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Starostův 
sloupek
Čtyři roky volebního ob-
dobí utekly jako voda. 
Co se tedy v našem 
městě podařilo a co je 

připraveno pro následující období? Myslím, že toho 
není málo. Díky investicím do oblasti školství za té-
měř 80 mil. Kč jsou zásadním způsobem opravené 
všechny základní i mateřské školy. Na dílčích, méně 
fi nančně náročných úpravách se průběžně pracuje. 
V současné době je rozpracován projekt nového Cen-
tra ekologické výchovy Dřípatka. Také městská spor-
toviště zaznamenala mnohé úpravy. Do oblasti 
sportu bude nainvestováno cca 150 mil. Kč. Byla po-
stavena hokejbalová aréna. V areálu Tatranu byla 
opravena některá sportoviště – fotbalové hřiště do-
stalo nový umělý povrch, opraven byl atletický ovál 
i tenisová tréninková zeď. Ve výstavbě je další část 
cyklostezky do Ostrova a zásadní rekonstrukcí a mo-
dernizací prochází krytý plavecký bazén. Ve Starých 
Prachaticích, v Podolí a některých školkách dostaly 
děti nová hřiště a pod Líbínem vznikl areál lesních 
her. Podařilo se nalézt vhodné místo pro novou střel-
nici. Ve městě bylo opraveno devět ulic a několik 
chodníků, a to včetně uložených sítí, za cca 
75 mil. Kč. Přibyla také parkovací místa na šesti no-
vých parkovištích za cca 5 mil. Kč. Podnikatelé se 
dočkali rekonstrukce prostorů, které užívají, za té-
měř 22 mil. Kč. Nezapomněli jsme ani na obnovu 
městského bytového fondu. Rekonstrukce přibližně 
200 koupelen a další opravy si vyžádaly bezmála 
100 mil. Kč. Ve městě přibyl sběrný dvůr a kom-
postárna. Celkové náklady v oblasti nakládání s od-
pady se vyšplhaly na 60 mil. Kč. Mnozí občané vyu-
žívají bezplatně kompostéru a nádob na tříděný 
odpad. Opraven byl Dům s pečovatelskou službou 
Skalka. Pozornost patřila také památkám, do jejichž 
oprav bylo investováno téměř 35 mil. Kč. Rekon-
strukcí prošla i pietní síň. Ve výčtu dalších oprav 
bych mohl pokračovat... Co se týká služeb, splnili 
jsme slib a snížili cenu tepla a teplé vody. Nezvyšo-
vali jsme výši daní, nájemného, poplatků a dalších 
plateb, které může město ovlivnit. Finančně i mo-
rálně jsme podporovali spolky, které ve městě pů-
sobí. Město získalo významná ocenění a ceny. V sou-
časné době je rozpracovaná celá řada zajímavých 
projektů, které zapadají do naší jasné budoucí vize. 
O tom, zda tyto projekty neskončí „v šuplíku“ a zda 
se bude pokračovat v nastavené cestě rozvoje 
města, rozhodne nové vedení a zastupitelstvo, které 
vzejde z říjnových voleb.
Rád bych poděkoval všem kolegům, zaměstnancům 
městského úřadu i dalších organizací za spolupráci. 
Děkuji též všem spoluobčanům za jejich podněty 
a za vytváření dobrého obrazu našeho města a jeho 
atmosféry. Jsem přesvědčen, že Prachatice jsou dob-
rým místem pro spokojený život.

Martin Malý

Výstava nás vrátí sto let zpátky
Zpěvem i ohlédnutím do historie si Prachatice připomenou sto let staré události.
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň se svými sbormistry a Pošumavskou komorní filharmonií vede-
nou Karlem Haymannem připravuje slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku samostatné repub-
liky. „Dovolujeme si pozvat všechny spoluobčany do společenského sálu Národního domu v Prachaticích 
dne 28. října 2018. Koncert zahájíme v 18.00 hodin. Všechny skladby předvedou společně s Českou písní 
sbory Sonitus z Písku a Musica Viva z Horní Plané. Pěvecké sbory budou řídit sbormistr Václav Kraus 
a Marcela Pehelová. V programu zazní nejen klasická česká díla, ale i průřez lidovými skladbami 
ze všech koutů naší vlasti,“ uvedla za Českou píseň Libuše Dortová s tím, že na pořádání koncertu 
spolupracuje město Prachatice.
Prachatické muzeum otevřelo výstavu věnovanou 100. výročí konce I. světové války a vzniku ČSR. 
Při její přípravě spolupracovalo se Státním okresním archivem Prachatice a Muzeem JUDr. Otakara 
Kudrny v Netolicích. Pojednání o Prachaticích v letech 1918–1919 exkluzivně pro Radniční list při-
pravil spoluautor výstavy Pavel Fencl.
Světová válka vstupovala na podzim roku 1918 do svého pátého roku. Prachatice stejně jako ostatní 
města trpěly nedostatkem potravin, oděvů, bot a dalších potřeb každodenního života. Přesto bylo město 
cílem nejrůznějších návštěvníků, jak dokládá pamětní kniha Národního domu. Nebyly to jen školní 
výlety, zájezdy organizované kluby českých turistů z různých míst Čech a Moravy, ve městě se objevovali 
návštěvníci i z ciziny. Snad nejzajímavější byla návštěva skupiny australských turistů. Koncem října 
bylo jasné, že vojensko-politická situace v rakousko-uherském mocnářství je neudržitelná. K zásadnímu 
zlomu došlo, jak je všeobecně známo, 28. října. Do Prachatic došla zpráva o převratu po 16. hodině, kdy 
okresní hejtmanství obdrželo dva telegramy – jeden z Prahy, druhý z Plzně. Ten pražský informoval 
o převzetí moci Národním výborem, druhý přikazoval zabezpečení železničních tratí a zákaz vývozu 
zboží do Německa. Prachatický okresní hejtman Otto Boleschka se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Něko-
lik dní před tím podepsal, stejně jako řada dalších úředníků, věrnost nové Rakouské republice, která byla 
vyhlášena 21. října. Představitelé Rakouské republiky předpokládali, že její součástí se stanou i okresy 
v Čechách a na Moravě, v nichž žila německá většina. Šumavské samosprávné okresy Nýrsko, Hartma-
nice, Kašperské Hory, Vimperk, Prachatice-Volary, Horní Planá, Český Krumlov, Chvalšiny, Vyšší Brod, 
Kaplice a Nové Hrady se měly stát součástí tzv. Šumavské župy – Bőhmerwaldgau, která by spadala pod 
rakouskou vládu v Linci. Tato snaha vyvolávala u mnoha místních Němců pochopení a řada z nich se 
zapojila do příprav k převzetí moci rakouskou vládou. Ve městě vzrůstalo napětí. Situaci bylo třeba 
urychleně řešit. (pokračování příště) Václav Malina
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Impuls pro kariéru
přivádí žáky přímo do fi rem. Na pro-
jektu se podílí Jihočeská hospodář-
ská komora. Seznamuje žáky s pro-
fesemi v reálném prostředí a s mož-
ností si je vyzkoušet. S nabídkou 
pomůže nový web. 

Režisér spotu
Petr Krejsa debatoval s ředitel-
kou ZŠ Národní Hanou Bolkovou 
v čajovně, kde se uskutečnilo ve-
řejné představení snímku, který 
propaguje sociální služby.

Pavel Fencl ukazuje vojenskou truhlu M. Eybla, který se stal předlohou feldkuráta Katze v Osudech dobrého vojáka Švejka.
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Dny evropského dědictví 2018: Nejvíc lákal kostel svatého Jakuba

Řada jednání, stejný program
Všechny pracovní skupiny 
komunitního plánování soci-
álních služeb ORP Prachatice 
se scházely u poskytovatelů 
sociálních služeb. Pracovní 
skupina (PS) Rodiny s dětmi 
v Azylovém domu Rybka 
v Husinci, PS Osob se zdra-
votním postižením v Chelčic-
kém domově sv. Linharta, 

PS Osob v krizi v Azylovém domě sv. Petra v Záblatí a ve Volarech 
na radnici PS Senioři.
Hovořilo se o síťování sociálních služeb v Jihočeském kraji a pod-
poře SOS Šumavsko (realizátor projektu, město Prachatice je part-
nerem). Diskutovalo se o plánu 2018, přípravě plánu 2019, spolu-
práci se zadavateli, poskytovateli i uživateli. Více na www.pracha-
tice.eu/sociální oblast – KPSS. Hanka Rabenhauptová

Kamera pomáhá strážníkům
ve Štěpánčině parku 

Nový kamerový bod napojený na služebnu městské policie funguje 
ve Štěpánčině parku od 17. srpna 2018. Do konce srpna jsme díky 
němu zjistili 18 přestupků, do poloviny září dalších 13. Od začátku 
letošního roku do termínu instalace kamery to přitom bylo „jenom“ 
11 přestupků.
Ze statistiky vyplývá, že kamera v kombinaci s činností hlídek měst-
ských strážníků pomáhá s odhalováním a dokazováním přestupků. 
Vesměs jsou to prohřešky proti vyhlášce města - požívání alkoholic-
kých nápojů nebo přespávání na veřejném prostranství. Kolemjdou-
cím vadilo i to, že lidé, kteří se tam scházeli, okupovali lavičky a hlu-
čeli, ale ne vždy se jejich chování dá posoudit jako přestupek. 
Kamera určitě přispěla ke zklidnění ve Štěpánčině parku a k tomu, 
že si inkriminovaná skupina dává větší pozor a schází se v něm 
méně často. Zkoušela to také v Parku mládí, ale i tam máme kameru.

