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Starostův 
sloupek
Léto pomalu končí 
a na všemi očekávané 
období prázdnin nám 
zbydou jen vzpo-

mínky. Z pohledu klimatického se bohužel po-
tvrzuje, že tropická vedra, která byla za mého 
dětství i dospívání spíše výjimkou, se stávají 
běžnými.
To, že se klima ve střední Evropě mění, potvr-
zuje i fakt, že jsou celoročně, a to již několik let 
za sebou, naprosto minimální srážky. Pod-
zemní vody jsou na dlouhodobých minimech 
a nahodilé deště je nestačí doplnit. Navíc u nás 
v Prachaticích lze pozorovat, že město se na-
chází ve srážkovém stínu, o čemž svědčí fakt, 
že celá řada letních bouřek, než se dostala nad 
naše město, se předtím rozpadla. Několik ves-
nic a osad v našem okrese byly zcela bez vody, 
a tak je zásobovaly pojízdné cisterny.
Jsem rád, že si v posledních letech začínají 
úřady a běžní lidé uvědomovat, vážně mluvit 
a připomínat si, jak cennou a strategickou su-
rovinou právě voda je. To jenom potvrzuje, 
že námi připravovaný projekt na větší využití 
místních zdrojů pitné vody je krok správným 
směrem. Zvlášť, když si uvědomíme, že voda 
svedená do vodojemu důmyslným technickým 
systémem, který nám tu zanechali naši předci, 
se ve velké míře nevyužije, a přetéká zpět 
do potoka, a to i v době největšího období su-
cha. Zda se v tomto projektu bude pokračovat 
nebo skončí naše snahy v zapomenutí, o tom 
bude rozhodovat nové vedení města a nové za-
stupitelstvo vzešlé ze říjnových komunálních 
voleb.
Parné počasí naopak vyhovovalo našemu 
městskému aquaparku Hulák, kde počet ná-
vštěvníků v některých dnech trhal rekordy. Vě-
řím, že návštěvníci přivítali, že v období nepří-
liš příznivého počasí jsme nechali vodu 
v aquaparku přihřívat. Zavřený však bohužel 
zůstává, kvůli dalekosáhlé rekonstrukci, náš 
krytý bazén. Věřím, že dostatečným zadostiuči-
něním všem těm, kteří jej často navštěvují, 
bude po jeho znovuotevření nový moderní 
vzhled interiérů, nabídka nových služeb 
a atrakcí.
Přeji studentům, učitelům, školákům – ob-
zvláště prvňáčkům – šťastný a úspěšný nad-
cházející školní rok. A vám všem příjemné září.

Martin Malý

Ve školách bylo živo i o prázdninách
Čas letních prázdnin je vždy obdobím pro nezbytné opravy, realizaci různých investičních akcí 
ve školách apod. Ředitelek škol zřizovaných městem Prachatice jsme se dotázali, co se jim během 
letošních letních prázdnin podařilo ve školách zrealizovat a na co nového se mohou žáci i učitelé 
v novém školním roce těšit.
Hana Bolková,  ZŠ Prachatice, Národní 1018:
V průběhu obou letních měsíců probíhala běžná údržba, malování některých tříd, výměna lina v jedné 
třídě a revize elektrického zařízení. Z větších akcí to bylo především dokončení oplocení školy, výměna 
rozbitých vrátek u vchodu ke kinu a instalace nových vrat tak, aby prostor zahrady, který využívají 
předškolní děti z dětské skupiny, byl uzavřen. V havarijním stavu bylo schodiště ze školy na hřiště a díky 
firmě Petrášek bylo opraveno. Škola se také o prázdninách připravovala na otevření nové třídy II. stupně 
Montessori, pro tuto třídu bylo zbudováním nové příčky a položením koberce vytvořeno odpovídající 
zázemí. O prázdninách proběhla také důležitá výběrová řízení a škola tak bude moci na podzim realizo-
vat investici pro badatelskou učebnu a venkovní pergolu. Ve škole byl také připraven nový prostor pro 
čtenářský klub, který bude zbudován v rámci projektu Vzděláváme společně.
Petra Sandanyová,  ZŠ Prachatice, Vodňanská 287:
V době letních prázdnin se nám podařilo kompletně vyměnit dveře ve druhém patře, vymalovat chodbu, 
na zahradě nainstalovat další herní prvek pro děti ze školní družiny, byla zahájena rekonstrukce centra 
zájmového vzdělávání, jsou vymalované čtyři učebny, proběhla výměna linolea, osvětlení ve třídě pro 
prvňáčky, ve školní družině a školním klubu jsou vyměněny koberce, sedačky, na chodbách jsou nová 
svítidla, ve třech třídách jsou namontované nové pylonové tabule, je vymalovaná kuchyně a průběžně 
probíhají drobné opravy a výměny.
Lenka Králová, ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240:
Největší akcí je výstavba venkovní přírodovědné učebny včetně zahradních a terénních úprav a zajištění 
bezbariérových toalet v pavilonu tělocvičny. Akce potrvá do prosince. Díky schválené dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí bude moci škola v této přírodní zahradě pokračovat i v roce 2019 a realizovat 
2. etapu, která se týká jezírka, sadových úprav a ohniště.  Dále se postupně daří vyměnit rozvody vody 
v jedné třídě a sousedním kabinetě, vymalovat některé prostory školy a školní jídelny a rekonstruovat 
zídky vedoucí ke školním družinám. Když vše půjde podle plánu, dojde i na 1. etapu výměny skleněných 
výplní ve školní jídelně. Doufám, že se nasmlouvaným firmám podaří v poměrně krátkém čase, který 
nám dávají školní prázdniny, stihnout co nejvíce, aby bylo vše připraveno pro nový školní rok 2018/2019. 

Lucie Pavlíková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu
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Workshop Salve
přilákal do Prachatic umělce 
ze sedmi evropských zemí. Týdenní 
mezinárodní setkání výtvarníků 
zakončila vernisáž výstavy v Kul-
turním centru Otto Herberta Ha-
jeka na Velkém náměstí.

Flexibilní potrubí
uspoří čas i peníze. Tepelné hos-
podářství díky němu vyměnilo 
Na Sadech dožívající rozvody 
v rekordním čase. Další výhodou 
plastového potrubí je odolnost 
proti rezivění.

Na výstavbě přírodovědné učebny v areálu ZŠ Zlatá stezka se podílejí pracovníci společnosti Luspol SE. Foto Václav Malina
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Ivo Grabmüller: Z Prachatic až na Everest (3) (dokončení z minulého čísla)

V Prachaticích kandiduje do zastupitelstva devět volebních stran
Komunální volby do zastupitelstva města se uskuteční v pátek 
5. října a v sobotu 6. října  2018.
V pátek začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, 
v sobotu začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. 
Právo volit má každý občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let. Volí se  tajným hlasováním na základě všeobecného, 
rovného a přímého volebního práva ve stálých volebních okrscích. 
Ve městě Prachatice je stanoveno devět volebních okrsků, ve kte-
rých zajišťují hlasování příslušné okrskové komise. Adresy jednotli-
vých volebních okrsků ve městě jsou:  
č. I Střední pedagogická škola, Husova 75 
č. II Gymnázium, Zlatá Stezka 137
č. III Dům s pečovatelskou službou, SNP 559
č. IV Gymnázium, Zlatá Stezka 137
č. V Mateřská škola, Česká 674
č. VI Základní škola, Národní 1018
č. VII Základní škola, Národní 1018
č. VIII Základní škola, Vodňanská 287
č. IX Stavební bytové družstvo, Pod Hradbami 55   
Do Zastupitelstva města Prachatice kandiduje devět volebních 
stran. Jejich přehled uvádíme v abecedním pořadí.
politické strany:
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Občanská demokratická strana
politická hnutí:
ANO 2011
NEZÁVISLÍ
sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů:
PRACHATICE+
sdružení nezávislých kandidátů:
PRO Prachatice
Živé Prachatice
V těchto subjektech se uchází o zvolení celkem 189  kandidátů, 
občanů města Prachatice.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu 
do volební místnosti pro hlasování prokáže občan svou totožnost 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem. 
Hlasovací lístky budou společně s informací o způsobu hlasování 
a soupisem jednotlivých ulic, které do okrsku spadají, doručovány 
do označených domovních schránek nejpozději tři dny přede dnem 
voleb, tj. do 2. října 2018.
V době konání voleb bude na městském úřadu stálá služba. Rovněž 
bude možné požádat o zhotovení nového občanského průkazu v pří-
padě, že volič nemá platný osobní doklad. Občanský průkaz vyhoto-
vený ve dnech voleb má platnost pouze jeden měsíc. Správní popla-
tekza vyhotovení tohoto osobního dokladu se nehradí. K žádosti 
je nutno doložit dvě fotografie 35 mm × 45 mm odpovídající sou-
časné podobě občana. Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí

Mrzí mě, že jsem bohužel na vrchol Mount Everestu nedonesl českou 
vlajku se znaky města Prachatice a Jihočeského kraje. Ve třetím výško-
vém táboře mně ji někdo ukradl. Fakt nevím, k čemu mu mohla být …
Tři měsíce po výstupu na nejvyšší horu světa stále doléčuju omrzliny. 
Kvůli nim mám po operaci čtyři prsty kratší. Ostatní vypadají, že 
budou zdravé. Nedá se říct, že úplně funkční, ale na devadesát procent 
ano. Z lékařského hlediska to ještě není uzavřená záležitost. Byl jsem na 
konzultaci u specialistů ve Vysokém nad Jizerou a řešíme, jestli jít na 
plastiku nebo ne. Operatéři dokážou hodně, jenže proti je fakt, že plas-
tika sice nahradí vzhled, ale nikoliv cit. Rehabilitace bude asi dlouhá, 
prstíky je třeba naučit zase trošku hýbat. Zkouším jezdit na kole. Brz-

dím v pohodě, ale s řazením je trochu potíž, protože mi překáží kos-
tička, která mi kouká ze zkráceného palce. To taky budu muset doladit.
Brzy se chci zapojit na sto procent do práce ve firmě Reno Šumava. 
Děkuju kolegům za trpělivost. Největší poděkování patří mojí rodině. 
Snad je doma trošku uklidním: Další výpravu do hor nechystám. Zatím. 
Chtěl bych se podívat za horskými a nížinnými gorilami do Afriky, kde 
bych si je rád vyfotil. Nížinné vidělo na vlastní oči asi tolik lidí jako 
vystoupalo na Everest. Už jsem v kontaktu se zástupci národních parků 
Noubalé Ndoki na území Republiky Kongo a Kahuzi Biega v Demokra-
tické republice Kongo.

Vyprávění Iva Grabmüllera zaznamenal Václav Malina.

