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sloVo starosty

senIorům
Prvního října je svátek seniorů. Když nic 
jiného, senioři mají z  nás nejvíce odpra-
cováno, odvychováváno a  odtrpěno. Za-
slouží si tedy uznání a  poděkování. Přeji 
(nejen) horažďovickým seniorům zdraví, 
dobré vztahy s  mladší generací a  hlavně 
chuť a  možnost užívat si podzim života. 
Navrhuji každému, kdo se ještě cítí mladý, 
aby prvního října oslovil jednoho, dva, tři 
seniory ve svém okolí a potěšil je několika 
milými slovy. Tím uděláme z  obyčejného 
dne skutečný svátek.

před VolbamI je legraCe.  
a Co teprVe potom …
Inspirován událostmi a  blížícími se vol-
bami musím věnovat několik vět politi-
ce. Úmyslně nedávám politice přívlastek 
„aktuální“, protože politika je politikou, 
co je člověk člověkem a nic aktuálního na 
ní, stejně jako na člověku, není. Jestliže 
člověk stále opakuje stejné chyby, nemů-
že být jinak, než že podlehl nějaké iluzi, 
která ho k takovému jednání ponouká. Na 
některé z  politických iluzí si můžeme na 
tomto malém prostoru posvítit.

Iluze 1: exIstují ekonomICké 
nástroje k nastartoVání 
prosperIty
Když se v  jednom krásném pravěkém 
podzimním podvečeru pralidé zhulákali 
kvasným medovým nápojem a v následné 
euforii s prominutím sežrali všechno, co si 
nasušili na zimu, těžko pak mohli hledat 
ekonomické nástroje k  nastartování zim-
ní prosperity. Nezbývalo než se hecnout 
a  do prvního sněhu napravit, co se dá, 
a  pak se jen modlit, aby zimu přežili. Ale 
už tenkrát se našli chytráci, kteří dovedli 
přesvědčit ostatní, že právě oni jsou důle-
žitější a proto by měli mít v tom přežívání 
přednost. Každý sedlák ví, že hromada, 
z které se ujídá, je jen jedna a že existují jen 

dva ekonomické faktory – množství a čas, 
z nichž vycházejí dva jednoduché zákony: 
1) Co sníš dneska, zítra ve spíži nenajdeš, 
2) O kolik víc dostane druhý, o tolik méně 
zbude na tebe. 
Slavné ekonomické nástroje, o které se ve-
dou dalekosáhlé vědecké a politické spory, 
jsou jen zástěrkou a prostředkem pro pře-
rozdělování zdrojů ve prospěch jedněch 
a neprospěch druhých.

Iluze 2: prInCIpIální změna 
společnostI je možná
Pozor, tenký led! Problém řešili a  nedo-
řešili všichni geniální filozofové světa! 
Nebojte se, nepřicházím s  novou teorií, 
která by měla překonat Kanta, Hegela 
a Marxe. Jen nepředpokládám, že by bylo 
možné právě teď principiálně změnit spo-
lečnost, když se to nepodařilo za zhruba 
dvě stovky tisíc let dozadu (to je doba, 
pro kterou si člověk přiřadil k názvu své-
ho živočišného druhu legrační přívlastek 
„rozumný“).
Žádné dějinné zvraty neznamenaly trva-
lou změnu principu fungování lidské spo-
lečnosti, i když se tak ve své době mohly 
tvářit. Čas vždy ukázal, že z  hlediska 
historie šlo jen o „drobné“ výkyvy a pře-
devším o  nové finty, kterými mocní zas 
trochu jinak oblafli obyčejné lidi.

