 
nazvaný Prachatice – očima evropských malířů, se od 4. července 
2018 prezentuje v prostorách galerie Slovenského rozhlasu v Brati-
slavě, v budově s unikátní konstrukcí, která se stala kulturní památ-
kou. Tento projekt postupně připravoval odbor kultury, školství 
a cestovního ruchu prachatické radnice a prezentuje to nejlepší 
z dosavadních ročníků SALVE Prachatice.
Slavnostní vernisáž uvedl významný slovenský teoretik a historik 
výtvarného umění Ľuboslav Moza, člen Evropské akademie věd 
a umění a kurátor této výstavy. Připomněl mimo jiné spolupráci 
s Asociací  jihočeských výtvarníků v čele s Vítem Vavřincem Pavlí-
kem a předsedou Asociace bavorských výtvarníků Hubertem Hube-
rem z Pasova.
Ozdobou a doslova pohlazením na duši byl hudební doprovod  Kla-
rinetového souboru Prachatice vedeného Janem Hovorkou. Pro tyto 
mladé, ale už evropsky proslulé umělce není Bratislava vůbec cizí. 
Vždyť v tomto krásném městě na Dunaji dokázali několikrát zvítězit 
v mezinárodních hudebních soutěžích. Naposledy právě po této 
slavnostní vernisáži (viz článek níže). Všechny potěšila i přítomnost 
akademických malířek Tiny Gálové a Barbary Preštinské. Obě jsou 
aktivními účastnicemi malířských setkání SALVE Prachatice. Toto 
mezinárodní fórum umělců z řady evropských zemí nabízí všem 
zúčastněným skvělý kontakt se současnou evropskou výtvarnou 
tvorbou, malířům pravidelná tvůrčí setkání a rozvíjení spolupráce, 
a především prezentaci našeho města.

Jiřina Dolejšková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Výkony hudebníků
podtrhla technika i počasí

V pátek 13. července se na Velkém náměstí uskutečnil třetí ročník 
festivalu Jazz!Yes! Přálo nám dobré počasí a návštěvníci si mohli 
v poklidu vychutnávat umění vystupujících a také se občerstvit 
u stánku Prachatického pivovaru.

Úderem osmnácté hodiny vystoupila na pódium první kapela, švéd-
sko-česko-slovenský projekt Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet. 
Během pár taktů bylo jasné, že to po zvukové stránce bude stát za to. 
Technika zajištěná firmou Light & Sound Design se letos opravdu 
vytáhla, přivezla špičkovou aparaturu a nový zvukař teamu své 
řemeslo rozhodně umí. Uměla také zmiňovaná první kapela, 
zahrála krásný set soudobého jazzu, kde exceloval na trumpetu Jiří 
Kotača a na bicí energický Kristián Kuruc. „Hrálo se nám dobře, 
je to profesionálně udělaný festival. Mám vždy radost, když někam 
přijedeme, a vše je zařízené tak, jak bylo domluveno,“ uznal Jiří 
Kotača.
Po krátké přestavbě nastoupil další kvartet v čele se zpěvačkou 
Sisou Feherovou. Tato křehká dáma je obdařená opravdu velkou 
porcí talentu. Její zpěv lehce směrovaný ke slovenskému folklóru 
sklízel zasloužený aplaus. Výborné výkony předvedli i spoluhráči, 
i když na postu kytaristy a bubeníka se jednalo o záskok. „Pekné 
mesto, aj ludia boli strašně príjemní, počuvali a reagovali. Zvuk bol 
krásný, takže všetko tip top,“ chválila spokojená Sisa.
V závěru večera vystoupila sedmičlenná fusion/groove kapela rus-
kého skladatele a kytaristy Igora Ochepovského.  Zazněla nová 
aranžmá skladeb z desky I‘m the Wind, titulní skladbu si zazpívala 
s kapelou hostující Sisa Feherová (na snímku Tomáše Práška). Pre-
cizně vybroušená souhra všech nástrojů, kde je těžké něco vyloženě 
vypíchnout. Skvělou dechovou sekci  Hloucal, Kalfus nebo moderní 
rytmiku razantního Romana Výchy?
Festival skončil krátce po desáté hodině večerní. I když přišly necelé 
dvě stovky návštěvníků, vytvořili zde příjemnou atmosféru a festi-
val si užili. Miroslav Čertík, KIS Prachatice

Kámen a zeměkoule
označily průsečík pod Libínem

V Prachaticích a v okolí se 
nachází řada historických, pří-
rodních a jinak zajímavých 
míst. K zeměpisné zajímavosti 
patří i bod na okraji lesa Lázní 
sv. Markéty. Je to průsečík 
14. poledníku a 49. rovno-
běžky. Celkový počet průse-
číků na zeměkouli čítá 64 442, 
Českou republikou jich pro-
tíná 10.
Označení průsečíku iniciovaly 
Městské lesy Prachatice s. r. o. 
Na projektu se podílely Geo-
plán Prachatice, Kamenictví 
Váňa a Kovářství Boška Oseky. 
Kamenný podstavec nese 
z t v á r n ě n o u  z e m ě k o u l i 
a v místě, kde se protíná zmí-

něná rovnoběžka a poledník, je vykována imitace prachatického 
kostela. Zastavení doplnila lavička, která vybízí k odpočinku při 
toulkách v podhůří Libína. Průsečík je 21. zastavením na naučné 
stezce víly Majolenky od zookoutku k areálu dětských her.

Jan Pěsta, jednatel, Městské lesy Prachatice
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
do 7. 9.
GREG WEATHERBY –
AUSTRALSKÝ ABORIGINEC
Výběr z tvorby jednoho z umělců původ-
ního obyvatelstva Austrálie. 
STANISLAV HARANGOZÓ,
PAVOL BEIER, ALOIZ DRAHOŠ
Přední slovenští výtvarníci v oboru malba, 
umělecká fotografie, sochařství, plaketa 
a medaile. Vystavující jsou renomovanými 
pedagogy na Pedagogické fakultě Univer-
sity Komenského v Bratislavě.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so a ne 9.00–15.00

VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚ HULÁK
4. 8. a 18. 8. 
POHODA NA PLOVÁRNĚ
11.00–15.00
Cvičení se sportovní instruktorkou
11.00–15.00
Pro zájemce nácvik potápění
15.00–17.00
Hudební vystoupení: skupina McBerds 
(4. 8.), Martina Pivoňková and her boys 
(18. 8.)

VELKÉ NÁMĚSTÍ
11. 8. (12.00–24.00)
FESTIVAL PIVA
Informace o festivalu na jeho facebooko-
vém profilu, na www.kisprachatice.cz 
a na str. 8 RL.