Občanské průkazy s čipem
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektro-
nickým čipem vydávaný od 1. července 2018 je kvalifikovaným pro-
středkem pro vytváření elektronických podpisů. Tyto se vydávají 
občanům mladším 15 let s dobou platnosti na pět let, občanům star-
ším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let 
s dobou platnosti na 35 let.
Určitou výhodou  je, že občan může požádat o vydání občanského 
průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností a je možné jej vyhotovit ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech 
do 24 hodin nebo do pěti pracovních dnů).  Je však nutné si uvědo-
mit, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze 
na Ministerstvu vnitra ČR. Městský úřad Prachatice zaznamenal 
v červenci zvýšený zájem o vydávání tohoto dokladu, a to v počtu 
420 žádostí. V červnu jich bylo podáno celkem 348. Zdeněk Filip

Pozorní čtenáři odhalili, že Jiří Drahoš nenavštívil Prachatice 1. srpna 
2018, jak jsme uvedli v srpnovém RL, ale 11. června 2018. Děkujeme 
za upozornění. Václav Malina

Schůzky pracovních skupin
V rámci komunitního plánování sociálních služeb vás zveme do ote-
vřených pracovních skupin:
• 6. 9. od 10.00 hodin – oblast osob v krizi,
• 6. 9. od 13.00 hodin – oblast osob se zdravotním postižením,
• 7. 9. od 10.00 hodin – oblast rodin s dětmi,
• 7. 9. od 13.30 hodin – oblast senioři.
Zajímá-li vás jakákoliv oblast, zapojte se. Nutné nahlásit se do 5. září 
2018 u Hanky Rabenhauptové na telefonním čísle 724 188 864.

(RH+)

Mateřská škola investovala
do nových oken i žaluzií

Jako v předchozích letech bylo o letních prázdninách v provozu 
pouze jedno pracoviště Mateřské školy Prachatice, a to v Krumlov-
ské ulici.
„Na ostatních pracovištích mateřské školy byly prováděny nutné 
opravy a rekonstrukce. V MŠ Skalka probíhala druhá etapa výměny 
oken, kompletní vybílení obou pavilonů a přilehlých prostor, 
v Zahradní byla provedena výměna podlahových krytin ve všech dět-
ských šatnách a celková rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. 
Na pracovišti v České došlo ke kompletní výměně žaluzií. Ve všech škol-
ních zahradách byly provedeny nutné opravy a nátěry herních prvků. 
O prázdninách prošla všechna pracoviště běžnou údržbou a jsou při-
pravena na zahájení nového školního roku,“ uvedla ředitelka MŠ Pra-
chatice Helena Turková Kubátová. Lucie Pavlíková

Mytí a dezinfekce popelnic
Od 17. do 21. září 2018 bude odborná firma v Prachaticích včetně 
osad provádět mytí a dezinfekce nádob na komunální odpady. 
Žádáme občany, aby neodklízeli nádoby na odpady ihned po svozu, 
ale počkali až proběhne jejich vymytí a dezinfekce speciálním 
vozem, který pojede postupně za autem sbírajícím odpady. 

Lenka Machartová, odbor životního prostředí

2 září 2018
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Město Prachatice prostřednictvím společnosti Cassia Development 
& Consulting z Českých Budějovic vytipovalo možnou trasu dvou 
nových páteřních cyklistických cest v Jihočeském kraji, a to Zlatá 
stezka a Blanice.
První odkazuje ke středověké obchodní cestě Zlatá stezka, druhá 
k řece Blanici. Obě trasy se spojují v obci Běleč a pokračují dále jako 
jedna cyklistická cesta za obec Putim v okrese Písek. Zde končí 
napojením na Otavskou cyklistickou cestu.
Zlatá stezka měří zhruba 39 km, vede od státní hranice s Německem 
(hraničního přechodu České Žleby – Bischofsreut na Mechovém 
potoce) přes Stožec, Volary, Blažejovice, Křišťanovice, Albrechto-
vice, Libínské Sedlo, Prachatice do obce Běleč, ve které se napojí 
na cyklistickou cestu Blanice.
Blanice o délce přibližně 90 km má začínat na okraji Vojenského 
újezdu Boletice v Arnoštově a dále vést přes Zbytiny, Blažejovice, 
Mlynářovice, Krejčovice, Záblatí, Dvory, Husinec, Těšovice, Běleč, 
Strunkovice nad Blanicí, Čichtice, Bavorov, Vodňany, Čavyni, Proti-

vín, Myšenec, Maletice a Putim.
Trasa je zpracována v cyklogenerelu do podrobnosti zákresu v kata-
strální mapě. Vychází zejména z detailního terénního průzkumu, 
jednání s dotčenými vlastníky a obcemi. Představuje výsledný prů-
nik všeho zmíněného tak, aby byla v terénu reálně vyznačitelná 
a funkční. Např. s vedením cyklotrasy Blanice přímo od prameniště 
se nepodařilo získat souhlas Újezdního úřadu Boletice. Obdobně 
vedení trasy co nejvíce podél toku Blanice v některých místech brání 
stav v terénu, včetně užívání pozemků, případně nesouhlasná sta-
noviska vlastníků pozemků.
Cyklogenerel byl zpracován v konzultaci s Nadací Jihočeské cyklo-
stezky, která nyní na jeho základě započne s přípravou pro vyzna-
čení cyklistických cest v terénu a vydání příslušných nových cyklo-
map. Náklady zpracování dosáhly 360 tisíc korun, z čehož 166 tisíc 
korun uhradí dotace Jihočeského kraje z dotačního programu Pod-
pora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji.

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Černé skládky přímo ve městě!

Odbor životního prostředí eviduje v letošním roce zvýšený výskyt 
odložených vyřazených věcí (nábytek, matrace, umyvadla, zácho-
dové mísy, lednice, televizory …) poblíž kontejnerů či popelnic, 
a to nejen na sídlišti. Jejich následný úklid stojí každý měsíc nemálo 
peněz (snímek Václava Maliny je z náměstí Přátelství).
Přitom ve sběrném dvoře lze tyto věci odložit zdarma, jen je tam 
dopravit. Proč se bráníme převzít zodpovědnost za vyřazené věci 
a správně s nimi naložit?  Za nákupem jsme ochotní dojet i do vzdá-
lených obchodů, ale odpadu se chceme zbavit ihned a nejlépe co nej-
blíže. Přitom s každým nákupem si domů přivážíme spoustu věcí, 
které v odpadu skončí, někdy i okamžitě.
Děkujeme všem občanům, kteří umí být zodpovědní za svůj odpad.

Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí 

Vojenské cvičení Ample Strike 2018
Na území České republiky se od 3. do 14. září 2018 uskuteční cvi-
čení Vzdušných sil Armády České republiky s mezinárodní účastí. 
I nad Prachaticemi může dojít k přeletům mezi operačními pro-
story. Nejbližším z nich jsou Boletice. Více informací na www.lzna-
mest.army.cz nebo e-mailu amse.jmic@army.cz.  Petra Popová

Úpravy domů na náměstí Přátelství
Již v roce 2017 byla plánovaná rekonstrukce sociálních zařízení 
v domě čp. 655–656 na náměstí Přátelství. Nakonec byla odložena 
na letošní rok. Stavba byla zahájena v dubnu a dokončena v čer-
venci. V tomto období bylo v obou vchodech rekonstruováno cel-
kem 28 koupelen v celkové ceně 4,5 milionu korun včetně DPH.
Na rekonstrukci sociálních zařízení navázala úprava obvodového 
pláště ve schodištích. Spočívá v odstranění stávajícího průběžného 
prosklení a doplnění nové tepelně výhodnější zděné konstrukce 
s novými okny. Mimo snížení tepelných ztrát bude mít tato úprava 
samozřejmě vliv na množství světla, které okna do schodiště při-
vádí. Tato stavba bude dokončena v září a náklady na její realizaci 
jsou 0,75 milionu korun včetně DPH. Jan Plánek, odbor investic

Nové fl exibilní potrubí
uspoří čas i peníze

Na sídlišti Na Sadech netekla koncem července teplá voda. Důvod? 
Pokračující rekonstrukce teplovodních rozvodů (na snímku Pavla 
Hraby). Během odstávky se Tepelnému hospodářství Prachatice 
podařilo v rekordním čase čtyř dnů kompletně vyměnit potrubní 
rozvody v úseku 130 metrů a plně obnovit službu v dodávce tepla.
Za normálních okolností trvá výměna potrubních rozvodů déle než 
tři týdny a odstávka teplé vody se může výrazně prodloužit. Tepelné 
hospodářství letos poprvé nasadilo do své soustavy nové flexibilní, 
předizolované, plastové potrubí, které vlastnostmi dokáže nahradit 
dožívající teplovodní rozvody. Mezi hlavní přínos patří flexibilita, 
která dovoluje ukládat potrubí v jednom celku. Při aplikaci stačí 
potrubí rozvinout do připraveného kanálu a napojit na stávající roz-
vody. Taková montáž snižuje na minimum potrubní spoje, které 
jsou náchylné na opravy. Díky tomu se významně šetří čas i peníze 
za práci. Neopomenutelnou výhodou plastového potrubí je 100% 
odolnost proti rezivění a schopnost omezit ulpívání nečistot na stě-
nách potrubí v rozvodech teplé vody. Vlastnosti potrubí jsme si letos 
vyzkoušeli v zátěžovém testu během rekonstrukce horkovodu 
ve Slámově ulici, kde posloužilo jako provizorní propojení do výmě-
níkové stanice. Díky jeho flexibilním vlastnostem mohla stavební 
firma provádět náročnou opravu kanalizace za plného provozu hor-
kovodu, aniž by naši odběratelé pocítili nutnost v odstávce teplé 
vody. Potrubí je z dlouhodobého hlediska výhradně aplikováno 
do sekundárních rozvodů, kde teplota a tlak nedosahují tak vyso-
kých hodnot jako v primární části. V oblasti primárních rozvodů 
zůstáváme nadále věrní předizolovanému ocelovému potrubí. 