Ivo Novotný, ředitel Městské policie Prachatice

Profesionální hasiči obměňují techniku

V sobotu 8. a neděli 9. září 2018 se v Prachaticích konaly Dny evrop-
ského dědictví (European Heritage Days – EHD). V sobotu je na Vel-
kém náměstí doprovodily Městské slavnosti s podtitulem „100 let 
republiky“. Kromě hudebních a tanečních vystoupení proběhla 
např. módní přehlídka na téma „Šarm a elegance první republiky“. 
Také byla představena nová kniha vydaná městem Prachatice 
„Z Prachatic za poznáním“ s řadou tipů na výlety v okolí.
V rámci Dnů evropského dědictví se role průvodců ve vybraných 
zpřístupněných objektech tradičně ujali studenti prachatického 
gymnázia a Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické 

školy Prachatice.
Trojice nejnavštěvovanějších objektů zůstala téměř stejná jako 
v minulých letech. Největší zájem letos byl o kostel sv. Jakuba Vět-
šího (loni čtvrtý), do kterého zavítalo 377 osob, následovaný 
Muzeem české loutky a cirkusu (v loňském roce první) s 357 přícho-
zími. Třetím nejvyhledávanějším objektem bylo Prachatické 
muzeum (loni druhé), jehož prohlídku absolvovalo 334 zájemců. 
V loňském roce třetí nejfrekventovanější věž kostela sv. Jakuba Vět-
šího byla letos čtvrtá. Sledovanou návštěvnost jednotlivých objektů 
uvádí tabulka:

Při jízdách k zásahům nebo při 
tzv. kondičních jízdách, které 
musí minimálně jednou měsíčně 
a b s o l v o v a t  v š i c h n i  ř i d i č i 
ve směně, se mohou občané Pra-
chatic setkávat v ulicích s novou 
mobilní  požár ní technikou 
Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje, Územního 
odboru Prachatice. Částečně se 
jedná o obnovu starší techniky, 
částečně o techniku, která výraz-
ným způsobem rozšiřuje mož-
nosti hasičského záchranného 
sbor u efektivně zasahovat 
u takových událostí, jako jsou 
chemické havárie na silnicích nebo v průmyslových objektech, 
a vytváří zázemí pro déle trvající zásahy všech složek Integrovaného 
záchranného systému.
Po obměně již nevyhovujícího automobilového žebříku za nový 
v roce 2013 se podařilo v roce 2015 obměnit starou automobilovou 
cisternu na podvozku T 815 za novou na podvozku T 815-7 a tím 
nejenom obnovit techniku, ale i rozšířit kapacitu cisterny 
z 8000 litrů na 9000 litrů vody. Základem pro další rozvoj mobilní 
požární techniky u Hasičského záchranného sboru Prachatice a tím 
i ke zvyšování efektivity zásahů bylo v roce 2015 pořízení nového 

nosiče kontejnerů na podvozku 
Mercedes Atego a  k němu 
postupně pořízení nákladního 
kontejneru a v roce 2017 che-
micko-technického kontejneru. 
Zatím posledním přírůstkem 
do vozového parku profesionál-
ních hasičů v Prachaticích 
je technický automobil na pod-
vozku Iveco Daily, jehož poříze-
ním se velmi rozšířily možnosti 
zásahů u dopravních nehody, při 
živelních pohromách apod.
S vozovým parkem a technickým 
vybavením hasičů se můžete 
podrobněji seznámit při různých 

akcích pořádaných městem Prachatice, Českým červeným křížem 
nebo hasiči samotnými. Dlouhodobě se hasičský záchranný sbor 
zapojuje do „Prázdninového pasu“ – zájemci mohou vidět i prak-
tické použití hasičské techniky a technických prostředků a vše si 
tzv. osahat. Spolupráce s Domem dětí a mládeže Prachatice má již 
tradici v podobě ukázky hasičské techniky na Den dětí. Vidět 
a detailněji se seznámit s hasičskou technikou je možno i na akci 
„Světový den první pomoci“, kterou každoročně v polovině září 
v Zahradní ulici pořádá Český červený kříž.

Milan Raba, ředitel HZS JčK, úo Prachatice, foto Václav Kout

Pozn. Kostel sv. Petra a Pavla byl z technických důvodů v sobotu zavřený. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Celková návštěvnost

Kostel sv. Jakuba Většího (bez věže) 377

Muzeum české loutky a cirkusu 357

Prachatické muzeum 334

Věž kostela sv. Jakuba Většího 245

Rozhledna na Libíně 223

Sklepy domu čp. 14 150

Celková návštěvnost

Měšťanský dům čp. 34 138

Galerie Neumannka, čp. 161 103

Galerie sv. J. N. Neumanna, čp. 142 93

Kaple sv. Markéty 82

Galerie Dolní brána 72

Galerie Otto Herberta Hajeka, čp. 184 69

Celková návštěvnost

Husova světnička, čp. 71 43

Hüblerova kaple 33

Kaple sv. Filipa Neri (Patriarcha) 23

Kostel sv. Anny 15

Kostel sv. Petra a Pavla (bez věže) 11

Kostel sv. Petra a Pavla – věž 8
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Letošní turistická sezona proběhla z našeho pohledu velmi dobře. 
S ohledem na velmi teplé počasí, které panovalo po celé léto, se Pra-
chatice těšily stále velké návštěvnosti.
Největší zastoupení v segmentu návštěvníků měly rodiny s dětmi. 
Zvýšenou návštěvnost umocnila letní soutěž České televize Déčko, 
do které se naše infocentrum opět po roce zapojilo. Letos na téma 
,,Sežeňte ovečky“.
Dalším segmentem návštěvníků byli mladí lidé se zájmem o tipy 
na výlety na kole i pěšky. Nesmíme zapomenout ani na seniory, 
kteří prachatické infocentrum navštívili např. v rámci organizova-
ných zájezdů.
Statistika ukazuje, že v červenci navštívilo naše infocentrum 
2937 turistů, z toho bylo zhruba 300 cizinců. Obdobná čísla zazna-

menal také srpen: 2525 turistů, z nich 253 cizinců. Co ale zahra-
niční i tuzemské návštěvníky v letošním roce obzvlášť spojovalo, byl 
zájem o návštěvu Kulturního centra O. H. Hajeka. Zájem byl také 
o vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba Většího, kterou v červenci 
a srpnu navštívilo celkem 1923 osob.
Jako památku na Prachatice si turisté nejčastěji kupovali suvenýry 
v podobě pohledů, turistických vizitek nebo např. magnetky s moti-
vem města.
Nezahálela ani Galerie Dolní brána, která po dobu hlavní turistické 
sezony hostila celkem pět úspěšných výstav a přispěla tak k oživení 
turistické prázdninové nabídky.
Věříme, že se podobně úspěšné sezony dočkáme i v následujícím 
roce. Jana Štědronská, Infocentrum Prachatice

Hravé odpoledne se skauty

Prachatičtí skauti zahájili 15. září 2018 nový školní rok akcí pro 
veřejnost. Po celém Parkánu připravili stanoviště, na kterých děti 
plnily různé úkoly. Skládaly papírové vlaštovky, zkoušely tvořit obří 
bubliny, místo původně plánované střelby z vodních děl se střílelo 
z pistolí Nerf a podle vystřižených šablon se tvořilo třpytivé teto-
vání. Pohybuchtiví se mohli dosyta vyskákat na skákacím hradě 
a hladovci si opekli buřty na ohni. Každý, kdo zvládl obejít všechna 
stanoviště a vyluštil tajný kód, byl odměněn malou cenou.
Koho zajímala činnost prachatických skautů, ten měl možnost si 
prohlédnout fotografie z tábora nebo se vyptat vedoucích. Řešilo se 
vše od termínu schůzek až po to, co dělají skauti, když je venku 
zima.
Za neustálé činnosti utekly jako voda tři hodiny vyhrazené pro akci. 
Po páté hodině zase vystřídal křik dětí zpěv místních ptačích obyva-
tel. Fotografie z akce nebo aktuální informace o skautských druži-
nách, do kterých se mohou hlásit kluci i holky školou povinné, 
najdete na www.skautiprachatice.cz.
Za finanční podporu akce děkujeme Jihočeskému kraji. 

Text a foto Vladimíra Šmajclová
Junák-český skaut, středisko Zlatá stezka Prachatice, z. s. 

Desátý ročník Běhu pro zdraví
Opravdu velký dík náleží pracovníkům DDM Prachatice, kolegům 
a deváťákům ze ZŠ Zlatá stezka 240 za přípravu a průběh letošního 
výročního Běhu pro zdraví.
Přes lehkou nepřízeň počasí zahájili 4. září v 8.30 hodin v areálu 
DDM jubilejní ročník zástupci města Martin Malý a Jan Klimeš, 
ředitel DDM Jiří Machart a ředitelka ZŠ Zlatá stezka Lenka Králová 
společně se 200 žáky ze základních a mateřských škol, kteří už byli 
připraveni u startu.
Malí, mladší i starší běžci včetně svých pedagogů prokázali tělesnou 
zdatnost a jako odměnu si 152 předškoláků a 322 žáků odneslo 
duhový diplom a připínací placku.
Sportovně laděný den pokračoval odpoledne tradičními Rodinnými 
hrami. Jízdu zručnosti na nových koloběžkách, střelbu na bránu 
a na koš, rovnováhu na lyžích pro dva a kondiční běh absolvovalo 
28 dětí se svými rodiči. Na předávání diplomů už se s námi dívalo 
i sluníčko. Alena Jírová, ZŠ Zlatá stezka 240

Road turné pro seniory se v režii Jihočeského kraje pod názvem Seniorské hrátky konaly potřetí také 
v Prachaticích.
Pořad moderovala Ivana Šimánková, redaktorka Českého rozhlasu České Budějovice. Vystoupilo 
v něm taneční seskupení T.A.M. pod vedením Mirky Brabcové Machové. V úvodu starosta města Pra-
chatice Martin Malý přivítal hejtmanku Jihočeského kraje Ivanu Stráskou a poděkoval za aktivity, 
které senioři vytvářejí, kterých se v Prachaticích zúčastňují.  
Koordinátor aktivit SeniorPointu Prachatice Jiří Gabriel Kučera představil point a pozval přítomné 
do kontaktního místa na Zlaté stezce 145.
Producent, zpěvák a majitel umělecké agentury Martin France vystoupil se známými písničkami, 
dokonce i muzikálovými. Nově v programu vystoupil spisovatel a historik Vladimír Šindelář, který 

převyprávěl povídku tajuplnou a strašidelnou z Věžní ulice v Prachaticích.
Závěr patřil Josefu Lauferovi. Ve Wikipedii se o něm píše: Rodné jméno – Don José Pedro Rodriguez de Montagnes de Laufer, narozen 1939 
v Sables ďOlonne ve Francii. Herec, zpěvák, scénárista, režisér, tlumočník, moderátor i textař. V Prachaticích se představil jako zpěvák. Zazpíval 
oblíbené písně a když dopěl Sbohem lásko, já jedu dál,  potlesk byl obrovský a zasloužený. Přidal pár pěkných rad pro seniory a slíbil, že za rok 
přijede zas. V předsálí bylo několik stánků, u kterých se měřil tlak, cholesterol v krvi, dávaly se zdravé rady, nacvičovalo se trénování paměti, 
malovaly se antistresové omalovánky, luštily se hlavolamy, nechyběl ani koutek Prachatického muzea s historií.