SKLEPY STARÉ RADNICE
28. 8. (19.00)
HUDBA V MYŠLENKÁCH
MASARYKOVÝCH
Pásmo slova a hudby – Jitka Baštová 
(akordeon), Jindřich Macek (loutna).
V pořadu zaznějí skladby českých a slo-
venských autorů od 19. století až po sou-
časnost (A. Dvořák, L. Janáček, B. Mar-
tinů, I. Zeljenka, J. Macek, P. Zagar, L. Ber-
náth a další). Vybraná hudba plynule 
navazuje a pojí množství citátů i význam-
ných životních momentů T. G. Masaryka, 
který je i dnes symbolem ideálů svobody 
a demokracie, souladu slov a činů. 

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
vhouskova@kisprachatice.cz
infocentrum@kisprachatice.cz

INFOCENTRUM
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00
so–ne 9.00–16.00

VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA
Vyhlídka na město.
Tel. 388 607 574
infocentrum@kisprachatice.cz
Otevřeno:
po–pá 9.00–11.30 12.30–16.00
so–ne 9.00–11.30 12.30–18.00

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře 
O. H. Hajeka. Otevřeme po předchozí 
domluvě v infocentru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo tel. 388 607 574
2. 8. (17.00)
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Animovaný, komedie, rodinný f ilm 
Německo, Dánsko. Přístupný. České 
znění.
Planetu Zemi čeká invaze animované kos-
mické legrace.
7. 8. (17.00)
ANT-MAN A WASP
Akční, dobrodružný, sci-fi film USA. Pří-
stupný. České znění.
Nová kapitola o superhrdinech, kteří se 
umějí zmenšovat.
7. 8. (19.30)
ANT-MAN A WASP (3D)
9. 8. (19.30)
MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT
Akční, dobrodružný, thriller USA. Pří-
stupný. Titulky.
14. 8. (17.00)
HOTEL TRANSYLVÁNIE:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný, komedie USA. Přístupný. 
České znění.
Dovolená s oblíbenou rodinkou strašidel 
na výletním parníku, kde si má Drákula 
zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.
14. 8. (19.00)
HOTEL TRANSYLVÁNIE:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ (3D)
16. 8. (19.30)
CHATA NA PRODEJ
Komedie ČR. Přístupný.
Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, 
pro kterou už nemají využití. Před předá-
ním chaty novému majiteli se však matka 
(Ivana Chýlková) zarazí, co by to byli 
za rodinu, kdyby na chatě neuspořádali 
poslední pořádnou rodinnou slezinu?  
Opravdové dobrodružství začne těsně nad 
ránem, když rodina zjistí, že se kamsi 
vytratil dědeček.
21. 8. (19.30)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál USA. Přístupný. Titulky.
23. 8. (19.30)
HOTEL ARTEMIS
Akční, thriller, sci-fi USA, V. Británie. 
Od 12 let. Titulky.
28. 8. (19.30)
EQUALIZER 2
Akční, krimi, thriller USA. Od 12 let. 
Titulky.
Pokračování úspěšného akčního thrilleru 
Equalizer. Denzel Washington se vrací 
jako bývalý člen speciální jednotky Robert 

McCall, který bojuje za práva a spravedl-
nost pro ty, kteří už ztratili veškerou 
naději.
30. 8. (17.00)
ÚŽASŇÁKOVI 2
Akční, komedie, animovaný film USA. 
Přístupný. České znění.
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací. 
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, 
zatímco Bob zůst al  v  domácnosti 
a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každo-
denní nástrahy „normálního“ života. Pro 
všechny je to těžká změna, a těžší je o to 
víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje 
superschopnosti malého Jack-Jacka.
30. 8. (19.00)
ÚŽASŇÁKOVI 2 (3D)

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
1.–31. 8.
J. FUCHS: VELKÉ NÁMĚSTÍ
V PROMĚNÁCH  ČASU
Autorská fotografická výstava Jiřího 
Fuchse.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz
info@knih-pt.cz
do 2. 9.
ROK 1968 – Jana Mazáčková
Výstava (výstavní prostor knihovny)
Prázdninová otevírací doba pro všechna 
oddělení
po  12.00–17.00
út  09.00–12.00 13.00–17.00
st  09.00–12.00
čt  09.00–12.00 13.00–17.00
pá  09.00–12.00
so  zavřeno
Literární kavárna, knihovna Domova 
seniorů M. Křišťana
1. čt v měsíci  12.30–15.00
Nemocnice Prachatice, knihovna
1. po v měsíci   13.00–15.00

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
www.nm.cz
tel. 388 385 715, 724 421 269
Otevřeno:
út–ne 9.00–17.00
do 21. 10.
KAŠPÁRCI A KAŠPAŘI
(z) ŘÍŠE LOUTEK
Kašpárek, či také Pimprle, příbuzný 
německého Hanswursta, anglického 
Punche, italského Pulcinelly a především 
vídeňského Kasperla, nesměl chybět 
od poloviny 19. století téměř v žádné lout-
kové hře. Výstava přibližuje postavení 
a význam postavy Kašpárka v českém 
loutkovém divadle.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
tel. 388 311 419
Otevřeno:
po  10.00–17.00
út–ne 9.00–17.00
do 2. 9.
SLOVANÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Výstava představí současné poznatky 
o raně středověkém osídlení jižní části 
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české kotliny – nejen hmotnou kulturu 
tohoto období, ale i  způsob života 
a duchovní představy.
6.–19. 8.
JAK SE DŘÍVE ČEPOVALO
U příležitosti Festivalu piva Prachatice 
proběhne krátkodobá výstava předmětů 
spojených s pivovarnictvím z období 
první republiky.
21. 8. (14.00–16.00)
VYTVOŘ SI
SVÉHO SLOVANSKÉHO BOHA.
Pomocí výstavy Slované v jižních Čechách 
se přenesete do doby starých Slovanů. 
Poznáte tajemství pradávných slovan-
ských bohů. Na závěr si každý vytvoří 
pomocí přírodnin vlastní podobu slovan-
ského boha.
Info na tel. 388 311 419
fidlerova@prachatickemuzeum.cz.
Stálé expozice:
HISTORIE ZLATÉ STEZKY
A RENESANCE 
Jak probíhal obchod na Zlaté stezce. Kdy 
byl obchod v rozkvětu a kdy upadal. 
Po stopách renes. umění v Prachaticích.
ŽIVOTNÍ POUŤ SV. JANA NEPOMUKA 
NEUMANNA A ŽIVOT V 19. STOLETÍ
Kdo byl Jan Nepomuk Neumann. Proč 
odjel do Ameriky. Odkaz Jana Nepomuka 
Neumanna v Americe a u nás. Jak se žilo 
v 19. století.
VYTVOŘ SI SVŮJ HISTORICKÝ TERČ
Sbírka prachatických historických terčů 
z 19. století.