Přes to, že se snažíme využívat nové postupy a materiály přispívající 
jednak k modernizaci soustavy a urychlení montážních prací, neo-
bejdeme se bez nutnosti odstávek, výkopů a dopravních omezení, 
které komplikují běžný život. Děkuji prachatickým občanům, kte-
rých se omezení dotkla, za pochopení a ohleduplnost při pohybu 
na staveništích. Petr Kolín, jednatel společnosti

Rýsují se nové cyklistické cesty spjaté s Prachaticemi
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Rok 1985

Dne 16. ledna byla otevřena nová prodejna zeleniny, která je sou-
částí komplexu obchodního centra Libín. Hodnotu díla 388 tisíc 
korun vytvořili občané Lázní spolu s pracovníky MěstNV, lesního 
závodu, příslušníky ČSLA a členy mysliveckého sdružení Černá 
hora při výstavbě nové prodejny. * Druhá vlna takřka arktických 
mrazů přinesla nové starosti pracovníkům zdejšího závodu JiVaK. 
Poruchy na hlavních vodovodních řádech i přípojek jsou způsobeny 
promrzáním zeminy a také vymrzáním vodních zdrojů, což vede 
k poklesu jejich vydatnosti. * Slavnostní otevření tréninkového 
střediska mládeže juda se uskutečnilo koncem února. * Podnapilý 
řidič J. M. se rozhodl, že poslední únorový den se projede 
po náměstí Přátelství. Nejprve však nacouval do jednoho ze zaparko-
vaných automobilů, a když se mu podařilo rozjet dopředu, zachytil 
za další dva osobní automobily a způsobil tak škodu přes tři tisíce 
korun. * Památce zesnulého nejvyššího představitele Komunis-
tické strany Sovětského svazu a předsedy prezidia Nejvyššího sovětu 
SSSR K. U. Černěnka se přišli poklonit do smutečně upravené síně 
na OV KSČ spolu s představiteli veřejného života našeho okresu 
také pracující závodů a institucí města. * Oddíl karate TJ Tatran 
Prachatice si získává stále více zájemců. * Základní organizace 
ochránců přírody Prachatice aktivně přistoupila k celostátně vyhlá-
šené akci o pomoci občanů v čistotě lesa. V sobotu 16. března se 
uskutečnila brigáda v lesním úseku pod Lázněmi. * Srážku s vlakem 
zapříčinil řidič F. Ch., který s nákladním autem Tatra 148 nedal 
na železničním přejezdu pod Šumavanem přednost právě projíždě-
jící vlakové soupravě. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. 
Hmotná škoda představuje 16 tisíc korun. * V rámci družebních 

styků mezi naším okresem a okresem Neuhaus v NDR jsou již 
po několik let organizovány Dny durynské kuchyně. V praxi to zna-
mená, že pracovníci HO Neuhaus vaří a obsluhují u nás a naopak, 
odborníci RaJ Prachatice reprezentují svým uměním jihočeskou 
kuchyni v NDR. * Od 15. do 31. května se konal již XIII. ročník 
divadelní přehlídky amatérských souborů Štít města Prachatic. 
* V sobotu 25. května se v rámci turistické části Čs. Spartakiády 
1985 uskutečnil Dálkový pochod Šumavou. * V zasedací místnosti 
Státní banky československé se ve čtvrtek 30. května konala slav-
nostní schůze pracovníků pobočky u příležitosti 35. výročí založení 
SBČS. * První srpnovou neděli se vrátil ze zájezdu do maďarského 
Balatonfoldváru národopisný soubor Libín. Slavnostní otevření 
rekonstruované výstavní síně Dolní brána spojené se zahájením 
výstav Šumava 85 a výběr z díla akademického malíře Josefa Sahuly 
se uskutečnilo 22. srpna. * Smrt pod koly automobilu FIAT 125P 
našel J. Š., který ve dvě hodiny po půlnoci ležel uprostřed silnice 
Žernovice – Prachatice. * Vliv buržoazní masové kultury prostřed-
nictvím hudby dnes obzvláště proniká mezi naši mládež. Není 
tajemstvím, že popularitě mezi mladými se těší i různé směry a pri-
mitivní melodie zahraničních skupin. Na této vlně se někdy vezou 
i naše hudební soubory s programy pochybné kvality, při nichž 
nezřídka napodobují nevkusné a vulgární zahraniční vzory. * O tři 
měsíce před plánovaným termínem byla k 30. září dokončena 
na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armá-
dou stavba prodejny Pod Cvrčkovem. Vyřeší zásobování v prostoru 
pokračující rozsáhlé výstavby rodinných domků. * V závodě ZVVZ 
Prachatice probíhají v konstrukci a technologii rozsáhlé práce 
na zavedení výroby nových axiálních a radiálních ventilátorů pro 
lokomotivy, které vyrábí a dodává Škoda o. p. Plzeň. 

Vybral Pavel Fencl.

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

Nově zvolená Rada oblasti Prachatice při Jihočeské hospodářské 
komoře (JHK) se sešla na prvním zasedání ve složení: předseda Vác-
lav Franz, místopředsedové Vojtěch Toman a Josef Sarauer, členové 
Petr Kafka, Petr Koritenský, Stanislav Marek, Lenka Martanová, 
Jan Rosa a Radek Rubeš.
Program jednání byl jednoznačný – stanovení koncepce, strategie 
a cílů na další volební období. Prioritou JHK je vytvářet příležitosti 
pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají 
k rozvoji podnikání v regionu a tím i k celkové ekonomické stabilitě 
státu. Jsou to především firmy, podnikatelé, zástupci místních 
samospráv a státních organizací, kteří se pravidelně setkávají 

na podzimním Podnikatelském fóru, Shromáždění členů nebo Spo-
lečenském plese. Během těchto setkání dochází k upevňování vzá-
jemných vztahů, navázání nových kontaktů, k získání informací 
o novinkách ve městě.
Stejně tak spolupráce s mateřskými, základními a středními ško-
lami, která se rozběhne opět od září, je zařazena do portfolia JHK. 
Ke komorovým aktivitám patří rukodělné workshopy žáků 
ve výrobních firmách, pracovní dílny pro děti a návštěva mateř-
ských škol. Rada oblasti se usnesla všechny tyto stěžejní akce podpo-
řit, zatraktivnit jejich program a podílet se na příjemném kulturním 
prostředí v regionu. Kateřina Třísková, ředitelka, JHK Prachatice

V Registr u smluv je uveřejněná 
smlouva mezi městem Prachatice 
a firmou Střelnice Skoupý, která se 
týká zpracování a dodání kompletní 
projektové přípravy na novou střel-
nici u průmyslové zóny v Prachati-
cích. Jaké má zhotovitel zadání?
Připravit projektovou dokumentaci 
na dvě střelnice. Na stavbu tunelové 
kryté střelnice pro kulové zbraně, jejímž 
investorem budou prachatičtí střelci, 
a na stavbu malorážkové střelnice se 

zázemím, které budou ve vlastnictví města a budou rovněž sloužit střel-
cům. Dodavatel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení. 
Docent Skoupý patří mezi několik málo odborníků, kteří jsou vůbec 
schopní vyprojektovat tunelovou střelnici. Při pracovní schůzce jsme 
14. srpna za přítomnosti zainteresovaných vedoucích odborů měst-
ského úřadu upřesnili některé technické náležitosti. Týkají se například 
elektrických rozvaděčů, odvodu splaškové vody nebo kanalizace, aby-
chom vytvořili co nejlepší podmínky pro fungování obou střelnic.

Do kdy a co musí zhotovitel předložit?
Má jasný termín. Do konce srpna musí předložit základní projektovou 
dokumentaci na odbor výstavby, aby bylo možné zahájit řízení 
potřebné k vydání stavebního povolení.

Proč město Prachatice prosazovalo, aby obě střelnice projektoval 
stejný zhotovitel?
Při projektování obou částí stejným zhotovitelem nemůže dojít k něja-
kému střetu při vlastní realizaci. Obě střelnice mimochodem budou 
muset mít de facto jeden základ, s čímž je nutné počítat už při zemních 
pracích při zakládání staveb. Kupříkladu nemá smysl odvážet zeminu, 
když je třeba vyrovnat terén pro sousední část.

Kdy se nová střelnice začne stavět?
To je zásadní otázka, ale těžká odpověď. Záleží na tom, jak se podaří 
administrativně vyřídit veškeré náležitosti ohledně stavebního povo-
lení. Termín si zatím netroufnu říct, protože od nového kalendářního 
roku se výrazně zkomplikoval stavební zákon. Ke každé stavbě, a zvlášť 
k takové složité, je nutné závazné stanovisko oddělení územního pláno-
vání. A to trvá minimálně tři měsíce. Václav Malina

Jihočeská hospodářská komora má novou Radu oblasti

Na slovíčko … s Janem Klimešem, místostarostou města Prachatice 
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Dětská výtvarná galerie doplnila webové stránky města. Zhlédnout ji můžete 
na www.prachatice.eu v sekci město Prachatice, podsekce Partnerská města.
Největší zásluhu na vzniku má Václav Kuneš, dlouholetý prachatický 
výtvarný pedagog a organizátor, který vznik dětské galerie komentoval 
slovy: „Poznání je naše sudba a výtvarná tvorba, která se od počátků u našich 
předků vyvíjela simultánně s řečí, potvrzuje jedno. Jsme schopni poznat jen to, 
co jsme se naučili vidět a cítit. Jen tak budeme neustále mít možnost obnovovat 
čistý a údivný pohled na svět kolem sebe a v sobě. Toto bylo i podnětem ke vzniku 
Dětské galerie v Prachaticích v roce 2015 a první výstavy prachatických škol 
s názvem Prachatice očima dětí a mládeže. Postupně jsme dospěli k myšlence roz-
šířit tento projekt o díla dětí z partnerských měst Zvolena, Rogačeva, Ignaliny, 
Terra del Sole, Waldkirchenu, Grainetu a Mauthausenu, a tak zprostředkovat 
pohled na města, ze kterých pocházejí, kde žijí, včetně náhledu a rozšíření 
poznatků z geografie, historie a zajímavostí zemí a regionů partnerských měst. 
Vedle dokumentačního náboje se tak jedná i o svědectví doby a mezikulturní dia-
log současné generace.“
Poděkování za spolupráci při vzniku galerie patří učitelům na školách 
a zástupcům radnic zmíněných měst. Lenka Houšková, kancelář starosty

Po čtvrté se v sobotu 11. srpna na prachatickém Velkém náměstí sešli příznivci piva a dobré muziky. 
Čtvrtý ročník Festivalu piva představil malé pivovary ze všech koutů naší země. Nejvzdálenějším pivova-
rem byl Krkonošský medvěd z Vrchlabí. Naopak nejblíže to měl domácí Pivovar Prachatice v závěsu 
s Pivovarem Lachtan.
Přestože se nám nevyhnuly drobné organizační problémy, kdy některé z přihlášených pivovarů z nejrůz-
nějších důvodů nedorazily, se nakonec představilo 12 minipivovarů nabízejících ležáky, spodně i svrchně 
kvašená piva a také nejrůznější pivní speciály. Těm, kteří se o výrobě piva chtěli dozvědět víc, ochotně 
odpovídali zástupci jednotlivých pivovarů.
Co by to bylo za festival bez hudebního doprovodu. Festival zahájil dvouhodinovým vystoupením česko-
budějovický B-Quintett. Následovala jej prachatická sestava Buczech Blues, která využila této příležitosti 
ke křtu zbrusu nového CD. Duo Vasilův Rubáš pak všem posluchačům polechtalo bránice vtipnými 
a často velmi trefnými texty. Celý večer zakončil českobudějovický Deep Purple Revival.
Vzhledem k tomu, že počasí bylo po celý den více než příznivé, těšil se festival i v letošním roce skvělé 
návštěvnosti. Fronty u stánků, do posledního místa obsazené lavičky a spokojený výraz zástupců jednotli-
vých pivovarů dával tušit, že se akce vydařila. Děkujeme všem, kteří náš festival navštívili. Budeme se sna-
žit na tuto akci navázat také v příštím roce a třeba i s novými, dosud nepoznanými pivovary. 