Iluze 3: lId je zdrojem VeŠkeré 
státní moCI
Zní to krásně, že! Jsem kouskem „lidu“, pa-
tří mi tedy kousek moci. Ta věta (citovaná 
z  Ústavy ČR) navíc vyvolává určitý pocit 
jistoty a bezpečí; lid přeci sám sobě nebude 
ubližovat. Potíž je v tom, že žádný lid nee-
xistuje. Pojem „lid“ v politickém významu 
předpokládá jakousi homogenní strukturu 
společnosti s  jednotnou vůlí. Lid je však 
souborem individuí s  rozdílnými názory, 
starostmi, ambicemi, schopnostmi, mož-
nostmi a především zájmy. Moc tedy logic-
ky nemůže mít „lid“, ale jen „někteří lidé“. 
Ve starších dobách byla moc vykonávána 
z  Boží vůle, dnes ji ve většině demokracií 
světa vykonává jakýsi imaginární lid. Právě 
tak by ji mohl vykonávat třeba Jára Cimr-
man. Když už mocní přiznají, že mají to 
pověstné kormidlo v ruce, zaklínají se ale-
spoň vznešeným cílem, jehož dosažení má 
přinést štěstí všem. 
Vládci svoji moc vždy připisovali jakési ne-
konkrétní entitě (Bohu nebo lidu) proto, 
aby konkrétní lidé, sužovaní nekonkrétní 
entitou, nevěděli, koho konkrétně by měli 
napíchnout na vidle.

záVěr
Nepodléhejme iluzím, ale nepodléhejme 
ani skepsi. Nevěřme slibům, které mají být 

Spokojené stáří...
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naplněny skrze nástroje, kterým nerozu-
míme. Nikdo není tak chytrý, aby dokázal 
ošálit dva základní ekonomické faktory 
(množství a  čas). Když kouzelník vytáhne 
králíka z klobouku, ve kterém původně nic 
nebylo, nevykřikneme „Zázrak!“ Třeba 
oceníme, jak šikovně byl ten malý neškod-
ný podvod, kterému říkáme iluze, prove-
den. Ani v  řízení státu nelze vytáhnout 
z klobouku nic, co do něj nebylo dříve vlo-
ženo. Rozdíl je v tom, že podvody v politice 
nebývají malé, natož pak neškodné.
Princip, že jedni ovládají druhé, se nezmění. 
Forma jeho naplnění ale může být do jisté 
míry odlišná. Jako rozhodující vnímám tři 
otázky; dvě jsou ekonomické a jedna obecně 
společenská: 1) Jak budoucí politická repre-
zentace bude nakládat s  hmotnými statky 
v  čase (co sníme teď a  co si necháme „na 
zimu“)?, 2) Jak bude statky rozdělovat (co dá 
opravdu potřebným a co odepře hrabivcům)?, 
3) Jak bude respektovat lidskou důstojnost?
PS: Na shledanou ve volebních místnostech.

Karel Zrůbek 

stalo se 

logo města 
horažďovice
Jak jistě většina z  vás zaregistrovala, 
v březnu letošního roku Město Horažďovi-
ce vyhlásilo soutěž o vytvoření loga Města 
Horažďovice s  titulem – Horažďovice–
perla Otavy. Do soutěže bylo přihlášeno 
úctyhodných 54 návrhů. Výběrová komi-
se, která se sešla 26. dubna, stála před ne-
lehkým úkolem – vybrat z tolika možností 
pouze jednu. Návrh pod číslem 10B byl 
vybrán jako vítězný a následně předložen 
zastupitelům města. Ti nakonec rozhod-
li až na zářijovém jednání. Dnes je tedy 
možné, vás čtenáře, seznámit s  autorem 
i dílem. Tvůrcem loga je pan Radek Štěpán 
z Horažďovic.

Autorova explikace loga: toto logo symbo-
lizuje Horažďovice jako město s  historic-
kou minulostí. Na první pohled určitě za-
ujme silueta města, z kterého vytéká řeka 
Otava. Celé logo je rozděleno na dvě části 
a  spodní hrany jsou zakončeny křivkou, 
která vyvolává pocit, že má město stále co 
nabídnout.