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326
neumannkaprachatice@gmail.com
Otevřeno:
po–pá 12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na tel. 605 244 591 nebo 603 848 762)
do 26. 9.
ATELIÉR PELCL
Prof. Jiří Pelcl přednáší na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze, v letech 
2002–2005 zde působil jako rektor. Vedle 
praktické činnosti se zabývá teorií 
designu, publikuje a přednáší na domá-
cích a zahraničních vysokých školách 
(Rietveld Academy Amsterdam, Univer-
sity of California Berkeley, RCA Londýn, 
Yale University, ENSDI Paříž, SCIARCH 
Los Angeles). Realizoval řadu interiérů 
prestižních objektů (interiéry pro prezi-
denta V. Havla na Pražském hradě, velvy-
slanectví v Římě, Pretorii, Český dům 
v Malmö a jiné).
V r. 2006 získal Národní cenu za design, 
cenu Form 2006 v Německu, cenu Design 
Plus 2007 v Německu, cenu Czech Grand 
Design pro designéra roku 2007. Jeho 
práce jsou zastoupeny ve sbírkách designu 
Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmy-
slového musea v Praze, Moravské galerie 
v Brně, v Die Neue Sammlung v Mni-
chově, v Museum fűr Gestaltung v Cury-
chu, ve Swedish Glassmuseum ve Sma-
lands, v Museum of Applied Arts ve Frank-
furtu.

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/

SENIOR POINT PRACHATICE
www.krebul.cz 
Tel. 388 424 196
prachatice@seniorpointy.cz
Výstavy:
LÉTO S UBROUSKY
Um seniorů – sbírka ubrousků Věry Davi-
dové
CIVILKY HODNOTÍ SVOJI ČINNOST
Fotografie 
2.  8. (14.00)
PRÁCE S UBROUSKY OD HODIN
Dílna
9.  8. (17.00)
MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ S DĚTMI 
Z BĚLORUSKA
23. 8. (13.00)
ROZCHODÍME CIVILKY
Chůze, promítání
30.  8. (15.00)
SETKÁNÍ S PRACHATICKÝMI
SPISOVATELI
Vojtová, Huneš, Přibyl T.

KŘIŠTANOVICKÝ RYBNÍK
FESTIVAL KŘIKULET
Program na:
https://www.facebook.com/boudaujosefa
Tel. 773 147 683
Joseffoyta@gmail.com
3. 8. (19.00)
JUSTIN LAWASH
Koncert – blues, indie folk
4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8. (19.00)
ZPÍVANÁ U OHNĚ
5. 8. (15.00)
ZLATOVLÁSKA
Pohádka – Studio dell Arte
10. 8. (19.00)
ONI
Koncert – alternative, rock, jazz
12. 8. (15.00)
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Pohádka – Divadlo Pnutí
15. 8. (18.00)
4 Z KYTICE
Koncert – Vedlejší přízraky
17. 8. (19.00)
URBAND
Koncert – šraml
19. 8. (15.00)
ELIŠČINY POHÁDKY
Pohádka – Divadlo Já to jsem
24. 8. (19.00)
ZÁVODNÍ OVCE
Koncert – alternative pop, funk
26. 8. (15.00)
KLOBOUČKOVÝ FANTOM
Pohádka – Divadlo potulného čajovníka
31. 8. (19.00)
NAKED PROFFESORS
Koncert – folk, rock, irish

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
sobota, neděle (termín bude upřesněn)
2× CYKLOVÝLET
Trasa dle vedoucího zájezdu, odjezd dle 
jízdního řádu Cyklotransu

4.–11. 8.
PLZEŇSKO
Týdenní zájezd
Program na www.tjkctpt.webnode.cz

NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO
PRO DIVADELNÍ PODZIM 2018
V úterý 4. září 2018 proběhne v pracha-
tickém divadle prodej předplatného pro 
nadcházející divadelní sezonu podzim 
2018, a to od 13.00 do 18.00 hodin.
Systém prodeje zůstává stejný jako v uply-
nulé sezoně – stávajícím předplatitelům 
jsou jejich místa rezervována v uvedeném 
datu do 18.00 hodin. Noví zájemci o před-
platné si mohou zakoupit dosud neobsa-
zená místa popř. vyčkat do konce předpro-
deje a zakoupit si místa nevyzvednutá. 
Ti z vás, kteří mají zájem pouze o vstu-
penky na jednotlivá představení, si je 
mohou zakoupit od středy 5. září online 
nebo v infocentru.
V rámci předplatného opět nabízíme tři 
řady předplatného obsahující celkem 
10 představení. Podrobné informace 
o nabízených představeních, platebních 
podmínkách a způsobu prodeje najdete 
na webových stránkách www.kispracha-
tice.cz v sekci Městské divadlo.
ŘADA A:
13. 9. (19.00)
Yasmina Reza: ART
Divadlo Bez zábradlí

4. 10. (19.00)
A. R. Fourton: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA 
Agentura Harlekýn
21. 11. (19.00)
John Fiske: TITANIC
Divadlo Kalich
7. 12. (19.00)
V. Schulczová, R. Olekšák: LENI
Divadlo v Řeznické
ŘADA B:
18. 9. (19.00)
Christian Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ
Divadlo Rokoko
11. 10. (19.00)
Felix Mitterer: PARDÁL
Divadlo Ungelt
23. 11. (19.00)
Neil Simon: DRUHÁ KAPITOLA
Divadlo S.K.L.O.
5. 12. (19.00)
Jaroslav Gillar: BLÁZINEC
GP – Art sro
ŘADA BONUS:
23. 10. (19.00)
S. O´Casey, J. Krejčík:
PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Divadlo Palace
30. 11. (19.00)
M. Delaporte, A. de la Patelliēre: JMÉNO
Divadlo Verze
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Jsme skutečně rádi, že se nám opět podařilo při-
pravit další ročník návštěvnicky úspěšného Festi-
valu piva. Tentokrát půjde o čtvrtý ročník, který se 
uskuteční na prachatickém Velkém náměstí 
v sobotu 11. srpna 2018.
Vzhledem k rostoucímu zájmu pivovarů o účast 
na našem festivalu můžeme návštěvníkům před-
stavit v letošním roce také řadu nováčků jako třeba 
Kašperskohorský pivovar, Pivovar Beeránek, 
Krkonošský medvěd z Vrchlabí, Duck & Dog 
nebo Minipivovar Zemědělské fakulty Jihočeské 
univerzity. Ze „starých dobrých známých“ se 
na vás těší Libocký pivovar nad Šárkou, Zvíkovský 
dvůr nebo oba domácí pivovary a další.
Stejně jako v předchozích letech nebude chybět 
doprovodný hudební program, který se odehraje 