Hanka Rabenhauptová, realizátorka akce za město Prachatice

Seniorské hrátky poctil návštěvou Don José Pedro …

Infocentrum hlásí turisticky úspěšnou sezonu
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Rok 1986
Havárie linkového autobusu ŠL 11 byla hlášena dne 7. 2. odpoledne 
z úseku silnice Prachatice – Libínské Sedlo. Při sjíždění z L. Sedla 
dostal autobus na kluzké vozovce smyk a v prudké zatáčce havaroval. 
Havárie si vyžádala dvě těžká a jedno lehké zranění. * V úterý 
11. února ukončilo v Prachaticích na Lázních svou činnost jazykové 
středisko Karlovy univerzity pro přípravu zahraničních studentů. 
* V prachatickém závodě Šumavan je v současné době 16 soutěží-
cích kolektivů, z nichž 15 získalo titul BSP. * Po zhruba tříleté pře-
stávce byl obnoven provoz celého hotelu Zlatá stezka. Otevření 
rekonstruovaných objektů se 11. února zúčastnili představitelé města 
i okresu. * Členky ČSŽ se v druhém únorovém týdnu zúčastnily 
společného úklidu prostor pro nový Klub aktivního stáří, který bude 
mít sídlo v bývalých prostorách redakce Hraničáře. * Hrátky s počí-
tačem pro žáky ZŠ a veřejnost pořádá oddělení techniky ODPM 
o jarních prázdninách v odborné pracovně gymnázia denně od 15 
do 19 hodin. * Slavnostní předání povolávacích rozkazů 34 odve-
dencům uspořádal předposlední březnové pondělí zdejší SPOZ 
s okresní vojenskou správou. * Televizní obrazovka patřila ve čtvrtek 
22. května po osmé hodině večer tolik očekávanému pořadu Sejdeme 
se na Vlachovce – tentokrát s občany, pracujícími závodů a předsta-
viteli města Prachatic. * V prvním červencovém týdnu zavítala 
do našeho okresu na několikadenní návštěvu tříčlenná ofi ciální dele-
gace družebního okresu Rogačov v Gomelské oblasti Běloruské 

SSR. * Výstava obrazů, kreseb a grafi ky zasloužilého umělce, akade-
mického malíře Cyrila Chramosty, otevřená ve výstavní síni Dolní 
brána 8. července, potrvá do 17. srpna. * Ve středu 27. srpna 
v 19 hodin vystoupí v Prachaticích se svým programem Petr Novák. 
V případě pěkného počasí se koncert koná v letním kině, v případě 
nepříznivého v Národním domě. * V adaptovaných prostorách 
v Křišťanově ulici byla ve čtvrtek 7. srpna otevřena prodejna výběro-
vého potravinářského zboží ESO. Posláním prodejny je nabídnout 
sortiment výběrového potravinářského zboží mimořádné kvality 
s nejvyšší úrovní obsluhy spotřebitelů. * Prachatický závod Jihočes-
kých mlékáren vyrobil za první čtvrtletí o 78 tun tvrdých sýrů více, 
než ukládal plán. Časový plán tak splnil na 109,7 %. * V socialistické 
soutěži restaurací a jídelen obsadil ve druhém čtvrtletí první místo 
prachatický hotel Zlatá stezka, jako druhý se umístil další hotel 
z okresního města Národní dům a třetí restaurace Družba rovněž 
z Prachatic. * V posledním dnu měsíce září byla položena základní 
deska nové ubytovny TJ. Stavba se stala záležitostí všech třinácti 
sportovních a zájmových oddílů TJ Tatran. * Na 150 delegátů se 
v sobotu dne 15. listopadu sešlo v sále OV KSČ na okresní konfe-
renci Pomocné stráže VB. * V pátek 21. listopadu byla předána 
do užívání nová provozovna Elektroservisu v Jánské ulici. * Jako 
součást ideové výchovy se ve SPgŠ uskutečnila beseda studentek 
s pracovníky hraničního přechodu Strážný na téma Ideologická 
diverze.  Vybral Pavel Fencl.

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

Na základě přání návštěvníků jsme prodloužili sezonu na veřejném 
koupališti Hulák. Teplých slunečních paprsků mohli k opalování 
využít do 21. září 2018. Vykoupat se v něm mohli do 14. září.
Brány Huláku se uzavřely, abychom mohli celý areál zazimovat 
a připravit na příští sezonu. Areál budeme natírat, čistit a prove-
deme drobné opravy a nezbytnou údržbu, což je nutné provádět 
za příznivého počasí.
V letošním roce k nám na veřejné koupaliště díky stabilně letnímu 
počasí zavítalo celkem 24,7 tisíc návštěvníků. Tento počet překonal 

dosavadní absolutní rekord Huláku, což bylo téměř 24 tisíc lidí 
v roce 2015. Třetí místo drží rok 2009, kdy k nám zavítalo 20,7 tisíc 
lidí. Průměrný počet návštěvníků za sezonu je u nás na Huláku 
kolem 15,5 tisíce.
Letošní rok jsme po celou sezonu vodu na Huláku přihřívali a dou-
fáme, že návštěvníci tento komfort příjemně pocítili. Děkujeme 
všem, kteří u nás trávili svůj volný čas. Budeme se těšit na vaši 
návštěvu i v příští letní sezoně.

Radovana Kutláková, Sportovní zařízení Prachatice, p. o.

Hudební revue „Proč nemohu spát aneb Příběh Osvobozeného diva-
dla“ je koncertní i divadelní zážitek, který diváky zavede do slav-
ných let první republiky.
Hudební program představuje významnou etapu Osvobozeného 
divadla, jedné z nejvýznamnějších avantgardních scén první polo-
viny 20. století. Úvodní část večera mapuje počátky slavného tria W 

+ V + J, ve druhé zazní tvorba, která byla politickou satirou proti 
sílícímu fašismu u nás i v Evropě. Výběr skladeb zahrnuje skutečné 
perly. V podání Orchestru Ježkovy stopy - mladého swingového 
tělesa – uslyšíte 8. října 2018 od 19 hodin v Městském divadle Pra-
chatice jak písně známé, jako jsou Tři strážníci a Nebe na zemi, tak 
i méně známé Proč nemohu spát nebo Mercedes. (KIS) 

Nový fi lm King Skate mapuje fenomén skateboardingu v ČSSR v 70. a 80. letech minulého století. Ve světové premiéře byl uvedený v nesoutěžní 
části hlavního programu MFF Karlovy Vary. V kinech ho uvidíme od 20. září. Jakou roli v něm hrají Prachatice a vy?
Film vypráví o první velké partě skejťáků, která v Čechách skateboarding rozjížděla. Jedná se o pravěk českého skateboardingu, do kterého, myslím, 
patřím, protože třeba svůj první skejt jsem si jako spousta dalších udělal z kolečkových bruslí už v roce 1976, kdy mi bylo třináct let. Prachatice si 
zaslouží v dokumentu být, protože v osmdesátých letech jsme tady začali pořádat summercampy. Jezdili sem profíci ze Spojených států, mistři
Evropy a další borci. Byl to velký třesk. Pětadvacet summercampů se prostě zapsalo do historie.

Jaké záběry z Prachatic jsou v dokumentu?
Osobně v něm vystupuju jako jedna z takzvaných mluvících hlav. Jde hlavně o spoustu rychle nastříhaných záběrů. Asi to nebylo vůbec jednoduchý. 
Režisér se střihačem dostali přibližně 28 hodin materiálu, většinou amatérské záběry, a z nich museli poskládat nějakých 80 minut. Prachatice jsou 
v nich zastoupené víc než slušnou měrou i proto, že se našly velice kvalitní televizní záběry. Prachatice ale v záběrech nemusíte vždy poznat. Pro-
střihy jsou rychle mixované, aby s dobovou punkovou muzikou dynamicky šlapaly a zachytily atmosféru a divák se při sledování nenudil.

Má skateboarding pořád svoje místo ve volnočasových aktivitách mládeže?
Tahle otázka je pro mě až absurdní. Skateboarding už nikdy nezmizí. Je věčnej, furt se vyvíjí a je dokonalejší. Z podmínek v Prachaticích jsem ale rozpačitý. V osmdesátých letech tady 
byl nejlepší skatepark v Československu. Moderní skateparky jsou dnes o něčem úplně jiném, u nás teď máme skateboardový skanzen. Otázkou je, co bude s plány na jeho revitalizaci.
 Václav Malina

Veřejné koupaliště Hulák navštívilo nejvíc lidí v jeho historii

Ježkovy stopy opráší tvorbu Osvobozeného divadla

Na slovíčko … s Miroslavem Bartošem, legendou skateboardingu
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Bezbariérovost veřejných budov a prostranství se řídí vyhláškou 
č. 398/2009 Sbírky zákonů. Její realizace v praxi má různé podoby, 
a to i v našem městě. Cílem je dostupnost budov a prostranství 
pro všechny, tedy i pro ty s omezeným pohybem a prostorovou ori-
entací, seniory nebo těhotné ženy, osoby doprovázející dítě 
v kočárku apod. Cílem ale také je zachování soběstačnosti a schop-
nosti aktivního života bez zásadní pomoci druhých.
Právě proto se již mnoho let schází při Městském úřadu Prachatice, 

pod vedením referenta odboru kanceláře starosty, neformální pra-
covní skupina. Má zájem na odstraňování architektonických bariér, 
kterých ve městě ubývá. Ve skupině jsou lidé nevidomí, senioři, 
vozíčkáři, projektant, inženýr, vedoucí příslušných odborů, 
zástupci krajské komise pro rovné příležitosti, zástupci samo-
správy … Kus práce a cesty lidí z úřadu i těch, kteří nově něco budují 
a chápou, že nejde o segregaci, ale integraci osob s omezením, je 
za námi. Další, možná delší, před námi. I vy nám můžete svými pod-
něty pomoci, kde třeba je rozbitý chodník s označením pro nevi-
domé, kde do vstupu do veřejné budovy chybí madlo, zábradlí …
Při naší srpnové cestě jsme narazili na chodníky bez nájezdů nebo se 
špatnými nájezdy, u některých veřejných budov na bariéry, kde pro 
jejich odstranění je třeba vše dobře naplánovat, vyhledat finanční 
zdroje a realizovat výhledově (bezbariérové WC, výtahy, vstupy 
do budov, označení zvukovými majáčky …) na chybějící bezbarié-
rové zastávky.
V současné době se předělává autobusové nádraží, jezdí Senior 
Taxík Maxík, ale i po dvou letech provozu zjišťujeme, že je daleko 
větší potřebnost těchto služeb. Pracovní skupina také navrhla bez-
bariérovou „stezku“, průvodce po městě (navazujeme na již první 
zrealizovaný projekt Bezbariérová historie města). Navrhla pravi-
delné schůzky s konzultantem bezbariérovosti pro Jihočeský kraj 
Michalem Vondráčkem, konzultace projektů a pokračování spolu-
práce s odbory výstavby, komunálních služeb, se samosprávou. 
A samozřejmě vyhledávání finančních zdrojů.