Markéta Bučoková, OPPŠK 

HORAŽĎOVICE
PERLA OTAVY

kultura

havelský jarmark 
aneb posvícení 
na zámku – 12. října
Posvícení – vzpomínka na posvěcení kos-
tela. Jelikož s podzimem končily práce na 
poli, bylo více času právě na dokončení 
stavebních prací na kostele. Lidé věnovali 
dle možností nejen finanční prostředky, 
ale také dostatečné množství práce, po 
zásluze se po každoroční duchovní vzpo-
mínce následně veselili a hodovali. Byla to 
zkrátka oslava lidské práce a boží pomoci. 
I  my jsme se rozhodli zpestřit Havelské 
posvícení a jak jinak, než veselou prací. 
Pokusíme se o  nový rekord – na zá-
meckém nádvoří upečeme největší 
prácheňskou hnětynku. V tuto chvíli už 
kuchařinky ze Střední školy Horažďovice 
pilně zkoušejí – pečou, zdobí, aby výsle-
dek byl co nejlepší. Držte nám palce, když 
se dílo podaří, bude naše město zapsáno 
v  České knize rekordů. Pokusu totiž bu-
dou přítomni komisaři Agentury Dobrý 
den Pelhřimov.
A protože posvícení je také časem setkává-
ní, je pro horažďovické cukrářky připrave-
ná sladká soutěž o nejhezčí prácheňskou 
hnětynku. Přineste s  sebou na jarmark 
jeden svůj výtvor, tomu bude přiděleno 
číslo, aby se zajistila naprostá anonymita 
a  úderem 12. hodiny vyhlásíme vítězku 
nebo vítěze (péct přece mohou i pánové), 
kteří budou odměněni hodnotnými cena-
mi. V  porotě zasedne majitelka rodinné 
firmy na vyhlášené koláče z Krchleb paní 
Helena Konopíková, která s sebou doveze 
své sladké výtvory, kolega michelinského 
kuchaře Romana Pauluse pan David Ko-
keš, spisovatelka kuchařek paní Miroslava 
Kuntzmannová a  další. Po ukončení sou-
těže vám budou výtvory vráceny! 
Důležitou součástí každého jarmarku jsou 
prodejci, ti co vám budou nabízet zboží patří 
mezi spolehlivé farmáře a pěstitele. Budete 
moci nakoupit čerstvé maso, zeleninu, český 
česnek, mléčné výrobky, med a jiné výhrad-
ně české pochoutky. A to vše v nejlepší kva-
litě. Vyhnete se tedy nebezpečí náhražek, 
nekvalitního zboží a nežádoucích přídavků. 
A že je zboží dražší? Ano, to souhlasí, ale za 
kvalitu se přece vyplatí připlatit! Přece nám 
nemůže být lhostejné, co konzumujeme, jde 
především o naše zdraví! 
Moc se na vás všechny těšíme 12. října 
na Havelském jarmarku – na zámec-
kém nádvoří. 

Sponzorsky akci podporují Lyckeby Cu-
linar, a. s., Hapon, s. r. o., Mlýn a krupár-
na Mrskoš, s.r. o., Tvar, výrobní družstvo 
Klatovy, Bytservis Sušice, s.  r.  o., Rock 
Rádio, TV ZAK, Elegance Boutique Ho-
ražďovice.