ve velkém pivním stanu. V letošním roce se o něj 
postará českobudějovická kapela B-Quintet, pra-
chatičtí Buczech Blues, duo Vasilův Rubáš, které 
jste mohli slyšet na posledním ročníku hudebního 
festivalu Mezibrány a večer zakončí „říznou muzi-
kou“ Deep Purple South Bohemian Revival. 
Stejně jako loni bude v Prachatickém muzeu k pří-
ležitosti festivalu připravena krátkodobá výstava 
předmětů spojených s pivovarnictvím z období 
první republiky s názvem Jak se dříve čepovalo.
Pokud tedy patříte mezi milovníky pro Čechy tak 
typického nápoje, jakým pivo bezesporu je, přijďte 
v sobotu 11. srpna mezi nás. Těší se na vás nejen 
organizátoři, ale především zúčastněné pivovary 
a všichni vystupující.

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Muzeum krajky v Prachaticích nabízí 
návštěvníkům už téměř 20 let 
nevšední procházku historií evrop-
ské paličkované krajky počínaje 
ukázkou jedné z nejstarších, italské, 
nazývané Reticella. Datována je 
do roku 1650, ale v Benátkách, 
v Janově a dalších bohatých seve-
roitalských městech se paličkovalo již 
na počátku renesance.
Nejst a rš í  kr ajkou vyst avenou 
v muzeu je starovlámská, velmi 
ceněná krajka Van Dijk z roku 1600. 
Je nazvána dle malíře, který na svém 
obrazu zachytil dámu, jejíž oděv byl 
t a k o v o u t o  k r a j k o u  o z d o b e n . 
Skvostné historické krajky z různých koutů Evropy však můžete 
obdivovat v každé z mnohých vitrín muzea. Stejně tak ukázky čes-
kých, moravských či slovenských krojů zdobených mimo výšivek 
především svébytnou, pro naše země tak charakteristickou vláčko-
vou krajkou. Posledním přírůstkem expozice jsou nádherné sva-
tební šaty nazvané Rozkvetlá louka. Ty reprezentovaly českou kraj-
kářskou tradici na světové výstavě OIDFA (organizace zastřešující 
všechny národní krajkářské svazy) v Caen ve Francii v roce 2012. 
Jsou kolektivním dílem více než 800 krajkářek, které paličkovaly 
jednotlivé květy na nich našité. Šaty vzbudily na přehlídce mimo-

řádnou pozornost. Poté, co byly 
vystaveny na desítkách výstav v celé 
Evropě, našly před nedávnem pevné 
místo ve vitríně renesančního sálu 
muzea.
Muzeum krajky v Prachaticích si 
klade za cíl nejen návštěvníkům při-
blížit paličkované krajky našich 
předků. Každoročně pořádá soutěž 
mladých krajkářek do šestnácti let. 
Soutěž se v letošním roce koná 
na téma Kytička k svátku 100. výročí 
republiky. Výstava vybraných třiceti 
osmi prací krajkářek z různých 
koutů republiky, jedna dokonce 
ze Slovenska, potrvá do poloviny 

září. Od července muzeum otevřelo i novou Galerii na schodech. 
Návštěvníkům nabízí pohled na paličkované límce 80. a 90. let 
minulého století. Paličkované límečky byly tehdy líbivou součástí 
většiny dámských šatníků. Srdečně zveme k prohlídce. Možná si 
některé návštěvnice při této příležitosti vzpomenou i na své šaty či 
halenky, které, i díky těm krásným límečkům, měly před třiceti čty-
řiceti lety tak rády.
Muzeum krajky v Poštovní ulici je otevřeno po celou letní sezonu 
denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. 

Milan Mizera, Muzeum krajky Prachatice

Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů a Rada seniorů města Prachatice se sešly počátkem čer-
vence na prachatické radnici.  Hlavními body jednání bylo hodnocení Slavností solné Zlaté stezky 
a program seniorů na léto.
Většina přítomných kladně hodnotila pyrotechnickou show, úklid města najatou četou, dostatek WC, 
program ve Štěpánčině parku, v hospicovém parku, a také odboru kultury doporučila pár zajímavých 
podnětů pro další ročníky – např. doplnění programu, aby lidé věděli, zda jde o jazz, dechovku, coun-
try. Nabídli také organizátorům pomoc při výrobě suvenýrů – pytlíků soli jako symbolu solné Zlaté 
stezky. Hanka Rabenhauptová

Dne 28. září 2018 se u příležitosti svátku sv. Václava uskuteční na Velkém náměstí v Prachaticích vzpomín-
ková akce ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Tato retro akce by měla navodit 
dobový život v období 1. republiky.
Návštěvníci se mohou od 10 do 16 hodin těšit na prezentace vozidel, a to jak se vztahem k ozbrojeným slož-
kám, tak i k civilnímu životu včetně dobově oblečených osob. Zájemcům budou představeny historické uni-
formy, výzbroj a výstroj zejména armády a četnictva. Při komentované prohlídce na výstavě uniforem 
v atriu radnice budou podrobněji rozebrány rozdíly dobových uniformovaných a ozbrojených složek 
a vývoj uniforem za dvacetileté období republiky s drobným přesahem do poválečného období. Připravu-
jeme také krátký přednáškový cyklus týkající se tehdejšího života.
Máte-li zajímavé artefakty k uvedené době, kontakty pro konzultace jsou: tel. 602 118 622, e-mail jiri.
fanta@fmpartner.cz. Jiří Fanta

Festival piva počtvrté s řadou nováčků

Muzeum krajky – muzeum krásy otevřelo novou galerii

Seniorům se líbila pyrotechnická show

Vzpomínka na vznik samostatného státu
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Pět let se může zdát jako krátká doba, kdyby tomu nepředcházelo 
dalších téměř 10 let, kdy myšlenka vzniku Montessori školky 
a školy v Prachaticích klíčila.
Je to doba plná všeho, co si můžete představit při prosazování alter-
nativního zařízení v malém městě. Ale už to, že z dvanácti děti, které 
v září 2013 začaly chodit do Montessori na ZŠ Národní, se jejich 
počet rozrostl na téměř 120, které v září 2018 naplní prostory školy, 
je důvod ke slavení. Slavilo se ve čtvrtek 21. června, a to velmi 
bohatě. Nechyběl pětipatrový dort, děkování sponzorům i všem, 
kdo se o chod těchto zařízení zasloužili – tedy učitelům a rodičům – 
hudební program dětí, divadelní představení, občerstvení a třeba 
i překvapení pro paní ředitelku Hanu Bolkovou. Jsme rádi, že nejen 
prachatičtí rodiče mají možnost vybrat si pro svoje děti alternativní 
vzdělávání. Martina Zíková, foto Zdeněk Přibyl