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Město Prachatice, Sbor dobrovolných hasičů Prachatice a HZS Jiho-
českého kraje, územní odbor Prachatice, uspořádaly 25. srpna 
noční soutěž družstev v požárním útoku jako Memoriál Stanislava 
Vodičky. Stejní pořadatelé figurují u 23. ročníku soutěže družstev 

v požárním útoku a 13. ročníku soutěže pro děti O pohár starosty 
města Prachatice, které se budou konat 15. září 2018 od 12.00 
hodin na Horním náměstí v Prachaticích (areál bývalých horních 
kasáren). Miloslav Traxler 

Za slunečného červencového počasí 
pořádal Český červený kříž Prachatice 
oblastní studijní středisko v turistické 
chatě na Libínském Sedle. Pobytová akce 
byla určena dětem od šesti do 16 let se 
zájmem o první pomoc. Děti čekal nejen 
odborně zaměřený program s přesně 
daným rozsahem teoretické i praktické 
výuky zdravovědy a první pomoci, ale 
také zážitkové hry a zajímaví hosté.
Na začátku pobytu za námi přijeli senioři 
a lidé, kteří pečující o osoby s omezenou 
hybností, kdy jim i dětem vedoucí tábora 
Silvie Janošťáková ukázala kompenzační 
pomůcky, které mohou seniorům i lidem 
s e  z d r avot n í m  o m e z e n í m  u l e v i t 
od bolesti a pomoci při sebeobsluze. Při 
společném programu se seniory se naší 
další lektorkou stala Andrea Tajanovská, 
díky které jsme si všichni vyzkoušeli 
neduhy spojené se seniorským věkem 
a na vlastní kůži tak pocítili, proč našim 

babičkám a dědečkům hrozí větší riziko 
úrazu než rodičům. Parkinsonovské 
rukavice, gerontooblek a brýle simulu-
jící zrakové vady zkusili nejen děti, 
ale i samotní senioři.
Následující den dopoledne se v rámci 
projektu VZPoura úrazům stali našimi 
lektory Michal Vondráček a Jan Rajzno-
ver. Seznámili jsme se s jejich příběhy, 
jaký úraz mají za sebou a jaká úskalí při-
náší život s handicapem. Nevynechali 
jsme ani prevenci úrazů.
Další den jsme vyrazili do Areálu lesních 
her v Prachaticích, kde jsme trénovali 
laickou první pomoc v terénu. Závěr 
pobytu patřil vyhodnocení a rozloučení. 
Děkujeme dětem za příjemně strávený 
čas, rodičům za důvěru a partnerům 
za spolupráci. Oblastní studijní středisko 
podpořila Nadace Tesco.

Martina Vondrušková
foto Zuzana Pelikánová

Dětská výtvarná galerie na webových stránkách města

Na Festivalu piva se představil tucet malých pivovarů

Hasiči soutěžili v noci, v září je čeká požární útok za bílého dne

Letní „táborosoustředění“ pro mladé zdravotníky
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
do 7. 9.
G. WEATHERBY – AUSTRALSKÝ ABO-
RIGINEC
Výběr z tvorby jednoho z nejvýznamněj-
ších umělců původního obyvatelstva Aus-
trálie.
S. HARANGOZÓ, P. BEIER, A. DRAHOŠ
Přední slovenští výtvarníci v oboru malba, 
umělecká fotografie, sochařství, plaketa 
a medaile.
11. 9. – 14. 10.
DIMITRIJ KADRNOŽKA: OBRAZY
Malíř a grafik. V užité grafice se věnuje fil-
movému plakátu (více než 150 filmových 
a divadelních plakátů). Navrhoval jevištní 
výpravy v divadlech (Ústí nad Labem, 
Kolín, Karlínské v Praze), spolupracoval 
na 20 celovečerních filmech. Vernisáž 11. 
září od 17.00 za účasti autora, který pro-
mluví o sobě a svém díle.
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so a ne 9.00–15.00

STARÁ RADNICE
7.–8. 9.
ENO-GASTRONOMICKÉ PŘEHLÍDKY: 
SÝRY, RYBY, ZVĚŘINA A VÍNO
(podrobnosti na str. 9)

VELKÉ NÁMĚSTÍ
8. 9. (10.00 – 20.00)
PODZIMNÍ SLAVNOSTI – 100 LET 
ČESKÉ STÁTNOSTI
Vystoupení místních spolků (Libín S, 
Radostné Přátelství), M. Pivoňkové 
s doprovodem, kapel Lucky Brew, Vitus de 
Nis nebo Husmen. Módní přehlídka 
„Šarm a elegance První republiky“, Poš-
ťácká pohádka od K. Čapka, staropražské 
písně a kuplety, průpovídky z dob c. k. 
mocnářství v podání kapely Kontušovka.

MĚSTSKÉ DIVADLO
13. 9. (19.00)
Y. REZA: ART
Divadlo Bez zábradlí / Předplatné řady A
V současnosti jedna z nejslavnějších fran-
couzských komedií posbírala snad 
všechny prestižní ceny ve Francii i v zahra-
ničí. Hrají: Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, 
Josef Carda.
17. 9. (19.00)
GABRIELA BEŇAČKOVÁ
Koncert legendární sopranistky, která 
více než 40 let zpívá na nejprestižnějších 
světových operních scénách (La Scala 
v Miláně, Metropolitní opera v New Yorku 
nebo Vídeňská státní opera). Vystoupí 
společně s tenoristou Jakubem Pustinou 
za klavírního doprovodu Vaškové.
18. 9. (19.00)
CH. GIUDICELLI: PREMIÉRA MLÁDÍ
Divadlo Rokoko / Předplatné řady B 
Bláznivá komedie o dvou mimořádných 
ženách a jednom velkém dobrodružství. 
Tato francouzská komedie byla původně 
napsána pro Annie Girardotovou a nava-

zuje na tematickou linku vyrovnávání se 
se stářím a revoltou vůči stereotypům se 
stářím spojeným. Hrají: Dana Syslová, 
Jitka Smutná.
27. 9. (19.00)
STEVE CLARKE TRIO
Vystoupení amerického baskytaristy, 
který se spojil s klávesistou Waltrem Fis-
chbacherem (USA) a s mladým bubeníkem 
Richardem Muenchhoffem (D). 

PROSTOR PRACHATICE
15. 9. (9.00–22.00)
ZAŽÍT PRACHATICE JINAK
Sousedská slavnost v Poštovní ulici III. 
Sousedská akce v rámci Evropského týdne 
mobility. Jejím smyslem je sbližovat sou-
sedy, oživit a kultivovat veřejný prostor 
měst. Program pro velké i malé od rána do 
večera. Posezení na ulici, občerstvení, 
atrakce pro děti, živá hudba, hry, divadlo, 
tanec a další. Přijďte se zastavit do Poš-
tovní na kus řeči, na kafe nebo na skle-
ničku, přineste oblečení do bazaru, vez-
měte hudební nástroj, kytku – zkrátka si 
přijďte užít ulici bez aut!

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 infocen-
tru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo tel. 388 607 574
4. 9. (19.30)
TEMNÉ SÍLY
Sci-fi USA. Od 12 let. Titulky.
6. 9. (19.30)
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
Akční, sci-fi, horor USA. Od 12 let. 
Titulky.
11. 9. (19.30)
ŠPION, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
Akční, komedie USA. Od 12 let. Titulky.

A u d r e y  ( M .  K u n i s )  a  M o r g a n 
(K. McKinnon) jsou nejlepší přítelkyně, 
které se nevědomky zapletou do meziná-
rodního spiknutí poté, kdy jedna z žen 
zjistí, že její bývalý přítel byl ve skuteč-
nosti špión.
13. 9. (17.00)
PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný, komedie Čína. Přístupný. 
České znění.
18. 9. (19.30)
BLACKKKLANSMAN
Drama, krimi, komedie USA. Od 12 let. 
Titulky.
20. 9. (19.30)
TEN PRAVÝ, TEN PRAVÁ?
Komedie, drama, romantický film USA. 
Od 18 let. Titulky.
25. 9. (17.00)
KUBÍK HRDINA
Animovaný, dobrodružný film Island, Bel-
gie. Přístupný. České znění.
Příběh mladého kulíka zlatého, který má 
problémy naučit se létat a migrovat se 
svou rodinou do teplých krajin. S pomocí 
několika kamarádů je schopen přežít ve 
světě plném nepřátel a nakonec je i oslavo-
ván jako hrdina.
27. 9. (19.30)
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Drama, psychologický film ČR, Sloven-
sko. Od 12 let. České znění.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
3.–27. 9.
R. FORST: PRACHATICE V ZRCADLE 
ČASU – VÝSTAVA POHLEDNIC
Pohlednice vypovídají nejenom o vzhledu 
místa, ale také o jeho historii. Reinhard 
Forst sbírá pohlednice Prachatic již 20 let. 
Jeho sbírka čítá více než 800 pohlednic. 
Výstava dokumentuje prostřednictvím 
pohlednicových zvětšenin historii a vývoj 
Prachatic.

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, 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
Otevírací doba:
po  10.00–17.00
út–ne 9.00–17.00
do 2. 9.
SLOVANÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 
2. 9.
JAK SE DŘÍVE ČEPOVALO
18. 9. – 30. 12.
ROK 1918 NA PRACHATICKU
Výstava věnovaná 100. výročí konce I. svě-
tové války a vzniku ČSR.
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Bude koncipovaná do tří základních částí: 
I. Poměry na Prachaticku koncem války 
a reakce obyvatelstva na vznik samostat-
ného státu. Bude zde využito dobových 
materiálů, noviny, kroniky, kresby, 
paměti, fotografie … 
II. Kroniky zapůjčené SOkA Prachatice,  
v nichž lze číst autentická svědectví nejen 
o 28. říjnu 1918.
III. Pomníky padlým, zemřelým a nezvěst-
ným na okrese Prachatice. Přehled nejzají-
mavějších příběhů vzniku pomníků. Tato 
část bude zároveň odkazovat na publikaci 
zpracovanou P. Fenclem a M. Voříškovou, 
v níž bude zveřejněn seznam více než 
dvou tisíc obětí I. světové války na Pracha-
ticku a více než 70 pomníků a pamětních 
desek, které jsou dodnes na území okresu.
14. 9. (17.30)
SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE. PSI VE VÁLCE
Přednáška Jiřího Rulce, Radniční sál
25. 9. (17.00)
CESTOVÁNÍ PO SKOTSKU
Přednáška Jindřicha Vágnera, přednáš-
kový sál Prachatického muzea

MUZEUM KRAJKY
www.krajkaprachatice.cz
muzeumkrajky@seznam.cz
Otevírací doba:
út–ne 10.00–17.00