Hanka Rabenhauptová, pracovní skupina města

Zastupitelstvo města Prachatice na zasedání 27. srpna 2018 schvá-
lilo předložený návrh nové Obecně závazné vyhlášky města Pracha-
tice č. 2/2018, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému naklá-
dání se stavebním odpadem. Důvodem úpravy legislativy města 
byly nově zavedené změny v systému odpadového hospodářství – 
nádobový sběr kovových obalů, sběr papíru a plastů do inteligent-
ních odpadkových košů v centru města a individuální nádobový 

sběr papíru a plastu „od prahu domu“ v zástavbě rodinných domů. 
Do vyhlášky byl také zapracován sběr použitých potravinářských 
olejů a tuků, které se ve městě sbírají již od roku 2011. Vyhláška je 
závazná pro fyzické osoby pobývající na území města a dále pro 
původce odpadů, kteří jsou zapojení do systému nakládání s komu-
nálním odpadem zavedeného městem na základě písemné smlouvy.
Vyhláška včetně příloh je zveřejněna na webových stránkách města.

Mgr. Lenka Machartová, referent odboru životního prostředí

Setkání s fotografem Karlem Rabenhauptem, který dokumentuje 
smyslovou aktivizaci u seniorů a osob s onemocněním demencí, 
proběhla v SeniorPointu Prachatice za přítomnosti garantky smys-

lové aktivizace v ČR Hany Vojtové, ředitelky domova seniorů. 
Při setkání se povídalo o vystavených fotografiích, ale taky o mož-
nostech kdykoliv začít a fotit nejen na mobilu. Hanka RH+ 

Mobilita je důležitým aspektem kvality života

Od září platí nová „odpadová vyhláška“

Setkání s fotografem nad snímky smyslové aktivizace

Radost i zamyšlení v zahradě hospice

Pro prachatický hospic a Domov Matky Vojtěchy, pro pacienty, kli-
enty a veřejnost, pro malé i velké zahrál Víťa Marčík (na snímku 
Karla Rabenhaupta). „V zahradě hospice předvedl skvělý divadelní 
kus Bajaja,“ napsal  ředitel zařízení Robert Huneš. „Vstupné bylo 
dobrovolné, návštěvníci štědří, děkujeme,“ dodal. 

Hanka Rabenhauptová

Povinnou revizi kotle na pevná paliva  
potřebujete až v roce 2019

Více než tři čtvrtě milionu domácností v ČR mělo mít do konce 
letošního roku hotovou další revizi kotle na tuhá paliva dle zákona 
o ochraně ovzduší. Novela, která je v platnosti od 1. září letošního 
roku, prodlužuje platnost revize na tři roky. 
Revize se týkají většiny spalovacích zdrojů na tuhá paliva (podle 
platného zákona o ochraně ovzduší pro každý spalovací zdroj o pří-
konu 10 až 300 kW) napojených na teplovodní soustavu ústředního 
vytápění domů, tedy včetně krbových vložek a kamen s výměníkem. 
Od 1. ledna 2017 si může příslušný městský úřad vyžádat potvrzení 
o revizi takového kotle. V případě nedodržení povinnosti čeká pro-
vozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. 
Aktuálně se jedná o možnosti zavedení limitu ceny za službu 
a dopravu při revizích kotlů. Cenová regulace Ministerstva financí 
by měla zastropovat cenu za službu samotnou i cenu za kilometr 
jízdy. Cena by tak byla předvídatelná a nepřekročitelná. Minister-
stvo životního prostředí také připravuje novou komplexní databázi 
odborných revizních techniků v celé republice. Díky ní budou lidé 
moci pohodlně pomocí formuláře nebo mapového prohlížeče, 
po zadání adresy, umístění kotle, výrobce a typu kotle vyhledávat 
nejbližšího technika a také přímo komunikovat s výrobci a porovná-
vat nabízené ceny se stropem za tuto službu včetně dopravy.

Marta Zifčáková, referent odboru životního prostředí
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GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
do 14.10.
DIMITRIJ KADRNOŽKA: OBRAZY
Malíř a grafik. 
23. 10. – 23. 11.
BORIS ČEPEK: JINÁ KRAJINA
Známý český architekt, autor a spoluautor 
významných staveb. Jako malíř se dívá 
na město, krajinu a přírodu velmi osobi-
tým pohledem.
Vernisáž výstavy 22. 10. od 17.00 hodin.
30. 10. (19.00)
VEČER HUDBY A POEZIE
Hudebně poetický večer v podání Petry 
Špalkové (umělecký přednes), Jitky Jiříč-
kové (housle) a Vítězslava Podrazila (kla-
vír).
Prodejní galerie – stálá expozice.
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
s  9.00–15.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
4. 10. (19.00)
A. R. Fourton: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA

VYPRODÁNO
8. 10. (19.00)
HUDEBNÍ REVUE:
PROČ NEMOHU SPÁT
Orchestr Ježkovy stopy
U n i k á t n í  p ř e d s t a ve n í  n a  p o č e s t 
100. výročí vzniku republiky.
11. 10. (19.00)
F. Mitterer: PARDÁL
Divadlo Ungelt / Předplatné řady B
Stará žena autem srazí zapomnětlivého 
muže, který je tolik podobný jejímu zesnu-
lému manželovi … Napínavá tragikome-
die. Hrají: J. Štěpánková, F. Němec, 
O. Novák.
16. 10. (19.00)
T. Šíma: NA KOLE PŘES AFRIKU
Přednáška CK Ocean
Tadeáš Šíma z Prachatic během sedmi 
měsíců ujel na kole bezmála 13 tisíc km 
a navštívil 15 států černého kontinentu.
21. 10. (10.00)
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI 
CziDIVADLO Praha
Pohádka plná vtipných situací, převleků, 
písniček s ponaučením, že není všechno 
zlato, co se třpytí. Pro děti od tří do 11 let.
23. 10. (19.00)
S. O´Casey, J. Krejčík: PENSION PRO 
SVOBODNÉ PÁNY
Divadlo Palace / Předplatné řady Bonus
Komedie se odehrává v pokoji jednoho 
pensionu, kam si nájemník přivede 
slečnu, čímž poruší upjaté předpisy 
domovního řádu. Hrají:  P. Děrgel, 
M. Doležalová / A. Fialová, L. Příkazký 
a další.
24. 10. (19.00)
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET:
FENOMÉN ŠMOK
Večer věnovaný Pavlu Šmokovi. Uvedeny 
budou Šmokovy choreografie „Musica slo-
vaca“, „Po zarostlém chodníčku“. Závěr 
večera bude patřit černé taneční grotesce 
„Chvilka POEzie” na motivy básně 
„Havran” E. A. Poa.

SÁL NÁRODNÍHO DOMU
20. 10. (20.00)
IRON MAIDEN TRIBUTE 
Blood Brothers – oficiální Iron Maiden 
Tribute z Ukrajiny.

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

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. 10. (17.00)
ALFA
Akční, dobrodružný film USA. Přístupný 
od 12 let. Titulky.
2. 10. (19.30)
ALFA (3D)
4. 10. (17.00)
MALÁ ČARODĚJNICE
Pohádka Německo, Švýcarsko. Přístupný. 
České znění.
9. 10. (17.00 a 19.30)
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie ČR. Přístupný od 12 let
Charismatický cynik Karel Král se násled-
kem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem 
vědmy Zoltany stane ženou.
11. 10. (19.30)
PREDÁTOR: EVOLUCE
Akční, dobrodružný film USA. Přístupný 
od 12 let. Titulky.
Poslední šancí lidstva na záchranu je parta 
bývalých a naprosto šílených vojáků 
a jedna mladá evoluční bioložka.
16. 10. (16.00)
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaná komedie USA. Přístupný. 
České znění.
16. 10. (18.00)
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
18. 10. (19.30)
ZRODILA SE HVĚZDA
Drama, hudební, romantický film USA. 
Od 12 let. Titulky.
Hvězda country obtížně nese svůj ústup 
z pódiích a potýká se se svými démony.
23. 10. (19.30)
VENOM
Akční, sci-fi, horor USA. Titulky.
25. 10. (19.30)
PRVNÍ ČLOVĚK
Drama, historický, dobrodružný film 

USA. Titulky.
Přistání Apolla 11 na Měsíci, kde astro-
naut N. Armstrong pronesl slavnou větu 
„Je to malý krok pro člověka, obrovský 
skok pro lidstvo …“
30. 10. (19.30)
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Krimi, thriller, mysteriózní film USA. 
Titulky.
Sedm podivných cizinců, každý s vlastním 
tajemstvím, se setkává v hotelu El Royale.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
1.–26. 10.
PRACHATICE 1918–1920
Výstava historických pohlednic, které 
vypovídají o Prachaticích v letech 1918 – 
1920. Autorem výstavy je historik Pavel 
Fencl.
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00

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, nesměl chybět 
od poloviny 19. století téměř v žádné lout-
kové hře. Postavení a význam postavy 
Kašpárka v českém loutkovém divadle.
5. 10. (11.00)
PŘEHLÍDKA LOUTKOVÉHO DIVADLA
Setkání přátel cirkusu. Tradiční setkání 
cirkusových příznivců, badatelů a umělců.
10. 10. (16.00)
DIVADLO Z MOŠNY
Loutková pohádka J. Trojáka, ve které si 
může zahrát i vaše loutka, plyšák nebo 
předmět, který na představení přinesete.
19. 10. (16.00)
NÁPAD MYŠKY TEREZKY
ANEB O ZLÉ KOZE
Loutková pohádka o přátelství lesních zví-
řátek a jak jejich poklidný život změní pří-
chod zlé a marnivé kozy Rozalindy.  
24. 10. (16.00)
KDO JE VÍLA
Pohádka divadla Na skok. Každá dívka 
a žena je trochu i víla.

PRACHATICKÉ MUZEUM
www.prachatickemuzeum.cz
tel. 388 311 419
Oteřeno:
po   
út–ne 10.00–17.00
do 30. 12.
ROK 1918 NA PRACHATICKU
Výstava věnovaná 100. výročí konce I. svě-
tové války a vzniku ČSR.
9. 10. (17.30)
HISTORIE NAMIBIJSKÝCH DĚTÍ
V PRACHATICÍCH 
Přednáška, Jaroslav Neužil
13. 10. (12.00–16.00)
UMĚLECKÝ ŘEZBÁŘ MARTIN PATRAS 
předvede řezbářské řemeslo ve foyeru 
muzea.
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13.–14. 10.
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
V JIHOČESKÉM KRAJI
Vstupné zdarma.
19. 10.
SVATOHAVELSKÉ POSVÍCENÍ
Tradiční podzimní zvyky ve foyeru muzea.
23. 10. (17.00)
BOJOVÁ UMĚNÍ ČÍNY A JAPONSKA
Přednáška: Mýty a fakta prastarého feno-
ménu – Vojtěch Šlapák, Ústav světových 
dějin FF UK Praha.
30. 10. (17.00)
KONEC PROKLETÉHO RODU
Přednáška: 750 let od zániku rodu 
Štaufů – František Kubů, Prachatické 
muzeum.