Markéta Bučoková, OPPŠK 

zachraňte edwardse
Náboženská obec Církve československé 
husitské zve srdečně horažďovickou veřej-
nost k účasti na zcela ojedinělém projektu, 
který se uskuteční 
ve středu 23. října 2013 v 18 hod. v mod-
litebně Husova sboru.
Film „Zachraňte Edwardse“ je posled-
ním – 1261. dílem vyrobeným ve filmové 
a televizní společnosti FEBIO Fera Feniče 
a jeho autorkou je režisérka Dagmar Smr-
žová. Film obdržel řadu cen a  byl mimo 
jiné uveden na konci října 2012 ve světové 
premiéře na 14. mezinárodním festivalu 
dokumentárních filmů v Jihlavě.
Je to film o  víře, naději a  lásce. Vypráví 
o  zápasu rodičů Šárky a  Marcela Slad-
kowských ze Zlína o  život dítěte, které 
ostatní pohřbili, ještě než se narodilo. 
Po dlouhém čekání na vytoužené dítě 
vyřkli totiž lékaři osudový verdikt: těž-
ké postižení nazvané Edwardsův syn-
drom. Tato fatální diagnóza téměř vždy 
těhotenství ukončí. Rodiče tohoto dítěte 
se však rozhodli jinak: nejen bořit vžité 
konvence a  dítě nezabít, ale ani umístit 
ho do ústavu, kde děti s  tímto postiže-
ním, pokud se vůbec narodí, přežívají 
sotva šest týdnů. Co rodiče na této cestě 
provázelo a jak to zvládali, o tom vyprá-
ví citovaný dokument.
Tato kronika s biblickým přesahem je se-
tkáním s  nesmírnou odvahou manželů 
Sladkowských, kteří se rozhodli překo-
nat s Boží pomocí smrt, nemoc a postavit 
se okolí. Ruku v  ruce jdou proti proudu 
a  svou vůlí a  obětavostí porážejí dokonce 
i  samotnou lékařskou vědu. Dávají nám 
ostatním naději, že nic není nemožné. Ju-
liánka Sladkowská, dnes skoro šestiletá, 
je jedno z mála dětí na světě s Edwardso-
vým syndromem, které žije. 
Poselství filmu vyjadřuje závěrečný titu-
lek: „Můžeme posunout i hranice lékařské 
vědy, pokud k  tomu nalezneme odvahu, 
sílu a  lásku“. Rozuzlení snímku pak je 
nadějné: Šárce se vloni v  červnu narodila 
zdravá dcera Amálie.
Po skončení projekce následuje beseda 
s protagonisty příběhu – tedy přímo s ro-
dinou, o které tento dokument pojednává.
Těšíme se na setkání s vámi!

Miroslava Jarolímová
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12. října 2013 od 9.00 hodin
na zámeckém nádvoří  

NA ZÁMKU

HAVELSKÝ 

ANEBJARMARK
POSVÍCENÍ 

• Pokus o nový český rekord 
    – o největší Prácheňskou hnětynku 
 za přítomnosti komisařů z agentury Dobrý den Pelhřimov
• Soutěž o nejhezčí hnětynku – pro veřejnost 
• Farmářský jarmark 
• Hudební doprovod – OTAVANKA
• Moderuje RADEK NAKLÁDAL

Culinar

Culinar
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 Bytservis Sušice, s. r. o.
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Ševčíkovy hudební 
večery 
Koncerty Ševčíkových hudebních večerů 
podpořil Plzeňský kraj
www.turisturaj.cz

pátek 4. 10. 2013 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň

slzy Štěstí (baChtale apsa)
Při jarním koncertu elitního operního pěvce 
Romana Janála, sólisty Národního divadla 
v  Praze, jsme v  rámci 4. ročníku Ševčíko-
vých hudebních večerů vyslechli, jak se 
s temperamentem romských hudebních in-
spirací vypořádali světoví hudební skladate-
lé – včetně Antonína Dvořáka. 
Při říjnovém koncertu uslyšíme romské li-
dové písně přímo od muzikantů nejpovola-
nějších – do Horažďovic přijíždí nevidomý 
hudebník Mário Bihári s romskou kapelou 
Bachtale apsa. Jeho autorskou tvorbu jsme 
již v  Horažďovicích mohli posoudit a  při-
pomenout si také jeho bohatou spolupráci 
s předčasně zesnulou Zuzanou Navarovou. 
Uznávaný umělec při svém nadcházejícím 
koncertu poskytl příležitost ke spoluúčin-
kování horažďovickému dětskému pěvecké-
mu sboru Kvítek při ZŠ Komenského. Pro 
malé umělce to znamená nastudovat texty 
v  romštině a  zvládnout bez chyb tempera-
mentní rytmy rómských lidovek. Zkouška 
na koncert, které jsem se osobně zúčastnila, 
proběhla již před prázdninami. Věřte, že se 
máme na co těšit. Dětští zpěváci se do úkolu 
pustili s  velkým nadšením a  spolu se sbor-
mistryněmi Danou Slepičkovou a  Dagmar 
Kovačovou jistě opět podají jeden z  oněch 
vynikajících výkonů, kterých jsme svědky 
při vystoupeních sboru. 
Kapela Bachtale apsa se před čtyřmi roky 
sdružila okolo známého hudebníka Mária 
Biháriho. Patří k našim nejlepším romským 
ansámblům. Název Bachtale Apsa, v  pře-
kladu Slzy štěstí, vyjadřuje pestrost nálad 
a  emocí, které romská hudba od nepamě-
ti v  posluchačích vyvolává. Její hudba má 