Akční plán chce zlepšit vzdělávání
Místní akční skupina Šumavsko zahájila Místní akční plán (MAP) 
rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II. Předmětem projektu 
je podpora společného plánování, aktualizace MAP a zlepšení kva-
lity vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce zři-
zovatelů, škol, organizací zájmového (neformálního) vzdělávání 
a dalších aktérů. Novinkou v MAP II je realizace vybraných neinves-
tičních aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání.
Jak se můžete zapojit do MAP II a jaké jsou výhody?
– možnost zapojit se do činnosti pracovních skupin MAP II (pra-

covní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, 
pracovní skupina pro rovné příležitosti, pracovní skupina pro fi-
nancování, pracovní skupina pro další témata),

– možnost zapojit se do aktivit spolupráce a získat finance na jejich 
realizaci, přístup k informacím z oblasti strategického plánování 
a informacím o možnostech čerpání dotací pro oblast školství.

Každá zapojená škola získá zpracovaný plán potřeb školy (strategii 
rozvoje školy), možnost účasti na vzdělávacích akcích a dalších akti-
vitách, možnost výměny zkušeností, navázání partnerství a další.
V případě dotazů či zájmu o účast v pracovních skupinách kontak-
tujte Lucii Pechouškovou, pechouskova@massumavsko.cz.

Lucie Pechoušková, MAS Šumavsko, z. s.

Ohlédnutí za Studentskou radou
Vedení města poděkovalo členům Studentské rady (SR) za zájem 
o věci veřejné a aktivitu ve školním roce 2017/18. SR doporučuje 
nadále se setkávat, nabídnout více exkurzí, kurzy, přímé diskuze 
s radními, zastupiteli. Studentská rada působí od roku 2003 jako 
poradní orgán vedení města Prachatice pro oblast dětí a mládeže. 
Je volena vždy na jeden školní rok. Z každé školy (nejen těch, které 
zřizuje samo město) jsou během září nominováni dva zástupci. 

Hana Rabenhauptová, garant SR

ERASMUS+: První semestr výuky 
angličtiny je u konce

První semestr výuky anglického jazyka v rámci programu Eras-
mus+, projektu Městské knihovny Prachatice „Learning, smart 
technology and creativity“, skončil a studenti si tak mohou vyzkou-
šet získané znalosti během letních měsíců.
V první polovině roku se senioři ze Seniorské občanské společnosti 
naučili správně vyslovovat, číst, počítat, ale také zpívat a hrát různé 
hry. Někteří studenti trénovali anglický jazyk se svými vnoučaty, 
plnili domácí úkoly a těšili se na další lekce výuky. Hodiny probí-
haly každý týden vždy v úterý a ve středu pod vedením ředitelky 
Městské knihovny Prachatice Hany Mrázové a lektorky Evy Pavlové. 
Krásným zpestřením byl týden tzv. mobilit, kdy litevští partneři 
z knihovny ve městě Ignalina a norští partneři z oblastní knihovny 
Ostfold přijeli se svými studenty v seniorském věku a společně 
s námi strávili týden plný zážitků. První dva dny s námi absolvoval 
i starosta Martin Malý, který partnery zároveň přivítal a promítl 
jim prezentaci o městě Prachatice. Navštívili jsme nejkrásnější místa 
jižních Čech, památky zapsané na seznamu UNESCO, ale také pří-
rodní rezervace na Šumavě. Společný týden završil koncert v kos-
tele svatého Jakuba, ze kterého si partneři odnesli příjemnou vzpo-
mínku na pobyt v Prachaticích.
Druhý semestr výuky anglického jazyka začne na podzim. Studenti 
se mohou těšit na nové příležitosti ve vzdělávání, příkladem mohou 
být hodiny informačních technologií.

Jana Mojhová, knihovnice, foto Eva Pavlová

Šikovné prstíky cupovaly ovčí rouno
Podniky, které volaly 
po nedostatku kvalifi-
kovaných odborníků 
v oděvním a textilním 
průmyslu, založily při 
Jihočeské hospodářské 
komoře Sdružení Tex-
til. Díky nově vzniklé 
platformě mají více 
prostoru k odborné dis-
kuzi, aktivitám, prosa-
zování svých zájmů 
a především na práci 
s mládeží. Před koncem 
š kolního roku pro-
běhlo na základních 
školách v Prachaticích 
šest tvořivých workshopů, další dva pokračovaly během letních 
prázdnin. Hlavním pracovním materiálem byly ovčí rouno, mydlin-
ková voda a šikovné ruce žáků. „Ovce chová můj strejda,“ vykřiko-
val Mirek a dodal, že jim doma suší tvrdé rohlíky. „Já mám vlněné 
rukavice a babička mi upletla růžový svetřík,“ podotkla Klárka.
Během dopoledne se děti dozvěděly, jak se rouno zpracovává 
a k čemu se používá. Zkusily si vyrobit podložku pod hrneček a zdat-
nější i vlněné pouzdro na mobil. Šikovné prstíky chlapců a dívek 
opatrně cupovaly kousky rouna. Barevným kreacím se meze 
nekladly. Mydlinky byly úplně všude, ale spokojené oči dětí jenom 
zářily. Kateřina Třísková, 

ředitelka, Jihočeská hospodářská komora Prachatice

Montessori na „Národce“ slavilo pětileté jubileum
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Smíšený pěvecký sbor Česká píseň strávil týden od 9. června v chor-
vatské Pule. Naše řady doplnili členové píseckého sboru Sonitus. 
Společným jmenovatelem je sbormistr Václav Kraus.
Spojili jsme zde příjemné s užitečným. Připravovali jsme se na kon-
cert ke 100. výročí vzniku naší republiky. Protože výročí je 
to významné, bude i koncert velkolepý, zúčastní se ho tři sbory. 
Dopoledne jsme trávili pilným zkoušením, odpoledne jsme věnovali 
pobytu u moře, nezapomněli jsme na poznávací část – návštěvy 
významných památek, nevynechali jsme ani tržnici.
Protože náš pěvecký sbor má dlouholeté družební vztahy s místním 
pěveckým sborem Matko Brajša Rušan, i tentokrát jsme se setkali 
s jeho členy a společně jsme koncertovali v hotelovém komplexu 
Palace. Následující den, po večerní procházce městem a návštěvě 
hudebního festivalu na hlavním náměstí, jsme se sešli s chorvat-
skými kolegy v jejich zkušebně ve spolkovém domě v centru města. 
Oživili jsme letitá přátelství, popovídali jsme, zavzpomínali, zazpí-
vali, popili. Určitě se zase rádi uvidíme.
A vás, naše milé posluchače, už předem zveme 28. října 2018 
na koncert ve společenském sále Národního domu.