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)
5. 10. – 28. 11.
BABETA ONDROVÁ – FALL IN LAVMI
Stylové dekory. Česká značka autorských 
designových tapet a interiérových 
doplňků. Vernisáž 5. 10. od 18.00 hod.

MUSIC CLUB KANDLÁK
www.facebook.com/kandlak
6. 10. (20.00)
METALLICA CZECH TRIBUTE BAND
& DANGER ROCK 
Českobudějovické kapely.
19. 10.
REFEW & SHARLOTA
support Tomba Bomba
Sharlota představí věci ze svého releasu 
Sextape a Refew hromadu nových singlů.
26. 10. (21.00)
HALLOWEEN OLDIES PARTY
28. 10. (14.30)
DĚTSKÁ „HALLOWEENSKÁ“ DISKO

HOSPIC SV. J.  N. NEUMANNA
www.hospicpt.cz
5. 10. (17.00)
LOTRANDO A ZUBEJDA
Pohádka v podání souboru Žernováček 
v zahradě hospice. Při nepřízni počasí 
v kapli Domova Matky Vojtěchy. Vstupné 
dobrovolné, výtěžek bude věnován hospici.  
13. 10. (19.00)
JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND
II. benefiční taneční zábava v sále Národ-
ního domu. Výtěžek bude věnován hospici.
18. 10. (16.30)
VYCHYTÁVKY Z MEDIÁLNÍ KOMUNI-
KACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Oslava 5. výročí založení Vzdělávacího 
institutu sv. Jana N. Neumanna s přednáš-
kou Evy Kadlčákové.
27. 10. (16.00)
HEROS Oseky: KRYSAŘ
Představení v kapli Domova Matky Vojtě-
chy. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude 
věnován hospici.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 607 710 
www.knih-pt.cz, info@knih-pt.cz
do 14.10.
MOZAIKA AKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
PRACHATICE
Výstava
15. 10. (2. 12.)
STOPY VĚČNOSTI –
ŠUMAVSKÝ Z. S. VIMPERK
Výstava
1.–5. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
2. 10. (9.00–11.30)
UNIVERZITA 3. VĚKU
5. semestr Hospodářství a řemesla v hra-
ničních horách – Tradiční řemesla 
na Šumavě, Rožmberský sál MěÚ.
4. 10. (14.00–15.00)
Z. ŠTUDLAROVÁ
Setkání a překvapení ilustrátorky (v rámci 
Čtenářské ligy, odd. pro děti a mládež).
4. 10. (14.00–15.00)
SVATÝ VÁCLAV
Literární kavárna, P. Charvát, Domov 
seniorů Mistra Křišťana.
16. 10.
UNIVERZITA 3. VĚKU
5. semestr Hospodářství a řemesla v hra-
ničních horách – Tradiční řemesla Bavor-
ského lesa.
17. 10. (14.00–15.00)
VĚNEČEK NA DVEŘE
Tvořivé středy se Z. Lebedovou.
18. 10. (17.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ
s certifikovanou lektorkou Š. Polatovou, 
klubovna knihovny.
24. 10. (17.15–18.15)
1938 MNICHOV
Magické osmičky v roce 2018, přednáška 
L. Čepičky, klubovna knihovny.
25. 10. (17.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ
se Š. Polatovou, klubovna knihovny.
30. 10. (9.00–11.30)
UNIVERZITA 3. VĚKU
5. semestr Hospodářství a řemesla v hra-
ničních horách – Industrializace Bavor-
ského lesa, Rožmberský sál MěÚ.
Z pracovně provozních důvodů budou 
15. 10. 2018 zavřena všechna oddělení 
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/
1. 10. (9.00)
ZALOŽENÍ REPUBLIKY

V LITERATUŘE
Klub přátel knihovny, Městská knihovna.
2. 10. (14.00)
DEN SENIORŮ – VESELÉ HARMONIKY
Domov seniorů Mistra Křišťana.
3. 10.
KLENČÍ – VÝHLEDY, DOMAŽLICE, 
HORŠOVSKÝ TÝN
Autobusový výlet, odjezd z Malého nám. 
v 8.00 hodin.
10. 10. (14.00)
FILMOVÉ HISTORICKÉ
POKOUKÁNÍČKO
Dům Křižovatka u parku, Zl. stezka 145.
17. 10. (14.00)
PRAVIDELNÝ SENIORSKÝ BOWLING
Byblos club.
20. 10.
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Hracholusky, uskuteční se dle zájmu.
24. 10.
BÍLSKO A BUDYNĚ: NÁVŠTĚVA FAREM
Autobusová exkurze, odjezd z Malého 
nám. 13.00 hod.
31. 10. (14.00)
AUDIOVIZUÁLNÍ PREZENTACE
z našich aktivit Dům Křižovatka u parku.

SENIOR POINT PRACHATICE
www.krebul.cz 
prachatice@seniorpointy.cz
Výstavy:
VĚCI 100× JINAK
(sto vzpomínkových věcí k výročí repub-
liky)
STROMY 100× JINAK
výstava fotografií, výtvarných i ručních 
prací
1. 10. (16.00)
ŠUMAVANKA, R. ŽALUD
A MAŽORETKY
Seniorský bál
4. 10. (14.00)
STOVKA VČERA, DNES A ZÍTRA
18. 10.
Vyhodnocení soutěže Stromy 100× jinak
18. 10.
VÝROBA STROMŮ Z DRÁTKŮ
A KORÁLKŮ
Tvůrčí dílna
28. 10.
SÁZENÍ LÍPY – STROMU REPUBLIKY
Oslava výročí republiky v SeniorPointu

TJ KLUB TURISTŮ
www.tjkctpt.webnode.cz
klubturistupt@gmail.com
6. 10.
PĚKNÁ–NOVÉ CHALUPY–DOLNÍ 
SNĚŽNÁ–SV. MAGDALÉNA–ZBYTINY
Odjezd: vlak 8.30 hod.
13. 10.
FREYUNG–RINGELAI
Zájezd, nejpůsobivější kaňon v Bavorsku 
Wolfsteiner Ohe
Odjezd: bus 8.00 hod., Malé nám.
20. 10.
KOLÍNEC–VELHARTICE–KOLÍNEC
Odjezd: vlak 7.35 hod.
27. 10.
KRATOCHVÍLE–LOMEC–
LIBĚJOVICE– VODŇANY
Odjezd: bus 8.35 hod.
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Také na podzimní sezonu pro vás KIS Prachatice ve spolupráci 
s CK Ocean připravily zajímavou sérii cestovatelských přednášek. 
Městské divadlo bude tentokrát zadáno prachatickým cestovatelům 
Tadeáši Šímovi, který povypráví o své cestě napříč Afrikou, a Ivu 
Grabmüllerovi, pokořiteli nejvyšších hor všech kontinentů, který 
promluví o své poslední výpravě na Mount Everest.
Protože už nyní víme, že zájem bude obrovský, na zmíněné před-
nášky spustíme předprodeje vstupenek. Což, jak pravidelní návštěv-

níci přednášek vědí, není běžnou praxí.
Vstupenky na přednášku Tadeáše Šímy „Na kole přes Afriku“ 
(16. října) jsou v prodeji od 17. září. Předprodej na přednášku 
Ivo Grabmüllera, která bude rozdělena do dvou částí (13. listopadu 
a 11. prosince) bude spuštěn v pondělí 15. října 2018 od 8.00 
hodin. Vstupenky za 50 Kč můžete zakoupit on-line na www.kispra-
chatice.cz nebo fyzicky v infocentru (tel. 388 607 574 ).

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Avizovaný „dvoják„ představení DUTAM Prachatice „Ledová 
země“, který se měl odehrát na začátku října, se z důvodu velkého 
pracovního vytížení hlavního mužského představitele bohužel neu-
skuteční. Není třeba truchlit, protože v listopadu se můžete těšit 
hned na několik amatérských souborů! Podrobnosti v dalším vydání 
Radničního listu. Věra Houšková 

Základní škola Národní 
přispěje k oslavám 100.
výročí republiky několika 
akcemi. V kinosále školy 
proběhne 25. října 2018 
proběhne slavnostní aka-
demie, která mapuje 100 
let české historie. Rádi 
bychom pozvali  nejen 
rodiče, ale i prachatickou 
veřejnost. Škola také při-
pravuje vernisáž výstavy výtvarných prací žáků, dějepisný projekt 
a již tradiční sázení lípy na školní zahradu. O všem budeme infor-
movat prostřednictvím webových stránek a FB. 

Hana Bolková, ředitelka školy

Blood Brothers je pětice vynikajících muzikantů z Ukrajiny, která 
hraje nejslavnější hity od  heavy metalové kapely Iron Maiden. Počí-
nají si tak dobře, že se stali oficiální evropskou Iron Maiden tribute 
kapelou.
Po loňském úspěšném turné se vrací i na česká pódia. Tentokrát 
bude výběr skladeb, kromě největších hitů, částečně přizpůsoben 
třicátému výročí kultovní desky Seventh Son of a Seventh Son. 
Jejich koncerty mají pověst nejlepšího Iron Maiden revivalu, kde se 
návštěvníci cítí skoro jako součást legendární britské show. Přijďte 
se sami přesvědčit 20. října 2018 do sálu Národního domu.