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

LIBÍNSKÉ SEDLO, KOSTEL SV. ANNY 
15. 9. (17.00)
MUSICA VIVA Z HORNÍ PLANÉ
Koncert duchovní hudby

KŘIŠTANOVICKÝ RYBNÍK
FESTIVAL KŘIKULET
https://www.facebook.com/boudaujosefa
Tel. 773 147 683
Joseffoyta@gmail.com
1. 9. (19.00)
ZPÍVANÁ U OHNĚ
2. 9. (15.00)
KAŠPÁREK A DŘEVĚNÝ KONÍK
Pohádka, Kejklíř Slávek
7. 9. (19.00)
PAUL BLATTO JR.
Koncert, blues

MUSIC CLUB KANDLÁK
Krumlovská 344
www.facebook.com/kandlak 
15. 9. (20.00)
PAULIE GARAND & KENNY ROUGH – 
RUNWAY TOUR
Dvojice Paulie Garand & Kenny Rough 
vyráží na podzimní kontrolu do klubů. 
K poslednímu solo albu Paulieho s názvem 
Nirvana proběhlo nespočet koncertů 
v klubech a na festivalech. Je čas uzavřít 
další kapitolu a připravit se na nadcháze-

jící společnou desku.
28. 9. (21.30)
MEJDAN NA KANDLÁKU –PARKÁN
Koncert kapely.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz
info@knih-pt.cz
do 16. 9.
Z PRACHATIC ZA POZNÁNÍM
Výstava města Prachatice, výstavní pro-
stor knihovny
17. 9. – 13. 10.
MOZAIKA AKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
PRACHATICE
Výstava, výstavní prostor knihovny.
5. 9. (14.00)
BESEDA se starostou M. Malým o nové 
knize Z Prachatic za poznáním, klubovna 
knihovny.
6. 9. (14.00)
KAREL KLOSTERMANN
Literární kavárna – přednáška s promítá-
ním regionálního spisovatele O. Fibicha
Domov seniorů Mistra Křišťana
10. 9. (9.00)
KLUB PŘÁTEL KNIHOVNY
Klubovna knihovny.
13. 9. (17.15)
OLDŘICH Z CHLUMU
Setkání se spisovatelem a historikem 
V. Vondruškou. Radniční sál, vstupenky 
nutné zakoupit ve studovně knihovny.
14. 9. (9.00)
Obor ŠUMAVA A BAVORSKÝ LES BEZ 
HRANIC
Zápis do 5. semestru U3V, klubovna 
knihovny.
18. 9.
LESNÍ HOSPODÁŘST VÍ NA STARÉ 
ŠUMAVĚ – SCHWARZENBERSKÝ PLA-
VEBNÍ KANÁL
Univerzita 3. věku, 5. semestr, studijní 
cesta.
19. 9. (14.00)
STOJÁNEK NA PASTELKY
Tvořivé středy se Z. Lebedovou, odd. pro 
děti a mládež.
19. 9. (17.15)
1918 VZNIK ČSR
Magické osmičky, přednáška L. Čepičky, 
klubovna knihovny.
Oddělení pro dospělé a studovna
po  12.00–17.00
út–pá 09.00–17.00
so  09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež
po–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. čt v měsíci  12.30–15.00
Nemocnice Prachatice, knihovna
1. po v měsíci   13.00–15.00

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
10. 9. (9.00)
KLUBOVÉ POSEZENÍ NAD KNIHOU

Městská knihovna
11. 9. (14.00)
PROGRAM PRO UŽIVATELE HODIN
Domov seniorů M. Křišťana
19. 9. (13.00)
DEN BEZ AUT
Účast na kampani
HOUBOVÝ VÝLET NA PERLOVICE
Vycházka – houby – buřtíky – harmoniky
26. 9. (14.00)
PRAVIDELNÝ SENIORSKÝ BOWLING
Byblos club

SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST
4. 9. (14.00)
NOVÉ ZAJÍMAVOSTI POD HOROU 
LIBÍN – LÁZNĚ SV. MARKÉTY
Procházka s M. Machartovou a J. Benešo-
vou, sraz u gymnázia.
11. 9. (9.00–14.00)
PREVENCE ZDRAVÍ SENIORŮ
Konference, Radniční sál.
18. 9. (9.00–14.00)
LÉČBA NEMOCI V SENIORSKÉM VĚKU
Konference, Radniční sál.
25. 9.
MLÝN HOSLOVICE
Zájezd.

SENIOR POINT PRACHATICE
www.krebul.cz 
Tel. 388 424 196
prachatice@seniorpointy.cz
SMYSLOVÁ AKTIVIZACE K. RABEN-
HAUPTA
Výstava v malém sále
STROMY 100× JINAK
Výstava ve velkém sále
9. 9.
POUŤ NA ZÁMKU KRATOCHVÍLE
27. 9.
SEDM SPORTŮ PRO VÁS V KREBULU
28. 9.
TANEČNÍ KURZ
V KreBulu s J. Fučíkem a TS Tábor
Zlatá stezka 145
Tel.: 388 424 196
www.krebul.cz 
prachatice@seniorpointy.cz 

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
1. 9.
STOŽEC – KAMENNÁ HLAVA – NOVÉ 
ÚDOLÍ
Odjezd: vlak 8.30 hod.
8. 9.
NETOLICE – KOLEM MNICHU – KATO-
LICKÝ RYBNÍK – BRUSNÁ – LHE-
NICE – MIČOVICE
Odjezd: bus 8.35 hod.
15. 9.
ZBYTINY – VVP BOLETICE – SPÁLE-
NEC
Odjezd: vlak 8.30 hod.
22. 9.
POHORSKÁ VES – JANOVA VES – 
TICHÁ – CETVINY – U SV. KAMENE
Odjezd: Malé nám. 8.00 hod.
29. 9.
VRÁŽ U PÍSKU – JISTEC – LEVÝ BŘEH 
OTAVY – PÍSEK
Odjezd: vlak 7.35 hod.
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Léto je za námi a Kulturní a informační služby jsou připraveny 
nabídnout všem zájemcům o kulturní akce bohatý program. Ten 
bude probíhat nejen v prachatickém Městském divadle ale i ve Spo-
lečenském sále Národního domu nebo v Galerii Dolní brána.
Jako v uplynulých sezonách jsme připravili tři řady předplatného. 
Čítají 10 činoherních představení. Podzimní sezona bude doplněna 
také o představení místních ochotnických souborů DUTAM Pracha-
tice: Ledová země (1. a 2. 10.) a ŠOS Prachatice: Hotel Blackout 
(28. 11.). Děti se mohou těšit pohádku O Křišťálovém srdci (21. 10.), 
na Maxipsa Fíka (11. 11.) a na Vánoční 
pohádku o kapr u Karlovi (2. 12.). 
Ve středu 24. října se představí Pražský 
komorní balet  s programem Fenomén 
Š m o k  v ě n ov a n ý m  Pav l u  Š m o kov i 
(na snímku) při příležitosti jeho nedoži-
tých 90. narozenin.
Příznivci cestování se mohou těšit na sérii cestovatelských předná-
šek (16. 10., 13. 11. a 11. 12.), které připravujeme ve spolupráci 

s CK Ocean.
Hudební nabídka je také velmi lákavá. Začneme legendární sopra-
nistkou Gabrielou Beňačkovou (17. 9.), následovat ji bude baskytari-
sta Steve Clark se svým triem (27. 9.). Při příležitosti výročí založení 
samostatného československého státu vystoupí Orchestr Ježkovy 
stopy s programem Proč nemohu spát (8. 10.). Rockově založené 
muzikanty určitě potěší vystoupení oficiálního revivalu kapely Iron 
Maiden v sále Národního domu (20. 10.). Galerie Dolní brána 
nabídne kromě výstav také prostory pro vystoupení herečky Petry 
Špalkové s programem Večer hudby a poezie (30. 10.) a vystoupení 
skladatele a zpěváka Jamese Harriese (14. 11.). Na prosinec jsme při-
pravili další z tradičních vánočních koncertů. Tentokrát se představí 
zpěvačka Dasha v doprovodu kapely Pajky Pajk (16. 12.). Sezonu 
zakončíme pěkně „zostra“ s kapelou Hentai Corporation (28. 12.)
Sledujte naše webové stránky www.kisprachatice.cz, kde jsou uve-
deny veškeré informace k programům, aktuality o nově zařazených 
programech nebo informace o změnách.

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Seniorské hrátky 2018
Jihočeský kraj společně s městem Prachatice připravil na 4. září 
2018 od 15.00 hodin Seniorské hrátky 2018. V programu v sále 
Národního domu v Prachaticích nebudou chybět vystoupení Josefa 
Laufera a Martina Franceho, dále historika a spisovatele Vladimíra 
Šindeláře, informace o SeniorPasech a SeniorPointech i o našem 
prachatickém SeniorPointu. Budete si moci nechat změřit tlak, cho-
lesterol a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Hanka Rabenhauptová

Prodej divadelního předplatného na sezonu Podzim 2018 pro-
běhne na pokladně Městského divadla Prachatice v úterý 4. září 
od 13.00 do 18.00 hodin. Podrobné informace  o nabídce, ceně a pod-
mínkách prodeje najdete na www.kisprachatice.cz. Věra Houšková

Bezplatná insolvenční poradna slouží těm, kteří nezvládají splácet 
dluhy. Dozvědí se v ní, jak je možné řešit jejich situaci. Poradenské 
dny jsou vždy první čtvrtek v měsíci od 14 do 16 hod. ve velké zase-
dací síni Městského úřadu Prachatice. Jaroslava Hauptmanová

Zajímavě o první pomoci
Na druhou sobotu v září připadá Světový den první pomoci. 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice spolu s part-
nery u této příležitosti přichystal mnoho zajímavého – 17. září 
od 9 do 12 hodin bude v Zahradní ulici možné vyzkoušet si ošetření 
různých poranění, nechat si změřit tlak nebo zhlédnout ukázku 
práce Jihočeské záchranné brigády kynologů.
Stanoviště s ukázkami první pomoci připraví ČČK ve spolupráci se 
ZŠ Vodňanská, ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka 387 a Prevent 99. Dále 
bude možné prohlédnout si vozy a techniku ZZS i HZS, dozvíte se 
něco o dárcovství krve nebo Zdravém městě Prachatice. Popoví-
dáme také o našich zkušenostech z povodní i o tom, jaké jsou úkoly 
nestátních neziskových organizací. Během akce, kterou podporuje 
Ministerstvo obrany, bude možné přispět na sbírku Světluška, jejíž 
výtěžek pomáhá lidem se zrakovým postižením.