v sobě totiž vlivy všech tradičních romských 
stylů. Nalezneme v  ní kořeny balkánských, 
maďarských, španělských, ruských i  slo-
venských Romů. Nechybí ani skladby tzv. 
sinti jazzu a  samozřejmě klasické čardáše. 
Brilantní muzikantské výkony ve strhují-
cích rytmech jsou přednosti, které z kapely 
činí romskou hudební klasiku v  nejlepším 
slova smyslu. Jejím základem je virtuózní 
akordeon Mária Biháriho. Sólistu dopro-
vází kytarista a  vynikající zpěvák Peter 
Horváth. Basista František Raba v  kape-
le Bachtale Apsa potvrzuje, že je skutečně 
univerzálním hráčem. Jeho spolupráce 
s nejmladším členem kapely, kterým je per-
kusista Tokhi, dodává kapele precizní ryt-
mický základ. Hudba Bachtale Apsa je navíc 
zdobena typickými vokály, do kterých se za-
pojují všichni členové kapely. 
Kapela Bachtale Apsa odehrála od svého 
založení desítky koncertů, absolvovala ně-
kolik vystoupení v televizi, koncertovala ve 
Francii, v Německu, v Řecku, v Lucembur-
sku a dokonce i v Alžíru. V dubnu 2011 – po 
dvou letech své existence – vydala kapela 
první CD. O kvalitách formace svědčí i to, 
že byla v roce 2011 vybrána pořadateli svě-
tového romského festivalu Khamoro jako 
jediný reprezentant České republiky do 
této naší největší přehlídky romské hudby. 
Těšíme se spolu s  vámi na zajímavý záži-
tek v  prostorách hotelu Prácheň, který se 
na jaře stal vítězem soutěže Czech Hotel 
Awards 2013 v kategorii tříhvězdičkových 
hotelů, a to v konkurenci 94 nominovaných 
podniků. Je to obrovský úspěch provozova-
tele hotelu a velká reklama pro celé město 
Horažďovice.
Vstupné na koncert: 100 Kč, zlevněné vstup-
né 50  Kč. Rezervace vstupenek možná na 
mobilu 603 229 559 (vřele doporučujeme). 

Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o. s.

sds klatovy slaví  
50 let! 
Stálá divadelní scéna Klatovy pro vás při-
pravila v rámci oslav 50. výročí svého zalo-
žení pestrou nabídku pořadů v rámci před-
platného skupiny A/1 v Horažďovicích.
Nabídneme vám klasické tituly, necháte se 
rozveselit situačními komediemi a  na váž-
nou notu vás naladí rovněž inscenace s vyni-
kajícími hereckými výkony.
V úterý 15. října 2013 bych vás chtěla po-
zvat na komedii Zory Kostkové „Zmýlená 
platí“. V této komedii, plné slovních hříček, 
lakonických poznámek, úsměvných dialo-