Míra Čertík, programové oddělení KIS

Portus Prachatice, o. p. s. zve 
na benefiční vernisáž na téma 
Krize očima dětí, v rámci které 
představí zákoutí řešených pro-
blémů dětí v Krizovém centru 
v Prachaticích. Husí kůže se 
dostaví při zhlédnutí nejednoho 
obrazu. Každé dítě je totiž uměl-
cem a odborníkem na svůj život.
Slavnostní  ver nisáž začne 
8. ř íjna 2018 v 17 hodin 
v kavárně Nebe v Prachaticích. 
V programu oceníme nejlepší 
dětské umělce, pokřtíme kalen-
dář Krize očima dětí 2019 
a na závěr zahraje kapela Lady-
Praga. Vstupné je dobrovolné. 
Vybraný výtěžek použijeme 

na vybavení Krizového centra a aktivity pro děti. 
Výtvarné zpracování dětského vnímání krize bude k vidění 
do 27. října 2018. Kateřina Hájková, kresba Eliška Šefránková 

Česká křesťanská akademie zve na čaj
Ředitelka Papežských misijních děl pro českobudějovickou diecézi 
Hana Koukalová bude 25. října 2018 od 17.00 hodin přednášet 
v klášteře Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Neumannova 
ul. 142, Prachatice) na téma Cesta čaje – Srí Lanka. s. Alena

V roce 2018 se nám podařilo získat finance na modernizaci Klubu 
I. P. (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zřizovatel Portus Pra-
chatice, o. p. s.) z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integro-
vaného regionálního operačního programu IROP. Díky finanční 
podpoře jsme mohli v letních měsících začít s rozsáhlou renovací 
prostorů. Nakoupili jsme nový nábytek, herní a sportovní vybavení, 
podlahové krytiny, kancelářské vybavení a také spoustu moderních 
vychytávek. Děti, navštěvující náš Klub, si velmi oblíbily např. brýle 
pro virtuální realitu.
Kvalitní sociální službu samozřejmě tvoří lidé, ne hmotné věci. 
Přesto jsme velice nadšeni z nového modernějšího Klubu. Radost 
z nového Klubu si nechceme nechat jen pro sebe. Proto v rámci 
Týdne sociálních služeb proběhne 10. října 2018 od 10.00 hodin 
den otevřených dveří, který vyvrcholí v 17.00 hodin slavnostním 
otevřením zrenovovaných prostorů. Po celý den budete moci 
v NZDM Klubu I. P. zhlédnout výstavu fotografií „Jak šel čas s nízko-
prahem“, pracovníci Klubu vás seznámí s činností a posláním 
Klubu, mladší návštěvníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet 
virtuální realitu či opilecké brýle. Zváni jsou všichni přátelé Portusu 
Prachatice a NZDM Klubu I. P., zájemci o informace o činnosti 
NZDM Klubu I. P., odborní pracovníci v sociální oblasti i veřejnost.
NZDM Klub I. P. je zároveň otevřen možnosti exkurzí či jakékoli 
jiné formě spolupráce. Těšíme se na vás na adrese Velké náměstí 14 
(2. patro), Prachatice. Hana Bártová

Český červený kříž Prachatice za podpory města Prachatice uspořá-
dal během jara dvě přednášky věnované zdraví našich dětí a vnou-
čat. Zbylé dvě přednášky pro rodiče a prarodiče proběhnou na pod-
zim.
17. října 2018 se od 17 hodin uskuteční přednáška s Petrou Kopec-
kou na téma nejčastějších nemocí u dětí z pohledu tradiční čínské 
medicíny. Budeme se zabývat např. vrozenými dispozicemi k urči-
tým onemocněním, poruchami imunity vs. opakovaně se vracející 
nemoc se stále stejným průběhem či prevencí nežádoucích účinků 
očkování. 
21. listopadu 2018 od 17 hodin proběhne přednáška Ludmily 
Šímové, která se bude z pohledu dětské lékařky zabývat zejména 
tématem stravy, která značně ovlivňuje psychomotorický vývoj dětí 
a jejich celkové zdraví. Obě přednášky se budou konat v prachatic-
kém Jógacentru (Zlatá stezka 145).   Martina Vondrušková 

Vstupenky na cestovatelské přednášky v předprodeji

Ledová země (zatím) nebude

Výročí republiky na Národce

Přijede ofi ciální Iron Maiden Tribute!
Z obrazů naskočí husí kůže

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
získal nový kabát

Přednášky ozřejmí léčbu
nejčastějších dětských onemocnění

8 říjen 2018



www.prachatice.eu

Pondělí 3. září bylo určitě radostným a dlouho očekávaným dnem 
pro řadu prvňáčků, kteří usedli poprvé do školních lavic. Ve školách 
zřizovaných městem Prachatice přivítali celkem 120 prvňáčků 
zástupci města, ředitelky škol a třídní učitelky.
Starosta Martin Malý přivítal v kinosále ZŠ v Národní ulici celkem 
54 prvňáčků, z nich 16 dětí Montessori třídy, následně pak 31 prv-

ňáčků v ZŠ ve Vodňanské ulici. Místostarosta Jan Klimeš se postaral 
o přivítání 35 prvňáčků na ZŠ Zlatá stezka 240. Dětem byly předány 
spolu s pamětním listem drobné dárečky, aby jejich vzpomínky 
na první školní den byly jen ty nejhezčí. I my přejeme prvňáčkům, 
ať se jim ve škole líbí co nejvíce.

Lucie Pavlíková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Prázdninové dny jsou nenávratně za námi a školáci se již zajeli 
do pravidelného režimu, který je provází školním rokem. Městská 
knihovna Prachatice dětem nabízí kromě možnosti vypůjčit si 
knížku také prostor k příjemnému trávení odpoledního volného 
času.
Oddělení pro děti a mládež pokračuje v pravidelných zábavných 
programech, které dětem zdarma nabízí v době jejich volna. Každý 
měsíc se mohou setkat při odpoledních Tvořivých středách se Zden-
kou Lebedovou. Nejbližší termín tohoto setkání je 17. října 2018, 
kdy si děti od 14 hodin mohou s paní Lebedovou vyrobit věneček 
na dveře. Další osobností, se kterou knihovna dlouhodobě spolupra-
cuje, je spisovatel Hynek Klimek. Jeho lekce tvůrčího psaní budou 
probíhat v letošním školním roce pod záštitou Městské knihovny 
Prachatice na ZŠ Zlatá stezka 240. Na knížce o Prachaticích budou 
se spisovatelem spolupracovat žáci čtvrtého ročníku pod vedením 

Zdeňky Kokešové. Na konci školního roku se můžeme těšit na další 
krásnou knížku, jejíž hrdinové se budou pohybovat v kulisách 
našeho nádherného města.
Jako každý rok se v knihovně budou konat dopolední zábavné pro-
gramy i v době podzimních prázdnin. V pondělí 29. října i v úterý 
30. října se od 9.00 do 11.00 budeme v knihovně malinko bát. Pro-
gram Strašidlaření mohou navštívit děti ve strašidelné masce, neboť 
je čeká i strašidelný karneval či povídání o strašidlech. Domů si 
každý návštěvník odnese vlastnoručně upečený strašidelný dezert. 
Veškeré kulturní i zábavné programy Městské knihovny Prachatice 
mohou navštěvovat registrovaní čtenáři i děti, které svůj průkaz 
do knihovny nemají.
Knihovnice oddělení pro děti a mládež se v novém školním roce těší 
na všechny své pravidelné návštěvníky a moc rády v knihovně přiví-
tají každého nového čtenáře. Lucie Jiraňová, MěK Prachatice

Žáci cizích jazyků se na Střední pedagogické škole Prachatice 
nenudí. Dokládá to nespočet akcí při školních i mimoškolních akti-
vitách. 
V rámci mezinárodní kulturně jazykové akce EDISON se žákům 
všech ročníků představili zahraniční stážisté z Jordánska a z Gruzie, 
kteří je seznamovali se svou kulturou, zvyky či náboženstvím. Stá-
žisté hovořili pouze anglicky. Díky tomu si žáci vyzkoušeli debato-
vat v angličtině v praxi. Možnost pohovořit s rodilými mluvčími 
mělo i šestadvacet žáků, kteří se s angličtinářkami M. Pivoňkovou 
a B. Pavlíčkovou vydali na týdenní jazykově poznávací zájezd 
do jižní Anglie. Díky ubytování v rodinách měli žáci jedinečnou 
možnost seznámit se s britskými zvyklostmi a ochutnat nejroztodiv-
nější chutě místní kuchyně. Kromě toho navštívili nejzajímavější 
místa Spojeného království – Oxford, Londýn, Stratford, Stone-
henge nebo Bath.
K říjnu patří příjemně strašidelná 
halloweenská atmosféra. Škola se 
zaplní maskami a podivnými stvoře-
ními, které dbají klasické anglické 
„the scarier, the better“ (čím straši-
delnější, tím lepší – viz snímek).
Naši žáci se účastní jazykových sou-
těží. Ve 3. ročníku celostátní soutěže 
Mentální mapa v anglickém jazyce 
2018 účastníci kreativním způso-
bem zpracovali formou koláže život 
a dílo významné britské autorky 
Jane Austenové. Ve své kategorii Lenka Beerová ze 3. A obsadila 
skvělé druhé místo. Slavili jsme úspěchy i v olympiádách. V anglické 
olympiádě se žákyni 3. A povedlo probojovat do krajského kola, 
v jazyce německém se dokonce žákyně 3. B dostala až do kola celo-
státního, kde získala třetí místo. Dvě žákyně se zúčastnily předčí-
tání v německém jazyce Bücherwurm – Jihočeský knihomol. Obě se 
umístily na stupních vítězů – 2. místo v předčítání a 1. místo v krea-
tivní kategorii, kdy byl daný text ztvárněn dramaticky.
V rámci výuky německého jazyka mají žáci možnost navštěvovat 
různé přednášky, účastnit se workshopů, projektů či spolupracovat 
s různými organizacemi. Jednalo se např. o spolupráci s Českým 
červeným křížem, kdy žáci hráli německy mluvící figuranty. 
Na ZŠ Národní pomáhali při realizaci projektového dne – Pro-
jekttag, kde děti formou hry, hudebního a výtvarného ztvárnění 
spolupracovaly s rodilými mluvčími z Montessori Schule Freyung. 
Velmi přínosný byl také česko-německý projekt Čojč – Papír a Štift, 
při kterém17 žáků z Čech a Bavorska sbírali nové zážitky a zkuše-

ností, navázali nová přátelství, procvičili se v německém jazyce 
a k tomu zažili spoustu legrace. Vrcholem projektu bylo dvojjazyčné 
divadelní představení „Papír a Štift“, ve kterém žáci předvedli vel-
kou dávku kreativity a fantazie.
Cennou zkušeností jsou pro žáky SPgŠ exkurze a praxe v mateř-
ských školách v německy mluvících zemích, které organizuje Soňa 
Kabelová. Žáci 3. ročníku pedagogického lycea se několikrát během 
školního roku zúčastnili jazykového pobytu ve Zwieslu a ve Frey-
ungu, vykonali týdenní praxi v Linzi. Navíc měli někteří žáci mož-
nost navštívit Diakonii v Horním Rakousku v rámci projektu BIG 
AT-CZ5 – Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu. 
Diakonie pracuje s dětmi s různým stupněm tělesného a duševního 
postižení. Během exkurze se žáci dozvěděli, jak Diakonie funguje 
a jaké služby nabízí.

Výuku cizích jazyků zpestřil rétor 
Jan Nepomuk Piskač. Seznámil nej-
prve němčináře s autory klasické 
německy psané literatury, poté ang-
ličtináře s významnými díly autorů 
britské a americké literatur y. 
J. N. Piskač svým dramatickým 
ztvár něním recitovaných děl 
a expresivním projevem přiblížil 
světové velikány cizojazyčné litera-
tury našim žákům, kteří tuto zkuše-
nost mohou využít napříč před-
měty.