Martina Vondrušková 

Navrhněte Živnostníka a Firmu roku
Pod záštitou starosty města Prachatice a mediální podpory Pracha-
tického deníku vyhlásila Jihočeská hospodářská komora – oblast 
Prachatice druhý ročník ankety Živnostník roku a  Firma roku.
Ucházet se o titul Živnostník roku a Firma roku může každý, kdo 
bude nominován, na základě vyplněného a odevzdaného nominač-
ního lístku. Sběrné místo k odevzdání nominačního lístku je k dis-
pozici v kanceláři Jihočeské hospodářské komory Prachatice 
(Nádražní 67, Prachatice) do 30. září 2018.
Hlavními kritérii pro hodnocení budou především: přínos pro 
město a region, kvalita výrobků a služeb, dynamický rozvoj firmy, 
ovlivnění životního prostředí, etika podnikání – závazky vůči státu 
a věřitelům, chování k zaměstnancům a firemní kultura, celkový 
počet nominací.
Přesné podmínky soutěže včetně nominačního lístku na www.jhk.
cz, triskova@jhk.cz Kateřina Třísková, ředitelka, JHK Prachatice

Čtenáři se konečně dočkají
Vlastimila Vondrušky

Vlastimil Vondruška je český historik, publicista a spisovatel přede-
vším historických detektivních příběhů. Jeho díla dlouhodobě patří 
k nejčastěji půjčovaným titulům v knihovně. Přízeň čtenářů si získal 
především sérií poutavě napsaných detektivních knih z doby vlády 
Přemysla Otakara II., ve kterých je hlavní postavou královský pro-
kurátor Oldřich z Chlumu. K jeho nejvíce žádaným knihám patří 
také Husitské a Přemyslovské epopeje a Letopisy královské komory.
V Městské knihovně Prachatice nabízíme přes 80 titulů knih Vlasti-
mila Vondrušky. Čtenáři prachatické knihovny mají dlouhou dobu 
zájem setkat se s tímto spisovatelem, který je časově velmi zane-
prázdněn. Trvalo celé dva roky, než si našel ve svém nabitém diáři 
čas pobesedovat se svými obdivovateli.
Setkání se uskuteční v Radničním sále 13. září 2018 od 17.15 hod. 
Z důvodu velkého zájmu si musí každý zarezervovat vstupenku 
ve studovně Městské knihovny Prachatice. 

Ludmila Marešová a Petra Krejsová
 oddělení pro dospělé čtenáře MěK 

Nová sezona PODZIM 2018 je tady!

Zakončení cyklu Krása z přírody
Srdečně vás zveme na čtvrté, závěrečné setkání z cyklu tvořivých 
dílen zaměřených na výrobu přírodní kosmetiky a drogistických 
přípravků běžně používaných v domácnosti. Těšíme se na vás 7. září 
2018 od 16.30 hodin opět v prostorách KreBul, o. p. s., Zlatá stezka 
145, kapacita je omezená, proto se hlaste na mail lmachartova@
mupt.cz.  Lenka Machartová, referent odboru živ. prostředí

Evropský týden mobility:
Kombinuj a jeď! 
Kampaň Evropský týden mobility – ETM (16.–22. 9.) 

propaguje bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech 
a obcích. Také letos se do kampaně zapojí Zdravá města (www.Zdra-
vaMesta.cz/etm) a nebudou chybět ani Prachatice.
V pondělí 17. září připravujeme ve spolupráci s ČČK Prachatice 
a dalšími partnery v Zahradní ulici Evropský den bez aut a Světový 
den první pomoci. Rozmanitý program je přichystán na celý týden, 
podrobnosti najdete na plakátech a na webu Zdravého města.

Marie Peřinková, koordinátorka MA21 a Zdravého města
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Umělce ze sedmi zemí Evropy – ze Slo-
venska, Itálie, Rakouska, Německa, 
Litvy, Běloruska a České republiky – 
hostily od 29. července do 6. srpna Pra-
chatice v rámci 13. ročníku mezinárod-
ního výtvarného workshopu SALVE – 
Budiž pozdraveno město Prachatice. 
Téma letošního ročníku znělo Prachatice 
v proměnách času. Záštitu nad sympo-
ziem převzaly město Prachatice, Asoci-
ace jihočeských výtvarníků a její part-
nerská bavorská asociace výtvarníků, 
které na workshop vyslaly své umělce. 
Výtvarnou dílnu provázel zajímavý 
a pestrý program, který připravili hlavní 
organizátoři z prachatického odboru 
kultury, školství a cestovního ruchu.
K workshopu patřilo přivítání umělců 
v našem městě, rozdání pláten a barev. 
Jejich prostřednictvím každý umělec 
vypráví svůj výtvarný příběh jiným sty-
lem, formou, ale i technikou. Někdo 
stroze, jiný bouřlivě. Silnou stránkou je 
vždy rozdílnost pohledu a kulturní 
i tvůrčí výpovědi na dané téma. Aby 
umělci stihli tvořit a přitom využít pro-
gramovou nabídku organizátorů, museli 
se čile otáčet. Hned v pondělí ráno se 
všichni pustili do práce v jídelně horního 
internátu pedagogické školy. Mohli jste 

je ale třeba vidět u kašny na náměstí.
Týdenní mezinárodní setkání bylo znovu 
symbolem výtvarné elegance, krásy, 
opravdovým fenoménem a noblesou 
našeho města. SALVE vyvrcholilo 
v neděli 5. srpna vernisáží výstavy vytvo-
řených děl v přízemí Kulturního centra 
Otto Herber ta Hajeka na Velkém 
náměstí. V působivé atmosféře poděko-
val starosta Prachatic Martin Malý všem 
výtvarníkům za jejich tvorbu a vztah, 
který si k našemu městu vytvořili. 
„Budeme vaše práce spolu s naším měs-
tem dál propagovat na různých místech 
Evropy i světa,“ uvedl. Přátelskými slovy 
na slavnostní vernisáži promluvil 
k umělcům také předseda Asociace jiho-
českých výtvarníků Vít Vavřinec Pavlík.
Mezinárodní výtvarný workshop Salve 
byl podpořen z Grantového programu 
Jihočeského kraje Podpora kultury. 
Velký podíl na jeho zdárném průběhu 
měli tlumočníci – italštinou s grácií vlád-
noucí Josef Napolitano a precizní překla-
datel do němčiny Dušan Horálek.
Už nyní se těšíme na chvíli, kdy budeme 
moci říct: „Ať žije SALVE Prachatice 
2019!“

Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru 
kultury, školství a cestovního ruchu

Tančírna pod širým nebem přilákala v sobotu 28. července 2018 na kamenný, trav-
natý parket zámku Kratochvíle přes 350 návštěvníků místních i z okolí, Prachatické 
nevyjímaje, ale i ze slovenské Bratislavy či Islandu. Bylo vidět spokojené celé rodiny 
s malými dětmi, rodiče, prarodiče, dokonce i praprarodiče.
Název letošní Tančírny – Divoce zvířecí – mnozí z návštěvníků přijali jako výzvu, 
a tak se po zámku procházeli v barvách tygrů, gepardů, slonů, žiraf i exotického ptac-
tva. K vidění byly masky z papíru či pomalované obličeje. Potěšitelné je, že nikdo se 
nechoval jako zvíře! Organizátoři dokonce zajistili s Technickými službami Pracha-
tice a odborem životního prostředí Městského úřadu Prachatice popelnice na tříděný 
odpad.
Myslím, že i v tomto případě město Prachatice podpořilo akci, která stála za to. Spo-
kojení návštěvníci, krása renesance, pohoda, to vše patři ke správné kratochvíli. 
Těšme se na Tančírnu 2019. Hanka Rabenhauptová

SALVE: Buď pozdraveno město Prachatice

Granty 2018: Tančírna na zámku Kratochvíle

Dovolujeme si vás pozvat s městem Prachatice jako naším generál-
ním partnerem na tradiční zážitkové eno-gastronomické akce:
• 7. 9. (pátek) 16.00–23.00 hod.
 15. národní přehlídka SÝRY  A  VÍNO
• 8. 9. (sobota) 17.00–24.00 hod.
 13. ročník eno-gastronomické přehlídky RYBY A VÍNO
 4. ročník eno-gastronomické přehlídky ZVĚŘINA A VÍNO
Místem konání budou tradičně historické prostory Staré radnice –
Radniční sál, radniční sklepy a arkádové nádvoří. 
Gastronomických přehlídek se zúčastní celá řada mlékáren, rybáři 
z jižních Čech, desítky vinařů z Moravské i České vinařské oblasti 

a společnosti zabývající se myslivostí.
Na arkádách bude tradičně nainstalováno kuchařské studio, kde 
budou mistři kuchaři, moderovat a předvádět své kuchařské 
umění – pokrmy a speciality ze sýrů, ryb a zvěřiny (srnčí, jelení, 
šumavský divočák, polévky z pratura a bažanta).
V rámci přehlídek se bude konat v sobotu akce „Ryba na talíř“ Mini-
sterstva zemědělství, OP Rybářství na podporu a propagaci sladko-
vodních ryb – příprava a předvádění pokrmů z ryb, ukázka fileto-
vání ryb, prodej odborných knih apod.
Další informace získáte na webu www.syryrybyavino.cz.

Michal Kočan, ředitel přehlídek

Brožura o památkách
Město Prachatice vydalo brožuru, která se věnuje 
opravám sakrálních památek v Prachaticích 
a okolí. Elektronickou podobu naleznete 
na webových stránkách www.prachatice.eu, 
v sekci Město Prachatice, podsekci Památková 
péče. Lenka Houšková

Babouci zahrají pro hospic
Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice a Domov Matky Vojtěchy 
zvou na benefiční koncert nejstarší jihočeské dechové kapely 
Babouci 7. září 2018 od 17.00 hodin v parku hospice (bližší infor-
mace na www.hospicpt.cz). Vzdělávací institut sv. J. N. Neumanna 
uspořádá 20. září 2018 kurz „Regenerace pracovních sil – zvládání 
stresu a prevence syndromu vyhoření“. Renata Hadová

Sýry, ryby, zvěřina a víno opět provoní historické prostory

Podruhé se workshopu Salve Prachatice zúčastnila výtvarnice Marie Mi-
chaela Šechtlová. Foto Václav Malina
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SOVY létají i v Prachaticích
Sociální služby SOVY o. p. s., Český Krumlov poskytují své služby 
i v Prachaticích (ORP Prachatice) formou terénní služby – tísňové 
péče.
Město Prachatice již několik let nabízí telekontaktní tísňovou péči 
(Automatický systém tísňového volání pomocí bezdrátového tla-
čítka pro seniory a zdravotně postižené). Jedná se o nepřetržitou 
službu 24 hodin denně, domluvu přes hlasitý telefon, mobil … 
V jakých situacích tísňové volání může pomoci? Např. při náhlém 
zhoršení zdravotního stavu, kdy nemohu zavolat nebo si vzpome-
nout na telefonní číslo záchranné služby, policie, lékařské pohoto-
vosti, hasičů, instalatérů, pokud upadnu a nemohu sám(a) vstát, při 
napadení, pokud se nemohu dovolat žádné pomoci.
Tuto službu lze poskytovat na základě smluvního vztahu mezi klien-
tem a poskytovatelem, info na tel. 380 712 370 nebo 736 634 493.