Libuše Dortová, tisková mluvčí České písně Prachatice

Vynikající pedagogové Prachaticka 
v Radničním sále

Slavnostní vyhlášení 
4. ročníku ankety Vyni-
kající pedagog Pracha-
ticka 2018 proběhlo 
13. června v reprezenta-
tivních prostorech Rad-
ničního sálu v Prachati-
cích. Cílem této ankety 
je upozornit na mimo-
řádné aktivity pedagogů, vyzdvihnout jejich přínos pro školu, oce-
nit jejich dosavadní pedagogické působení a úspěchy.
Ze škol v rámci správního území ORP Prachatice bylo doručeno cel-
kem devět nominací, přičemž všichni nominovaní pedagogové byli 
oceněni titulem Vynikající pedagog Prachaticka 2018. Starosta Mar-
tin Malý společně s místostarostou Janem Klimešem poděkovali 
oceněným  za odvedenou práci a předali jim dárky od města Pracha-
tice a Jihočeského kraje. O hudební doprovod a zpestření slavnost-
ního odpoledne se postaral hudební soubor ZUŠ Prachatice pod 
vedením Pavla Pavelky.
Ocenění pedagogové
Kategorie A (učitelé MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a VOŠ) 
Jitka Hřebečková (ZŠ Vodňanská), Renata Čechová (ZŠ a MŠ Husi-
nec), Jana Břendová (VOŠS a SPgŠ), Alena Jírová (ZŠ Zlatá stezka 
240), Marie Zámečníková (ZŠ Lhenice), Dagmar Zemková (MŠ Pra-
chatice), Eliška Špatná (ZŠ Národní), Marie Troubilová (ZUŠ PT).
Kategorie B (pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro 
zájmové vzdělávání)
Hana Vokounová (DDM Prachatice).

Lucie Pavlíková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Mateřská škola Paraplíčko v České ulici si v pondělí 4. června užila oslavu Dne dětí.
Kamarádi z divadelního souboru Žernováček nám přijeli zahrát pohádku Lotrando a Zubejda.
Představení se moc líbilo, písničky pomáhali zpívat i diváci a závěrečný potlesk nebral konce. 
Moc děkujeme malým hercům, jejich režisérkám, hudebnici i všem kulisákům a kostymérům 
za skvělý zážitek.
A protože při sledování pohádky všem trochu vyhládlo, zapálil se připravený táborák a šlo se opé-
kat. Někdo si dal špekáček, jiný klobásku nebo točeňák a topinka opečená přímo v ohni byla také 
výborná. K hodování nám hrála dětská diskotéka, z jeviště se stal taneční parket a kdo měl chuť, 
tančil. Děti také využily toho, že mohou rodičům ukázat, co všechno se dá dělat na průlezkách, 
klouzačkách, lanových dráhách a lezeckých stěnách a důkladně jim předvedly celou zahradu.

Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko

Česká píseň v Chorvatsku

Základní organizace Českého svazu vče-
lařů Prachatice v červnu nejprve přivítala 
přátele včelaře ze Slovenska a z Moravy. 
Kolegové nám opláceli loňskou návštěvu, 
kdy jsme navštívili včelaře na Kyjovsku 
a v Myjavě. Návštěva u nás začala prohlíd-
kou zámku Kratochvíle a pokračovala 
návštěvou včelnice v Lučenici. Následně 
účastníci odjeli na Libín, odkud si pro-
hlédli Prachatice i okolní krajinu, a pose-
děli za hudebního doprovodu Františka 
Vojíka. Druhý den se účastníci zájezdu pře-
sunuli na Třístoličník, odkud se podívali 
do třech evropských zemí.
Děkuji vedení pedagogické školy v Prachaticích a kuchařkám 
v internátu školy, řediteli Technických služeb Prachatice Rostislavu 
Eichnerovi i členům naší základní organizace, kteří se podíleli 
na zabezpečení této akce.
Jak si prachatičtí včelaři naplánovali, odjeli 14. června do Slovinska, 
tentokrát do města Divača, odkud vyjížděli na návštěvy k jednotli-
vým včelařům, podniků a památek.
Organizačně nám zajišťoval tento zájezd předseda místní včelařské 

organizace Aleš Rodman (na snímku Miro-
slava Prokeše) ve spolupráci s předsedou 
včelařské organizace z Kyjova Miroslavem 
Smolíkem. Přestože organizace zájezdu 
byla velmi náročná, především při přesou-
vání do jednotlivých lokalit, byli členové 
naší ZO spokojeni. Při našem pobytu jsme 
mimo jiné reprezentovali Prachatice, pře-
dali jsme našim hostitelům propagační 
materiály a dary, které nám poskytlo 
město.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
organizaci tohoto zájezdu, rovněž všem 

členům zájezdu za vzorné vystupování. Velké poděkování patří 
i řidiči Pavlu Bestrejkovi, který mistrně řídil jeden z nejmoderněj-
ších autobusů zapůjčených pro tento zájezd firmou Šindelář. Při lou-
čení bylo vysloveno přání, aby slovinští včelaři navštívili příští rok 
Českou republiku. Hostitelem bude naše organizace.
Při zpáteční cestě seznámila předsedkyně ZO Miroslava Prokešová 
účastníky zájezdu s akcemi, které bude naše organizace pořádat 
v nejbližší době. Příští rok plánuje například návštěvu včelařů 
v Rumunsku. Vladislav Ženíšek, jednatel ZO ČSV Prachatice

Včelaři uvítali kolegy ze Slovenska a navštívili Slovinsko

Lotrando a Zubejda přáli dětem k svátku
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v červnu 2018

Matyáš Havelka
Emma Horčičková
Linda Soukupová
Antonín Šimek

Filip Hrala
Izabela Hurajová
Aneta Šimková

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

V červnu 2018 se v Prachaticích narodilo 25 dětí: 
12 chlapců a 13 děvčat.
Narozených dětí od 1. do 30. června 2018 s trvalým poby-
tem v Prachaticích je sedm a ke  zveřejnění jména a pří-
jmení dali rodiče souhlas: 
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Dopřejte si masáž šíje
Občanské sdru-
ž e n í  Ž i v o t 
a zdraví uspo-
řádá ve čtvrtek 
23. srpna 2018 
od 9 do 16 hodin 
n a  V e l k é m 
náměstí výstavu 

Health Expo. Během Výstavy zdraví si 
mohou zájemci nechat změřit krevní tlak, 
BMI a další hodnoty charakterizující aktu-
ální zdravotní stav a nechat si poradit 
ohledně životního stylu. Na místě získají 
nabídku řešení svých zdravotních problémů, 
seznámí se s celosvětovým preventivním 
zdravotním programem NEW START a bude 
jim poskytnuta masáž šíje.  Eric B. Dunn

Exkurze do elektrárny

Děti z mateřské školy Česká navštívily Jader-
nou elektrárnu Temelín.
Areál elektrárny jsme viděli zvenčí, v infor-
mačním centru jsme zhlédli zábavně 
výukový program, zahráli si hru, jejímž 
tématem byla energie, a prohlédli si vysta-
vené expozice. I když by se mohlo zdát, 
že návštěva v jaderné elektrárně je pro před-
školáky náročná, opak je pravdou. Edukační 
program byl přiměřený jejich věku, děti obo-
hatil o nové poznatky.