Za němčináři dorazila také divadelní skupina Galli z Mnichova 
s představeními Kocour v botách a Vlk a sedm kůzlátek, která se 
konala v Městském divadle Prachatice. Jde o tzv. Mittheater, kdy 
jsou dobrovolníci z řad diváků aktivně zapojeni do představení. 
Pod vedením profesionálních herců pomocí jednoduchých kostýmů 
hrají a komunikují mezi sebou německy. Díky spolupráci celé jazy-
kové komise měli žáci všech ročníků možnost zapojit se i do celostát-
ního projektu Obří jazykové pexeso a pokusit se o vytvoření národ-
ního rekordu. Každý žák na kartu nakreslil dva stejné obrázky 
a doplnil je o název včetně překladu – do němčiny nebo angličtiny. 
Celkem obří jazykové pexeso čítá přes 12 496 karet. Těší nás, 
že i žáci naší školy přispěli k vytvoření českého rekordu a že i jejich 
karty pomohou rozšířit slovní zásobu nejednomu studentovi.
Věříme, že si žáci projekty a soutěže v cizích jazycích užili a že i nový 
školní rok pro ně bude úspěšný a na aktivity bohatý.

Barbora Pavlíčková
předsedkyně jazykové komise SPgŠ Prachatice

S třídními učitelkami vítali prvňáčky zástupci města

Strašidlaření zpestří podzim s oddělením pro děti a mládež 

Výuka cizích jazyků na „pedárně“ rozhodně není nuda
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Více než půl roku probíhají 
na Prachaticku interaktivní 
w o r k s h o p y  p r o  z á k l a d n í 
a střední školy v rámci projektu 
Jihočeského kraje. Žáci škol také 
budou moci využít asistenčního 
centra podporujícího kariérové 
poradenství nebo si najít praxi 
u partnerských firem. Projekt 
rovněž podpoří činnost peda-
gogů a výchovných poradců.
Návštěvy přímo ve firmách
Jihočeská hospodářská komora 
(JHK), která se na projektu 
podílí, tak díky aktivitám Asis-
tenčního centra Impuls pro kari-
éru a praxi podporuje kariérové 
poradenství na základních školách (ZŠ) a odborné vzdělávání 
na školách středních (SŠ). Podstata těchto aktivit tkví především 
v provázání škol a firem. Právě ve firmách se totiž mohou žáci sezná-
mit s profesemi, které trh nabízí, a to nejen teoreticky, ale v reálném 
prostředí a s možností si takovou profesi vyzkoušet. Workshopy, 
které JHK pro školy pořádá, nejsou jen exkurze, ale také interak-
tivní návštěvy, při kterých si žáci mohou vyzkoušet některé činnosti 
v provozu navštívené firmy.
Jen na Prachaticku proběhlo již 12 workshopů pro žáky ZŠ 
a výchovné poradce, kteří na školách poskytují kariérové poraden-
ství. Celkem by se mělo v regionu uskutečnit téměř 50 takových 
akcí. Workshopy nejsou jedinou aktivitou, kterou nabízíme. Brzy 
spustíme webový portál Impulsprokarieru.cz pro žáky ZŠ a SŠ, 
ale i pro firmy a kariérové a výchovné poradce.

S  výběrem poradí online testy
Žákům ZŠ, kteří se nemohou roz-
hodnout, kam podat přihlášku 
na SŠ, nebo se potřebují jen ujis-
tit ve svém výběru kromě odbor-
níků z poradenského a asistenč-
ního centra poradí i nový karié-
rový nástroj. Jedná se o screenin-
gový online test, který žákům 
druhého stupně ZŠ pomůže ujas-
nit představy o tom, co je baví, 
na co se hodí a jaká škola by pro 
ně mohla být ta pravá. Přístup 
k testům bude online na novém 
informačním por tálu www.
impulsprokarieru.cz a každý žák 
druhého stupně ZŠ či jeho rodič 

si bude moci vyžádat vstupní klíč na své škole. Zároveň je budou 
moci využívat i pedagogové v rámci kariérového poradenství.
Nový web pro žáky, školy i firmy
Webový portál v novém kabátě bude spuštěn během podzimu 2018. 
Svou sekci zde najdou žáci ZŠ i středoškoláci, kteří si budou moct 
vybrat z nabídky praxí ve firmách jihočeského regionu, anebo zís-
kat informace o budoucích zaměstnavatelích. Možnost zveřejnit uži-
tečné informace budou mít i školy a firmy, to vše zcela bezplatně. 
Přístup na stránky bude velmi jednoduchý. Všechny střední školy 
v rámci Jihočeského kraje budou mít předvyplněný profil 
a po snadné registraci si zde mohou doplnit informace nejen o stu-
diu, ale i o samotné škole, včetně fotografií a videí. Firmy zde budou 
mít prostor pro prezentaci včetně nabídky praxí či pracovních 
pozic. Kateřina Třísková, ředitelka JHK Prachatice

Český červený kříž Prachatice nabízí od 5. září 2018 „kroužek“ Mladý zdravotník. Je určený pro zájemce od šesti 
do 26 let a nebude jen o první pomoci. Součástí budou didaktické hry pro starší účastníky, různá témata z oblasti 
zdravovědy či humanitární pomoci. Schůzky budou každou středu v 16–17 hodin v prostorách OS ČČK PT 
(Nemocniční 204, budova polikliniky). Zápisné na celý školní rok je 300 Kč. Lze se přihlašovat i na začátku října.
Veškeré informace najdete na www.cervenykriz.eu/prachatice nebo na našem facebookovém profilu. Kontaktovat 
nás můžete na tel. 724 367 840 nebo e-mailu prachatice@cervenykriz.eu.
Projekt podporuje Jihočeský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Martina Vondrušková

Kulatý stůl o aktivním stáří 
Poradenské a informační centrum pro seniory a ICOS Český Krum-
lov uspořádaly kulatý stůl na téma Aktivní stáří v příhraničních 
regionech Jihočeského kraje. Díky pozvání Tomáše Zunta, ředitele 
organizace ICOS Český Krumlov, dostaly město Prachatice a Senior-
Point příležitost prezentovat seniorské aktivity, příklady dobré 
praxe. 
Kulatého stolu se zúčastnili zástupci samosprávy, poskytovatelů 
sociálních služeb, knihovny, ale i samotní aktivní senioři. Řešily se 
stejné podněty jako u nás. Prachatická prezentace spojená s výstavu 
fotografií a předáním SeniorPoint Pressů měla ohlas. A vězte, měli 
jsme co přednášet, prachatických aktivit se seniory pro seniory je 
skutečně hodně. Hanka Rabenhauptová

Osadníci lákají na utopence
Aktivní osadníci ze Starých Prachatic a Ostrova zvou na soutěž 
o nejlepšího utopence a nakládaný sýr. Klání se bude konat 
Na Kovárně ve Starých Prachaticích v pátek 12. října 2018 (od 17 
do 18 hodin donáška a instalace vzorků, po 18. hodině zahájení sou-
těže).
Hodnocen bude klasický utopenec, utopenci v omáčkách a klasika 
sýry. Hodnotit se bude chuť, v případě rovnosti hodnocení bude roz-
hodovat množství. Za 3–4 l láhev utopenců bude maximální počet 
bodů. Množství pro sýry je minimálně 0,25 litru. Bohumil Toms

Dům dětí upozorňuje na novinku
v přihlašování do kroužků

V červenci a srpnu 2018 v rámci letní 
činnosti realizovalo DDM, pracoviště 
Prachatice, čtyři příměstské a pět 
pobytových táborů, kterých se zúčast-
nilo 250 dětí. Prázdninového pasu se 
zúčastnilo 278 zájemců na 20 akcích 
a spontánně využili trampolíny. Cel-
kem se letní činnosti zúčastnilo 
528 zájemců a na její organizaci se 
podílelo pět interních pedagogů: 
Jiří Machart, Václava Kubíčková, 
Milena Matějková, Marcela Vitoulová 
a Renata Jandová.
Od 1. října 2018 zahájí DDM pravidel-
nou zájmovou činnost (zájmové 
kroužky). Nabídku jsme zveřejnili 
v srpnovém Radničním listě, najdete ji na webových stránkách 
www.ddm-prachatice.cz nebo nás telefonicky kontaktujte na tel. 388 
312 721 nebo osobní návštěvou na adrese Ševčíkova 273, Pracha-
tice, kde vám rádi podáme informace.
Pozor, letos došlo ke změně v přihlašování do kroužků. Přihlašování 
je online (postup, jak se přihlásit, najdete na našich webových strán-
kách v sekci Kroužky). Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomů-
žeme. Václava Kubíčková, vedoucí pracoviště Prachatice

Projekt Impuls pro kariéru přivádí žáky přímo do fi rem

Kroužek nabízí zájmové vzdělávání nejen v první pomoci
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v srpnu 2018

Linda Kržová
Rozálie Lencová
Anna Hronová

Eliška Makovičková
Veronika Krejčová

U chlapců bylo každé jméno jedinečné, u děvčat se opako-
valo třikrát jméno Anna a dvakrát jméno Jasmína.

Jarmila Pešková, matrikářka

V srpnu 2018 se v Prachaticích narodilo 31 dětí:
14 chlapců a 17 děvčat.
Od 1. do 31. srpna 2018 se narodilo pět děvčat s trvalým 
pobytem v Prachaticích a ke  zveřejnění jména a příjmení 
dali rodiče souhlas: 
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Pozvánky
• Odborný seminář Daně 2018 v příkla-

dech s lektorem Václavem Dvořákem, da-
ňovým poradcem a certifikovaným 
účetním společnosti Finvest Příbram, se 
koná 25. října 2018 v Rožmberském sále 
MěÚ Prachatice (info na triskova@jhk.cz; 
tel. 608 572 265).

• Burza škol, prezentace středních škol 
a středních odborných učilišť, začne 1. lis-
topadu 2018 v 9.00 hodin v sále Národ-
ního domu v Prachaticích. Potrvá 
do 15 hodin a je určená hlavně žákům zá-
kladních škol, učitelům, rodičům i veřej-
nosti.  Kateřina Třísková, JHK Prachatice

Horalové zvou do arény
Hokejbalisté HBC 
Highlanders Pra-
chatice se utkají 
v základní části 
1. ligy v domácí 
aréně (U Rybníčku) 
s týmy: HBC Svít-
kov Stars Pardu-
bice (7. 10., 15.00), 
SK Jihlava (21. 10., 15.00), TJ Snack Dobřany 
(11. 11., 15.00) a HC Jestřábi Přelouč (18. 11., 
15.00). 
Dorostenci v extralize přivítají: TJ Kovo 
Praha (7. 10., 12.00), HBC Rakovník (21. 10., 
12.00), SK Kelti 2008 (4. 11., 12.00), 
HBC Kladno (18. 11., 12.00).