Mário Bihári

gů, se můžete bavit situacemi téměř detek-
tivními. Představení uvádíme v  provedení 
agentury FANNY. 
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homo-
lová, Ivan Vyskočil, Otto Kallus.
Po skončení představení proběhne sloso-
vání předplatenek sk. A/1 jen z přítomných 
diváků.
Před představením bude zajištěno malé ob-
čerstvení.
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné 
lásky ztvární ve hře „FRANKIE & JOHN-
NY Tereza Kostková a Aleš Háma v měsíci 
listopadu. V  lednu se s  tématem bulvár 
popralo c. k. Divadlo PLUTO z Plzně v hu-
dební komedii „Paparazzi aneb Intimní 
život bulvárního fotografa“. Hrají a zpívají 
Lukáš Langmajer, Pavla Zeman-Bečková, 
Kamila Kikinčuková, Táňa Krchovová. Ve 
francouzské komedii „Mafie a  city“ uvidí 
diváci v únoru Josefa Laufera, Lukáše Lang-
majera (bratr Jiřího Langmajera), Veroniku 
Novou a Karla Zimu. Jak snadno a rychle se 
mohou během několika okamžiků obrátit 
životní postoje a  jak zdánlivě neslučitelné 
může snadno splynout a vzájemně se dopl-
ňovat, vás přesvědčí Světlana Nálepková 
a Oldřich Vízner v inscenaci režiséra Gusta-
va Skály „Láska na tři“ v dubnu.
Pokud si z naší široké nabídky pořadů vybe-
rete, můžete kontaktovat SDS Klatovy-pro-
pagační oddělení. (tel. 376 311 261), 
www.divadlo.klatovynet.cz. 
Všem přejeme hezkou podívanou a nevšed-
ní kulturní zážitky.

Dana Hladíková, propagace SDS Klatovy

 

Stále máte možnost zúčastnit se  
výtvarné soutěže

namaluj sI sVůj komIks
Komiks na jakékoli téma musí mít minimál-

ně 4 strany formátu A5 (velikost malého 
sešitu). Jedna strana může být rozdělena 

maximálně na 2 panely (2 samostatné 
obrázky 10×14 cm). Text v bublinách nebo 

doprovodný text musí být čitelný.
Soutěžní práce můžete přinést do městské 

knihovny do 31. 10. 2013
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s námi jen  
all inclusive! 
Takto zní téma letošního Týdne knihoven 
(30. září–6. října 2013), kterého se již tradič-
ně účastní i Městská knihovna Horažďovice.
No a ono na tom něco bude … znáte jinou 
veřejnou instituci, kam může přijít kdoko-
liv, pohodlně se posadit a mít přístup k ne-
přebernému množství informací a k dispo-
zici zcela komplexní (vše zahrnující – all 
in.) služby?
Všechny knihovny v České republice nabíze-
jí zaregistrovanému čtenáři přístup na inter-
net zdarma. V dnešní době však internet do 
knihovny již davy zájemců nenaláká, a  tak 
po připojení k internetu ze svého domova se 
uživateli otevírá druhá moderní tvář kniho-
ven. Knihovny jsou totiž virtuálně přístupné 
24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Takže když se kdokoliv rozhodne o půlno-
ci vyťukat www.knihovna.horazdovice.
cz, může si u  nás přečíst zdigitalizovanou 
knihu Dějiny města Horažďovic od Kar-
la Němce nebo Horažďovický obzor z  let 
1921–1935, mrknout se na el. zdroje – např. 
Databáze ASPI – automatizovaný systém 
právních informací nebo Manuscriptorium 
– přístup k  digitálním dokumentům v  ob-
lasti historických fondů (rukopisy, inku-
nábule, raně novověké tisky, mapy, listiny 
a ostatní druhy dokumentů), kde mimo jiné 
najde i  „náš“ Prácheňský kancionál (Gra-
duál), tyto báze jsou přístupné celoročně 
z pohodlí domova. Během týdne knihoven 
zpřístupňujeme na počítačích v  knihovně 
plnou verzi online výuky rychlého čtení. 
Pro horažďovické patrioty má knihovna 
k  dispozici (z  našich PC) zdigitalizova-
ná díla významných rodáků, např. Josefa 
Pavla, Jana Duchoně, Violy z  Prácheňska 
a dalších.
Brouzdání naším katalogem je už asi sa-
mozřejmost, ale možnost pracovat aktivně 