Dagmar Zemková, MŠ Česká

Sbírka pomůže talentovaným dětem
Městský úřad Prachatice se zapojuje v rámci firemního dobrovolnictví do 5. ročníku Kabel-
kového veletrhu, sbírky na talentované děti, děti se zdravotním postižením, děti ze sociálně 
slabých rodin s mimořádným talentem. 
Nově se – vedle zmíněných kabelek, dětských knih a bižuterie – sbírají i panenky a autíčka. 
Městský úřad Prachatice v této sbírce pomohl již čtyřikrát. Deníky společně s Charitou 
České Budějovice vybraly na náš návrh čtyři děti z našeho města. Znáte-li i vy ve svém okolí 
děti se zdravotním postižením, ze sociálně slabých rodin, které vynikají mimořádným 
talentem (sport, zpěv, psaní básní, malování, fotografování, hra na hudební nástroj …), 
napište nám – hana.rabenhauptova@mupt.cz. Zároveň jste zváni 5. září 2018 do IGY Centra 
v Českých Budějovicích na Kabelkový veletrh.

Hanka Rabenhauptová, koordinátor sbírky na úřadu

Zdraví je nejcennější, co člověk v životě má
Seniorská občanská společnost Prachatice za podpory Jihočeského kraje, města Prachatice 
a za aktivní spolupráce Nemocnice Prachatice a. s. pořádá 11. září a 18. září 2018 od 8.30 
do 14.30 v Radničním sále celodenní vzdělávací konferenční akce zaměřené na prevenci 
zdraví a jak postupovat, když už nám zdraví tolik neslouží.
Budeme hovořit o tom, jak si uchovat pevné zdraví i ve vysokém věku. Jak napravit špatné 
stravovací návyky a nedostatek pohybu. Jak si zdraví opět vylepšit. Vše máme ve svých 
rukou a je potřeba získávat neustále nové informace od zdravotnických odborníků. Tyto 
akce jsou určeny pro seniory z oblasti Prachatic. Kdo z vás máte zájem o nové informace 
v ochraně zdraví, chcete si své zdraví vylepšit, přijďte mezi nás a vzdělávejte se s námi.
První vzdělávací akce se bude konat 11. září  2018 se zaměřením na prevenci zdraví v seni-
orském věku. Je určena všem lidem, kteří mají aktivní zájem si vylepšit své zdraví a dožít se 
v plné síle vysokého věku. Budeme se bavit o prevenci infekcí. Jak se chránit před mikroor-
ganismy. Jaké očkování je pro seniory vhodné a přínosné. Nezapomeneme ani na prevenci 
neinfekčních chorob a úrazů. Důležité je v každodenním životě perfektní duševní zdraví 
a předcházení stresu. Osvojíme si správnou zdravou výživu a aktivní pohyb na čerstvém 
vzduchu včetně rehabilitace.
Druhá vzdělávací akce se bude konat 18. září 2018 se zaměřením na zdravotní péči. 
Budeme se zabývat kompetencemi ošetřovatelské péče. Nedílnou součástí bude aktivní 
první pomoc. Jak pečovat správně o nemocného v rodině. Jak může pomoci pečovatelská 
služba. Co je odlehčovací služba, jak je možné ji využívat.
Přínosem pro každého účastníka těchto vzdělávacích akcí bude jak si aktivně chránit 
zdraví a jak pečovat o nemocné v rodině, a to krátkodobě i dlouhodobě. Dalším přínosem 
bude informační obohacení z oblasti zdravotní péče a prevence zdraví. 
Kdo si chcete vylepšit své zdraví a něco nového se naučit, přijďte v září druhý a třetí týden 
do Radničního sálu (Velké náměstí 1, Prachatice). Zdravé stravování a pitný režim na celý 
den pro všechny účastníky zajistíme zdarma. Přihlášky na vzdělávací akce na tel. 606 512 
697 nebo e-mail rndrjanakrejsova@seznam.cz.
Děkujeme, že mezi nás přijdete a budete se zdravotně vzdělávat. Věřte, bude to pro vás 
velmi přínosné. Jana Krejsová

Dvojitá radost pro paní Alenu
Příznivci SeniorPointu Prachatice navštívili 
Alenu Bínovou z Prachatic v Rehabilitačním 
ústavu v Kladrubech, kde se dlouhodobě léčí 
po těžké nemoci a dělá obrovské pokroky.
Přátelé a známí paní Aleny se domluvili 
a vyrazili za ní Taxíkem Maxíkem. Právě 
ona totiž stála u počátku myšlenky této 
dopravy pro seniory.
Paní Alena získala od Nadace Charty 77, 
odkud jsme také pro město Prachatice zís-
kali Taxík Maxík, ocenění Seniorka roku 
2015. „Važte si svého zdraví, žijte každý den 
tím nejlepším, co můžete a umíte. Co dáváte 
(a tím myslela čas, radost, přátelství), 
to dostáváte zpět. A mne se to i díky návštěvě 
přátel a známých dnes potvrdilo. Užila jsem 
si s nimi krásné odpoledne. Nezapomínají, 
píší mi, informují mne o dění v našem 
městě. Už se těším domů.“

Hanka Rabenhauptová
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Cvičení jako droga: Powerjóga vyhání z hlavy negativní myšlenky
Hana Šimáková – cvičitelka powerjógy
Narodila se v květnu 1951. Dětství prožila v Nebahovech, v Prachati-
cích chodila do ZŠ Vodňanská, potom na střední pedagogickou 
školu, kde maturovala v roce 1970. Začala pracovat jako učitelka 
v ZŠ ve Volarech, kde kvůli nedostatku učitelů brali i uchazeče 
se středoškolským vzděláním. Po mateřské dovolené nastoupila 
v roce 1975 jako vychovatelka SPgŠ Prachatice. Od roku 1993 
vedoucí vychovatelka až do odchodu do důchodu v roce 2010. 
S manželem Josefem vychovala dceru Romanu a syna Petra. Radost 
jí dělají tři vnoučata. Drogou je pro ni aktivní pohyb a cvičení.