Josef Parkman, Highlanders Prachatice

Videospot o sociálních službách
V rámci projektu Plánování soci-
álních služeb v Jihočeském kraji 
II (Podpora procesů plánování 
sociálních služeb na místní 
úrovni v rámci projektu „Pláno-
vání sociálních služeb v Jihočes-
kém kraji II, za finanční pod-
pory EU) se 31. srpna 2018 
uskutečnilo v Čajovně U Hrušky 
v Prachaticích Veřejné předsta-
vení videospotu Sociální služby 
ORP Prachatice. Autoři Petr 
Krejsa (na snímku – režie 
a střih), Hanka RH+ Raben-
hauptová (námět, scénář) Adam 
Hanus (kamera).

Hanka Rabenhauptová

Triatlonista David Leszkow
z grantu města pořídil kvalitní neopren

Triatlon je sport, který zahrnuje disciplíny plavání, jízdu na kole a běh.
David Leszkow, triatlonista klubu ŠUTRI Prachatice, se v sezoně 2018 
zúčastnil seriálů závodů Jihočeského poháru v triatlonu, Českého poháru 
v triatlonu a dvou závodů Evropského poháru juniorů. Díky grantu města 
Prachatice Podpora sportu 2018 si pořídil nový kvalitní neoprenový oblek 
pro plaveckou část a další vybavení pro cyklistiku. David reprezentoval 
město Prachatice a Českou republiku na závodě Evropského poháru juni-
orů 9. září v chorvatském Záhřebu.
Děkujeme za poskytnutý grant. Milan Leszkow 

Spisovatelé v SeniorPointu
Tři prachatičtí spisovatelé Hana Vojtová, Robert Huneš a Tomáš Přibyl navštívili pracha-
tický SeniorPoint. Při hodinovém setkání byli představeni osobně, profesně a pak každý 
představil svoji tvorbu. V programu vystoupila i ředitelka Městské knihovny Prachatice 
Hana Mrázová, která podtrhla, že Prachatice patří mezi města, kde lidé stále čtou. 
Hana Vojtová hovořila o své knize Jak (ne) přesadit strom aneb Koncept Smyslové aktivi-
zace v péči o seniory a osoby s onemocněním demencí.
Tomáš Přibyl představil svoje knihy Smutný žhář, Oči, které nevidí (vydáno elektronicky)
a Pětidomí.
Robert Huneš se stal spoluautorem knihy Průvodce v čase zármutku. Na setkání povídal, 
předčítal a přítomné příběhy bavil z poslední knihy Vinnetou se chce bratřit aneb Další 
tajemství prachatického hospice.
„V knížce jsou veselé příhody ze života prachatického hospice. Lze v ní nahlédnout pod 
roušku hospicového světa, který je hezčí, radostnější, bezbolestnější i veselejší, než si 
mnoho lidí myslí,“ vyprávěl Robert Huneš a přidal jeden z ohlasů na knížku: „Včera mi ji 
kamarádka přivezla. Řehtala jsem se celej večer. Je hezký, jak lidi, kteří vědí, že brzy přijde 
smrt, jsou až syrově upřímní … Je to dojemné, nadějeplné, důstojné a je to důkaz toho, 
že smrt nemusí být jen smutná.“
Příznivci pointu se mohou těšit na další setkání 3× s … Hanka Rabenhauptová

Klarinetový soubor Prachatice
představí nahrávky z nové desky
Klarinetový soubor Prachatice zve na koncert a křest svého nového 
CD, který se bude konat 2. listopadu 2018 od 19 hodin v Městském 
divadle v Prachaticích. Během večera se představí soubor i hosté 
jako překvapení. Uvedeny budou nahrávky z nové desky a také 
některé novinky ve specielní premiéře.
Účinkují: Petra Sovová, Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janou-
šek, Vít Neužil aj. Jan Hovorka
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Mám ráda salát se zakysanou smetanou, kytičky a upřímné lidi
Vlasta Šindelářová – nejstarší občanka Prachatic
Začátkem prosince oslaví Vlasta Šindelářová sté narozeniny. V sou-
časné době žije v domě s pečovatelskou službou na Skalce. Je nej-
starší obyvatelkou Prachatic, kam odešla v roce 2013 za synovcem. 
S úsměvem přijímá slova o tom, že je stoletá jako republika: „Kde-
pak, jsem mladší, protože samostatnou republiky vyhlásili v říjnu, 
a já se narodila až v prosinci.“ Neztrácí humor, i když v životě si 
užila své.

 Narodila jsem se v Chotčinách na Táborsku. Poblíž, asi pět kilome-
trů vzdálený, je Chýnov, odkud jsme jezdili vlakem do Tábora, kam 
to je nějakých patnáct kilometrů. Do školy jsem začala chodit ve vsi, 
v Chotčinách, a potom do měšťanky do Chýnova. V zimě, v létě 
pěšky. Trvalo to hodinku.

Když jste přišla ze školy, tak jste pomáhala v hospodářství, jak to 
bývalo zvykem?
 Tatínek byl rolník, maminka se starala o děti. Měla jsem sedm 
sourozenců, tak se měla co ohánět. Rodičům jsme to zrovna neu-
snadňovali. Každou chvíli jsme jim udělali cirkus, zlobili jsme 
a když nám řekli, abychom něco udělali, utekli jsme do vsi za tetou. 
Mě speciálně nebavilo starat se o hospodářství. Ale pomáhat jsem 
musela, když se dělaly sena a byly žně. Dneska už děti neví, co je 
povříslo, jak se obrací seno. Pořád jsem vymýšlela, jak bych se z hos-
podářství ulila. Později jsem dvakrát týdně začala dojíždět do Tábora 
do rodinné školy.

Vzpomenete si na nějaké krajové jídlo?
 Měli jsme doma rádi ‚rejži‘, jak jsme tomu říkali. Tady to není moc 
známé. Když jsme zabili husu nebo kachnu, játra a žaludky jsme 
vařili s rýží ve vývaru z kačeny, případně z husy. Omastek se do toho 
nalil, byla to taková mastná rýže s vnitřnostmi. Na tu chuť vzpomí-
nám dodneška. Moji sourozenci na tom byli stejně. Když jsme se 
to později snažili udělat, nikdy tohle jídlo nedosáhlo chutě z dětství. 
Teď jsem si vybavila, že jsem doma pomáhala krmit husy šiškami. 
A když se zabíjely, tak škubat.

Jaké povyražení jste měli v mládí na vsi?
 Hráli jsme ochotnické divadlo. Moje sestra Matylda hrála moc 
hezky. Chotčiny jsou malá vesnice, tenkrát měly asi třicet čísel, 
z dnešního pohledu tam moc kultury nebylo. Pořádaly se tam tanco-
vačky. Ráda jsem tančila. 

Vybavují se vám často zážitky z dětství?
 Někdo si lehne a spí, ale mně se motají v hlavě všechny možné 
věci, takže nemůžu usnout. To už od mládí. Ale ráno si pospím. 
Nespím do jedenácti, to ne, ale tak do devíti hodin ležím, mám oči 
zavřené, abych si odpočinula.

Z jižních Čech jste odešla do Prahy. Jakou práci jste si tam našla?
 Když mi bylo dvacet dva let, to bylo za prezidenta Masaryka … 
Vidíte, zažila jsem všechny naše prezidenty … Tak ve dvaadvaceti 
jsem začala pracovat na hlavní poště, ve vnitrostátní telefonní 
ústředně na Žižkově, přepojovala jsem hovory a taky jsem chodila 
do všelijakých kurzů. Seděly jsme jedna vedle druhé, různě jsme se 
střídaly, protože některé stanice byly hodně přesycené. Proto jsme 
měnily pracoviště. Jenom na hovory do ciziny jsem se nedostala, 
protože jsem neuměla řeči. Ze začátku jsem bydlela v Blanické ulici 
u paní Boháčové. Odtud jsem chodila do práce přes Riegerovy sady. 
Zase pěšky. V ústředně v Praze jsem pracovala až do důchodu. 
Za Němců nás hlídali s flintami, po válce se diverze báli komunisti.

Rozumíte si s mobilem?
 Mám mobil, který vypadá jako klasický telefon. Můžu si z něj 
zavolat, když něco potřebuju.

Kterou vlastnost nemáte ráda?
 Neměla jsem a nemám ráda lež. Pravda je základ. Od mého mládí 
platilo, že nikdo nesměl lhát.

Život jste měla „pestřejší“ i díky manželovi. Bohuslav Šindelář 

byl předválečný motocyklový závodník, za války byl nasazený 
v rajchu, byl zavřený, podařilo se mu utéct a z okolí Ingolstadtu 
došel s americkou armádou až do Stříbra, osvobozoval Plzeň …
 To víte od synovce?

Ano, a taky vím, že to manžel dotáhl na seržanta a směl řídit veš-
kerá vozidla US Army.
 A pak ho, jak už to bývalo, zavřeli komunisti za převádění přes 
hranice. Dostal vysoký trest v procesu s Naděždou Kavalírovou, 
která byla po listopadovém převratu 1989 předsedkyní Konfederace 
politických vězňů. Manžela pustili za prezidenta Novotného 
na amnestii. Pak dělal třeba osobního řidiče malíři Janu Zrzavému.

Váš manžel převáděl v dobách komunismu lidi přes hranice?
 Fungovalo to tak, že vozil lidi k hranici na Domažlicku, kde poznal 
dokonale krajinu, když koncem války působil v americké armádě. 
Před hranicí napojoval lidi na převaděče. Zavřeli ho kvůli nastrče-
nému agentovi.

Byl to určitě zajímavý člověk. Jak jste se poznali?
 Na ústředně nás z legrace seznámila švagrová Věra. Byly jsme dost 
hubaté holky. Že by Bohouš byl mojí láskou na první pohled, to už si 
nevybavuju (smích).

Co máte nejradši ve svém prachatickém bytě?
 Přivezla jsem si z Prahy pár věcí. Jsem ráda, že jsem si je mohla 
vzít s sebou. Třeba malé sošky. Tady toho kluka s deštníkem jsem 
dostala od paní Boháčové, od sestry mojí domácí z pražského bytu. 
Měli hodně starožitností. Mám ráda kytičky, i když je tady převaha 
umělin. A taky mám ráda salát se zakysanou smetanou. Jím hodně 
zeleniny. Téměř ke všemu. Ráda se zasměju, ráda se sejdu s upřím-
nými lidmi. V Prachaticích se mi celkem líbí, chodí sem za mnou 
pečovatelky, jsou příjemné. To je fakt. Na mou duši, na sto hříchů, 
jak se říkávalo. Když něco potřebuju, tak mi to opatří.

Můžu si vás vyfotit?
Ale jo. Na fotografii jsem někdy lepší než ve skutečnosti (smích) …

Vyptával se Václav Malina.
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