Hanka RH+

Kamera rozpozná bankovky i obličeje

Prachatickým nevidomým a slabozrakým představila užitečné 
výrobky Sagitta Brno, která pomáhá lidem se všemi druhy zrako-
vého postižení.
Vedle klasických pomůcek předvedla novinku, malé inteligentní 
zařízení – kameru OrCam MyEye 2.0. Ta není větší než prst, přitom 
dokáže okamžitě přečíst jakýkoliv tištěný nebo digitální text 
(noviny, knihy, menu v restauraci, značky, obaly od výrobků, obra-
zovky počítačů, telefonů). Při předvádění jsme se přesvědčili, 
že v reálném čase rozpoznává obličeje, identifikuje bankovky, kre-
ditní karty. Dokáže rozpoznat a opsat jednoduchá gesta rukou. Její 
cena je vysoká, lze však požádat úřad práce (dávka pro zdravotně 
postižené). Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Pra-
chatice nabídla důležité informace nejen svým členům.

Hanka Rabenhauptová

Fokus pomáhá duševně nemocným
Sociální pracovnice oddělení sociální ochrany odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Prachatice navázaly spolupráci s Fokusem 
Písek, z. ú. Posláním této organizace je pomáhat lidem s duševním 
onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život.
Fokus pomáhá a podporuje v překonávání problémů spojených 
nejen s duševní nemocí a začleněním do běžného života. Organizace 
poskytuje ambulantní sociální rehabilitaci i terénní sociální rehabi-
litaci v přirozeném prostředí klienta (kvalifikovaní pracovníci 
za klientem či jeho rodinu přijedou). Uvedené služby jsou zcela dob-
rovolné a bezplatné.
Na Prachaticko dojíždí na základě předešlé domluvy sociální pra-
covnice dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek. Případní zájemci 
mohou získat bližší informace na oddělení sociální ochrany odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Prachatice nebo na tel. 388 607 
382 nebo 388 607 383.

Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí

Všichni si uvědomujeme, že v celé naší republice chybí hlavně podzemní 
voda, a to se týká i Prachatic. Jak pomoci? Velmi dobré je zachytávat 
dešťovou do různých nádrží a využívat ji na zalévání rostlin. Tím dosta-
neme vodu do půdního profilu. Jenže to nestačí, aby se výrazně zvedla 
hladina spodní vody.
Bylo by dobré přebytečnou vodu z velkých střech obytných domů a vět-
ších zpevněných ploch z veřejných prostranství svést na travnaté pásy 
a vsakovat ji do půdního profilu. Díky klimatickým změnám dochází 
ke snižování hladin spodní vody i k zasolování podzemní vody. 
To dokládá i kvalita vody v Pivovarském pramenu. Díky nedostatku 
podzemní vody se zvedá obsah dusičnanů, zvyšuje se i celková minerali-

zace vody. Je potřeba pozdržet srážkovou vodu v půdě a zamezit jejímu 
rychlému odtoku. V kasárnách je potřeba dešťovou vodu svést z objektů 
města i z vedlejších soukromých objektů, u kterých je to možné. Aby 
nám Pivovarský pramen nevyschl, musíme mu dopřát hodně vsakující 
se dešťové vody v jeho prameništi.
Zásadním požadavkem pro vpouštění dešťové vody do půdního profilu 
je zajistit srážkovou vodu pro udržení dostatku podzemní vody v dané 
hydrogeologické lokalitě. Prachatická kotlina má vhodné hydrogeolo-
gické poměry. Má i vyhovující koeficient propustnosti zemin. Lze ji 
vyhodnotit jako vhodnou pro vsakování. To, jednoduše řečeno, lze zvolit 
tam, kde není jílovité podloží. Jana Krejsová

Jak pomoci, aby víc dešťové vody obohatilo půdu

Letní tenisové soustředění mladých hráčů zakončil turnaj
Za ideálního letního počasí proběhl koncem července tenisový týden pro děti od šesti do 14 let. Pod taktov-
kou Pavla Kutláka a Vladimíra Hettnera (Tenisová škola) se 20 mladých tenistů pilně připravovalo v areálu 
DDM Prachatice a sportovního komplexu v nedalekých Lažištích.
K dispozici bylo celkem šest dvorců s tvrdým i umělým povrchem. Testy fyzické připravenosti v době uza-
vírky atletické dráhy na Tatranu proběhly na sportovišti při Základní škole Národní. Běhy, skoky a hody 
zde zvládli všichni, včetně nejmladších. V rámci nácviku tenisových dovedností byla pro mladší věkové 
kategorie přichystána cvičení na zkráceném kurtu. Starší se dále zdokonalovali v úderech v pohybu, vole-
jích a smečích. Vítaným osvěžením uprostřed horkého týdne bylo koupání se skluzavkou na blízkém 
Huláku. K odstraňování chybných návyků a hodnocení úderové kvality byla využita technika filmové 
kamery a krátké videoukázky. Zpestřením pro všechny účastníky byly tréninkové gamy. Soutěž dvojic 
v kategorii čtyřher proběhla i za účasti vedoucích tréninkových skupin. Vyvrcholením celého soustředění 
byl turnaj jednotlivců. V mladší kategorii zvítězila Adéla Jiroušková před Lucií Sekáčovou a Markem 
Parkmanem. Ve starší (11–14 let) dominoval Jakub Príhara před Kamilem Petrem a Radimem Frkem.
Tenisový klub DDM Prachatice děkuje touto formou městu Prachatice za podporu při výchově mladých 
tenistů. Pravidelné tréninkové jednotky budou zahájeny v posledním zářijovém týdnu v areálu DDM. 
Od listopadu se sportovní činnost mladých tenistů přesune do haly Tatranu. Finančně náročnější zimní 
příprava v sezoně 2018/19 je již zajištěna především díky dotaci od Jihočeského kraje. Do podzimního tré-
nování se ještě mohou přihlásit další zájemci. Kontakty: Pavel Kutlák, pavel.kutlak@o2active.cz, tel. 728 
466 223, Vladimír Hettner, vladimir.hettner@pppcb.cz, tel. 776 313 511. Pavel Kutlák
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v červenci 2018

Stefanie Mrázová
Markéta Čajanová
Adam Lád

Valentýna Šestáková
Marian Čičák

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

V červenci 2018 se v Prachaticích narodilo 23 dětí: 
10 chlapců a 13 děvčat.
Narozených dětí od 1. do 31. července 2018 s trvalým po-
bytem v Prachaticích je pět a ke  zveřejnění jména a pří-
jmení dali rodiče souhlas: 
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Pozvánky
Římskokatolická farnost avizuje na 9. září 
2018 od 9.30 hodin v kostele sv. Jakuba mši 
na zahájení školního roku za všechny peda-
gogy, žáky a studenty prachatických škol 
(informace k novému školnímu roku na www.
farnostprachatice.cz). Lenka Hanžlová
Prachatická Česká píseň zve své fanoušky 
i další příznivce sborového zpěvu k již tradič-
nímu koncertování na Arkádách Staré rad-
nice. Sejdeme se i s našimi hosty v den pod-
zimní rovnodennosti 23. září 2018 v 19.00 
hodin. Jana Holá
Jihočeská hospodářská komora pořádá 
26. září 2018 v Rožmberském sále MěÚ Pra-
chatice od 9.00 do 14.00 hodin odborný 
seminář „GDPR – poznatky z praxe a auditů 
aneb Nejčastější chyby a jak jim předejít“. 
Přihlášky zasílejte na triskova@jhk.cz nebo 
na tel. 608 572 265. Kateřina Třísková
Týden sociálních služeb v říjnu nabídne 
Seniorský bál (1. 10. od 16 hodin), Dny ote-
vřených dveří v sociálních zařízeních (3. 10.), 
výstavy a mnoho dalšího. Hanka RH+ 

Běloruské děti na zámku, u rybníka i v centru
Město Prachatice se ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice podílelo na pro-
jektu zahraniční humanitární pomoci pro děti z Běloruska, pro děti nemocné, sociálně 
slabé, které žijí v oblastech postižených černobylskou jadernou havárií. „Jsou zařazené 
do takzvané Adopce na dálku,“ sdělila Taťána Šeráková, „program připravený pro děti 
9. srpna 2018 se líbil: návštěva zámku Kratochvíle s prohlídkou a plněním úkolů, koupání 
a jízda na lodích na Křišťanovickém rybníku, včetně her a malování na kůži, prohlídka a pro-
cházka Areálem lesních her, zahradou hospice, historickým centrem Prachatic, program v Chel-
čickém domově svatého Linharta.“
Po celou dobu projektu napomáhali seniorky, bývalé učitelky ruského jazyka a příznivci 
SenorPointu Prachatice. Děkujeme. Hanka RH+

Panenky a kabelky zamířily na veletrh
Přes 200 panenek, autíčka, šátky, kabelky, pásky i kravaty nasbírali nejen zaměstnanci 
Městského úřadu Prachatice, ale i senzační senioři. Byly odvezeny do Prachatického 
deníku, se kterým spolupracujeme na sbírce od počátku, a poté dopraveny do Českých 
Budějovic, kde se 5. září 2018 koná Kabelkový veletrh.
Z jeho výtěžku budou podpořeny talentované děti, děti se zdravotním postižením a děti 
ze sociálně slabých rodin, které mají talent. Děkujeme všem, že se do sbírky zapojili.