Pozorujete postupem času rozdíly v práci vychovatelek SPgŠ?
 Ani ne. Za mojí éry jsme s kolegyněmi pracovaly s děvčaty 
v domově mládeže, každá jsme měla svoji výchovnou skupinu. 
Tehdy jako internát fungovaly budovy na Lázních svaté Markéty 
a v Zahradní ulici, později se postavil nový domov mládeže na Zlaté 
stezce. Jako vychovatelka jsem byla zaměřená spíš na tělesnou 
výchovu, jiné kolegyně třeba na výtvarnou výchovu. S děvčaty jsem 
se vždycky snažila cvičit, chodit do přírody a vážit si jí. Od toho se 
odvíjí i to, co dělám teď, a doufám, že budu dělat dál. 

Jak jste mladé dívky motivovala ke cvičení?
 Začínala jsem s jógou. Nakoupila jsem si knížky, sama jsem si 
všechno nastudovala a pak jsem přinesla třeba knížku herečky 
Raquel Welchové, která krásně vypadala, a zkoušely jsme s děvčaty, 
jestli zvládneme cvičení jako ona. Docela je to chytlo. Jako samouk 
jsem se doma naučila i kalanetiku. Teď vedu v Prachaticích power-
jógu. V roce 2004 jsem absolvovala v Praze kurz u Vaška Krejčíka 
a pořád se vzdělávám. Cvičíme na „pedárně“ a u Moniky Kobanové 
v sále u Crabdance.

Chodí powerjógu cvičit i senioři?
 Ano, moje věková kategorie chodí taky. Vždycky kouknu, kdo při-
šel, a podle toho přizpůsobím hodinu, i když ji mám třeba připrave-
nou dopředu. Jsou modifikace každého cviku, takže všichni mají 
možnost výběru, jestli půjdou do složitější varianty nebo si ho něja-
kým způsobem zjednoduší.

Omlouvám se za lehce provokativní otázku. Poznamenala vás 
za ta desetiletí profese vychovatelky?
 Doufám, že jenom v dobrém. Neuvědomuju si, že v horším. 
Pro mě to bylo poslání od prvního dne, kdy jsem jako vychovatelka 
nastoupila. Děvčata z „pedárny“ pro mě byla vždycky na první 
místě. Aby se na internátu dobře cítila, abychom spolu dobře vychá-
zely, aby byla pohoda. Díky svojí povaze negativní věci strašně 
rychle zapomínám, vytěsňuji je.

Vytěsňování negativního máte naděleno shůry? Nebo jste se 
k němu propracovala?
 Mám pocit, že propracovala a že mě k tomu přivedla právě jóga. 
Trošku mě vyladila, negativní věci si nepřipouštím, snažím se opros-
tit od toho, že jsou lidé zamračení, naštvaní a nadávají.

Čím pro vás je cvičení?
 Pro mě je cvičení droga. Hlavně powerjóga, občas se vracím 
i ke kalanetice. Doplnila jsem si vzdělání o kurzy gravidjógy a hor-
monální jógové terapie. Studuji vlastně pořád. Podle knih, podle 
DVDček, samozřejmě i podle YouTube a dalších vymožeností.

Je powerjóga náročná?
 Ono se to nezdá, ale je. Odpadá z ní meditace, celou hodinu se 
cvičí. Na těch, kdo se jí věnují, od začátku pozoruji každý měsíc, jak 
se vylepšují, cítím, že ze sebe mají radost. Že zvládli a zdokonalili 
pozice a že jim to dělá dobře. Powerjóga není jenom o pohybu, ale 
taky o relaxaci, o vyčištění hlavy. Za sedmdesát minut cvičení 
opravdu vypustíte úplně všechno a odcházíte s čistou hlavou, pro-
tože hodina tak plyne, že nemáte čas připouštět si myšlenky, se kte-
rými jste na cvičení přišel. Chodí za mnou cvičenky a popisují, 
že ze cvičení neodcházejí, ale že se vznášejí.

A venku narazí na tvrdou životní realitu.

 Tak zase přijdou cvičit a zase se srovnají. Cvičit powerjógu dopo-
ručuji minimálně dvakrát týdně. Čím víc, tím líp.

Vyčistíte si hlavu, když předcvičujete?
 Ne tolik, jako když předcvičuje moje nástupkyně Helenka Klime-
šová nebo Ivanka Veberová z Vlachova Březí. Úplně maximálně se 
odreaguji v přírodě plné zeleně. To je prostě nádhera.

Nové cviky zkoušíte nejdřív na sobě?
 Ano. Když mě vidí můj muž, kroutí očima, co zase předvádím.

Manžel pohyb nerad? 
 Vždycky mě přesvědčuje, abych mu napsala nějaké cviky na bři-
cho, že bude cvičit. Napíšu mu je, on si je krásně nakreslí a jeho 
malůvky pak zůstanou na stole. Už je tam zase má několik týdnů … 
smích … Abych mu nekřivdila, dříve rád chodil po horách. Má napří-
klad prochozené celé Alpy.

Užíváte si prázdniny nebo už je tak nevnímáte?
 Mám teď prázdniny celoročně, ale období letních prázdnin je 
přece jenom znát. Cvičíme jenom jednou týdně, ve středu na gym-
náziu, ale pořád něco zařizuji. Už začínáme s přípravami turné 
Vaška Krejčíka. V Prachaticích bude 7. října.

Jak jste se poznala s Václavem Krejčíkem? 
 Vaška jsem znala jako cvičitele aerobiku. Osobně jsem se s ním 
seznámila v roce 2004, kdy druhým rokem rozjížděl v České repub-
lice powerjógu spolu s Jakubem Šambergerem. Velice si ho vážím. 
Stále na sobě pracuje. Jógu studoval v USA, v Indii. Každý rok 
vydává knížku o powerjóze, o józe, vydal mnoho DVD. Naučil mě, 
že jóga je cesta, po které je třeba jít stále dál. 

Léto trávíte na chalupě v Zábrdí. Vesnice motivuje nejen 
k pohybu na zdravém luftu, ale taky třeba k zavařování výpěstků.
 Právě se chystám, že budu dělat džem z černého rybízu. Zavařo-
vala jsem višně a taky je nakládala do bílého rumu.

To musí být velká dobrota.
 Je, hlavně šťávička, kterou višně pustí. Višně se prosladí, zalijí se 
bílým rumem, je to hrozně jednoduché. A přitom kvalitní a dobré. 
Stejně jako domácí kečup. Vyptával se Václav Malina.
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