Hanka Rabenhauptová, koordinátor dobrovolnictví na úřadě

Káťa Roblová čtyřikrát zlatá na mistrovství světa
Mladí závodníci z různých koutů planety se od 19. do 22. července 
utkali v polské Pulawě o tituly mistrů světa v rybolovné technice (RT).
Reprezentace České republiky dovezla z mistrovství světa juniorů 
15 medailí: osm zlatých, dvě stříbrné a pět bronzových.
Na tomto mistrovství startovala již počtvrté za sebou závodnice ČRS 
MO Husinec Kateřina Roblová, která trénuje v Prachaticích s kroužkem 
rybolovné techniky při ZŠ Národní. Rozloučení s juniorskou kategorií 
to pro ni bylo parádní. Potřetí za sebou se stala absolutní juniorskou 
mistryní světa v pětiboji RT, potřetí byla členkou družstva mistryň 

světa a potřetí získala titul mistryně světa v disciplíně č. 4 zátěž terče! K tomu přidala 
po roční „přestávce“ třetí titul mistryně světa v disciplíně č. 3 zátěž arenberg. Sbírku čtyř 
zlatých doplnila ještě o bronzovou medaili z disciplíny č. 2 muška dálka. Se ziskem pěti 
medailí se vyrovnala dvěma polským juniorům, ale čtyři zlaté měla pouze ona a stala se nej-
úspěšnějším závodníkem celého mistrovství. Celkem si ze světových šampionátů přivezla 
16 medailí: 12 zlatých, jednu stříbrnou a tři bronzové. Po vyhlášení, kdy si čtyřikrát zazpí-
vala českou hymnu, se jí dostalo zasloužených ovací a mnoha gratulací.  Ivan Rieger

Světový pohár v hokejbale s prachatickou účastí
Na přelomu června a července se konal v Přerově světový pohár v hokejbale. 
Zastoupení měly i Prachatice!
Světový pohár byl v kategorii ženy do 20 let a kluci do 16 let. Z užší nominace 
se bohužel prachatickým klukům nepodařilo dostat do reprezentace. U dívek 
to bylo trochu jinak. Vypadalo to, že prachatické hokejbalistky jsou příliš 
mladé, ale nakonec byl vytvořen i reprezentační tým do 16 let dívek, což už se 
jich týkalo. V užší nominaci bylo sedm dívek a všechny se do reprezentačního 
celku prosadily, jmenovitě Becková Jolana, Bednářová Lenka, Červíková Vero-
nika, Kotlíková Tereza, Petrášková Ivana, Šťepková Kristýna, Uhlíková Sanny 
(Sandra).
Dívky si společně s výběrem ČR zahrály v Přerově proti reprezentaci Velké Bri-
tánie do 20 let, které ve své kategorii skončily na 5. místě, a podařilo se jim toto 
utkání vyhrát 2:0. Byl to nádherný zážitek vidět holky v reprezentačních dre-
sech se znakem České republiky na prsou při národní hymně. Všem dívkám 
z prachatického HBC Highlanders gratulujeme. Je vidět, že holky na sobě 
makají a pokud nepoleví, mají velkou šanci se opět ukázat v reprezentaci ČR. 
Rádi bychom poděkovali městu Prachatice, které poskytlo formou grantu pro 
talentované děti příspěvek na vybavení brankářce Sanny Uhlíkové. Částka 
sedm tisíc korun přispěla částečně na koupi kvalitnějších a lehčích betonů, 
které Sanny usnadnily pohyb v bráně. V neposlední řadě si zaslouží poděko-

vání prachatičtí trenéři, kteří se mládeži věnují – Jaromír Kotlík, Petr Bárta, Pavel Valenta a neméně důležitý trenér gólmanů Jan Holík. Vět-
šina děvčat se zúčastnila koncem července hokejbalového kempu žen v Litomyšli pod vedením reprezentačních trenérů.

Tomáš Uhlík, HBC Highlanders Prachatice
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Vyhrát Xterru světové tour je snem každého triatlonisty
Jan Hron – triatlonista ŠUTRI Prachatice
Narodil se v červnu 1981 v Prachaticích. Po ZŠ Národní (1996) 
vystudoval Střední průmyslovou školu Volyně (1999) a bakalářský 
obor Zemědělská technika na Jihočeské univerzitě v Českých Budě-
jovicích (2005). První zaměstnavatel: STS Prachatice. Současný 
zaměstnavatel: TCF Vzduchotechnika Prachatice, kde jako kon-
struktér kreslí ventilátory a připravuje podklady pro jejich výrobu. 
Závodí za triatlonový oddíl ŠUTRI (Šumavský triatlon) Prachatice.

Baví vás kreslit ventilátory?
 Baví mě pracovat s technikou. Baví mě připravovat různé projekty 
do celého světa, třeba do Iráku nebo Egypta. Podívat se do zemí tře-
tího světa je zajímavé, ale i nebezpečné.

A vyžaduje to jazykové znalosti. Jak jste na tom s cizími řečmi?
 Měl jsem v roce 2009  možnost odjet na Nový Zéland, kde jsem 
osm měsíců v jazykové škole studoval angličtinu. Udělal jsem velký 
posun, jsem schopný se domluvit, ale pořád je co zlepšovat. Předtím 
jsem uměl jen německy, v angličtině ani slovo. Zpočátku 
to na Zélandu bylo těžké, ale změnilo mi to pohled na svět a otevřelo 
další možnosti. Vrátil jsem se tam po šestileté pauze a pět měsíců 
jsem tam cestoval a trénoval.

Co vám chybělo na Novém Zélandu?
 Příroda je tam krásná, ale myslel jsem, že tam bude daleko víc 
lesů. Lidé jich hodně vykáceli na stavby, na výrobu lodí. Jsou tam 
sice pralesy, ale to je neprostupná džungle. Není nad naše jehličnaté 
lesy! V nich si zaběhat, to je nádhera. Z Prachatic můžu vyjet na kole, 
kam chci. Taky jsem si myslel, že budu líp zvládat samotu. Kontakt 
s rodinou a kamarády mi chyběl. Měl jsem tam štěstí na lidi. Jsou 
důvěřiví a hodně zvídaví. V Čechách, když člověk chce bezúplatně, 
nezištně pomoct druhému, je divnej. Tam to funguje úplně obrá-
ceně. Spousta lidí mě pozvala na pivo, byli zvědaví, odkud jsem. 
Dají vám pití a jídlo, o nic se nemusíte prosit. Na Novém Zélandu 
jsem potkal i krajany, kteří se tam odstěhovali. Dokonce paní, která 
utekla z republiky přes Jugoslávii v roce 1968. A představte si, 
pocházela z Vodňan. Špatně skloňovala, ale byla hrozně ráda, že si 
může popovídat česky. Žije v Kanadě, kde, jak říkala, udělala byz-
nys. V Čechách už nemá nikoho. Její sestra umřela v hospici v Pra-
chaticích, takže naše město znala. Bylo to zvláštní setkání.

Při druhém pobytu na Novém Zélandu jste trénoval na dlouhé 
triatlony. Vyzkoušel jste si i závodění?
 Nový Zéland je země turistických treků v horách. Pro přípravu 
jsou dobré. Trénoval jsem na kole a přitom cestoval. Využíval jsem 
kontakty, které jsem získal při prvním pobytu. Objevil jsem mož-
nosti woofingu, kdy tři čtyři hodiny denně pomáháte třeba s údrž-
bou domu výměnou za jídlo a střechu nad hlavou. Zbytek času jsem 
využíval na trénování a na cestování. Přihlásil jsem se na závody 
v městečku Wanaka. Poloviční iron man se mi překvapivě povedl. 
Skončil jsem druhý. Ale musím říct, že jsem si odnesl i nejhorší záži-
tek z plavání. Hodně foukalo a byly obrovské vlny, a já s nimi neměl 
zkušenosti. Už vím, jaký je to pocit, když se člověk topí a zmocní se 
ho úzkost, jakou do té doby nepoznal. Když jsem se při závodu 
potřetí za sebou napil a už jsem neměl kyslík, hledal jsem člun, kte-
rého bych se chytil. Jenže přes vlny nebylo nic vidět. Tenkrát jsem si 
řekl: Musíš bojovat nebo se tady utopíš! Byl to zážitek silnější, než 
když jsem si v Queenstownu poprvé skočil bungee jumping.

Po dvouleté pauze se 15. července do Prachatic vrátil světový 
podnik terénního triatlonu XTERRA Czech. Jak jste si ho užil?
 Trénuju tady, jezdím tady na kole, takže jsem domácí tratě znal, 
což je obrovská výhoda. Navíc jsem nemusel nikam cestovat, mám 
tady zázemí, bydlím hned u náměstí, takže jsem to měl z první ruky, 
navíc se to vše sešlo s formou. Výjimečně jsem před závodem zařadil 
týden úplného volna, netrénoval jsem, což jsem nikdy předtím neu-
dělal. Měl jsem respekt a bál jsem se zklamat očekávání lidí, kteří mi 
říkali, že budu dobrej. Tak nervózní jsem před závodem ještě nikdy 
nebyl. Nervozita je zdravá, ale tohle bylo fakt moc. Moji blízcí to se 
mnou měli těžký. Ve své kategorii – muži 35 až 39 let – jsem vyhrál, 
celkově jsem skončil na 18. místě, což je super mezi profesionály. 

Z hobby jezdců jsem byl čtvrtý, předjel jsem závodníky, které jsem 
doposud neporazil. Z toho mám velkou radost.

Co si vybavujete z posledních metrů do cíle na Velkém náměstí?
 Diváci mě hnali kupředu nejen tady na náměstí, ale po celé trati, 
což bylo na jednu stranu skvělý, na druhou hrozně vyčerpávající, 
protože jsem neměl ani metr, abych si odpočinul. Xterra je v Pracha-
ticích hodně těžká, na úvod plavání v Křišťanovickém rybníku, 
potom těžké sjezdy nebo výjezdy na kole a na závěr náročný terén 
pro běh. Když jsem vbíhal na náměstí, věděl jsem, že to asi 
na medaili bude, ale nevěděl jsem na jakou. Do cíle si pamatuju 
jenom špalír lidí, obličeje si nevybavuji. Soustředil jsem se na to, 
abych nezakopl nebo něco neudělal špatně. Pak už jenom úžasný 
pocit z vítězství, navíc doma.

Kam řadíte vítězství v závodě světového poháru Xterra?
 Hodně vysoko. Nevím, jestli úplně nejvýš, ale pocitově to byl 
jeden z mých nejlepších závodů. Pár chyb v něm bylo, ale jsem spo-
kojený. Vyhrát Xterru světové tour je asi snem každého triatlonisty. 
Mě strašně baví závodit. Asi to mám po mámě, která pořád ještě 
závodí. Vážím si závodů, ze kterých mám dobrý pocit. Z těch 
významnějších to byl třeba půlmaraton v Bad Füssingu, kde jsem si 
zaběhl osobák. Krásný byl závod v dlouhém triatlonu na Mallorce. 
Každý dokončený iron man byl pro mě výhrou i spasením, že už ta 
bolest je u konce. Xterry, závody v terénním triatlonu, jsou blíž pří-
rodě. Atmosférou a skvělou partou lidí okolo se mi líbí i Jihočeský 
pohár. Když vyhraju poslední dva závody, můžu ještě pomýšlet 
na celkové vítězství v jeho letošním ročníku. Rád bych uspěl 
25. října, kdy budu na Ibize hájit české barvy na mistrovství Evropy 
v cross triatlonu.

V Jihočeském poháru jste absolvoval první triatlonový závod?
 Ano, v Prachaticích a na Libín v roce 2006. Trenér Míra Lorenc 
mě naverboval, že musím zkusit triatlon, když jezdím dobře na kole 
a obstojně běhám. Ze začátku jsem se trošku bránil, protože jsem 
neuměl pořádně plavat. V dětství jsem hrával fotbal za přípravku 
Tatranu, pak jsem zkoušel stolní tenis, docela dlouho jsem chodil 
na atletiku, na běžecké lyžování, hezká léta jsem prožil v TK Rumpál 
v první lize sálové kopané, ale potom mi začal chybět individuální 
sport. Hlavním sportem se pro mě stal triatlon, na který se soustře-
dím. Vyptával se Václav Malina.
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