se svým čtenářským kontem využívá stále 
málo čtenářů. Prostřednictvím svého čte-
nářského konta se můžete probírat jeho 
historií, prodloužit si výpůjčky nebo si vy-
tvořit rezervaci na knihu, která je momen-
tálně vypůjčená.
Nabízíme vám také možnost podílet se na 
utváření knižního fondu naší knihovny. 
Pokud si myslíte, že v  naší knihovně chybí 
určitá kniha, můžete ji navrhnout prostřed-
nictvím formuláře na našem webu. Na kni-
hu z naučné literatury, kterou v našem fondu 
postrádáte, můžete zadat požadavek na tzv. 
MVS – meziknihovní výpůjční službu.
Dále nabízíme knihy cizojazyčné, dvojja-
zyčné (tzv. zrcadlový text), audio nahrávky 
s  mluveným slovem, regionální literaturu, 
regionální články přístupné v  plném textu 
přímo z našeho katalogu. V průběhu celého 
roku samozřejmě mnoho akcí pro děti, do-
spělé i seniory.

Hana Ferdová

sport

horažďovické kolo 
2013
Druhou zářijovou neděli se konal na ná-
městí našeho města 7. ročník mtb závodu 
Horažďovické kolo, který pořádal klub 
MTB Ježíkov. Tento závod je zařazen do 
seriálu Pošumavská liga horských kol. Zá-
vodníci v rámci tohoto seriálu sbírají celou 
sezónu cenné body, aby dosáhli na celko-
vé prvenství. Na startu závodu se znovu 
sešli nejenom nejlepší jezdci, kteří se ce-
lého seriálu účastní, ale i  závodníci, kteří 
body nesbírají a  k  nám přijedou jen kvůli 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE POŘÁDÁ V RÁMCI  

„TÝDNE KNIHOVEN“ 

7. 10. – 11. 10. 2013 

BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH 
PO   14.00 – 17.00 
ÚT     8.00 – 11.00 
ST   14.00 – 17.00 
ČT     8.00 – 11.00 
PÁ     8.00 – 11.00 

 

V SÁLE MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
 

atraktivnosti tratě. Vždyť kdo si může jen 
tak zazávodit v historickém centru města 
a jeho přilehlých uličkách? Ohlasy nám to 
jen potvrzují…
Trať opět vedla z  náměstí kolem zámku 
k řece, poté se odbočilo doleva do Nábřežní 
ulice a jelo se při hradbách až téměř k mos-
tu u bývalého Jitexu. Tady se opět odbočilo 
doleva a  po krátkém prudším stoupání se 
závodníci dostali do Příčné ulice. Odtud 
přes Trhovou, kde u  hostince Černý orel 
zabočili do Hradební, kolem Bílé růže při-
jeli k masným krámům, odtud jeli za kostel 
a  pak směrem na náměstí, kde se dali do-
prava Havlíčkovou ulicí až k  lékárně. Šev-
číkovou ulicí se vraceli na náměstí. Okruh 
měřil cca 2,2 km.
Muži kategorie Elite jeli závod na 11 kol, 
veteráni, kadeti a starší žáci 8 kol. Děti jely 
okruh na náměstí. Celkově se závodu zú-
častnilo 85 závodníků, kteří soutěžili podle 
věku v 18 kategoriích.
O  celkové vítězství si to v  posledním kole 
závodu Elite rozdali Reeh Jiří, Hulač On-
dřej, Suchý Karel, Temniak Jiří a  veterán 
Soukup Petr. Vítězem závodu se v  čase 
43:40.147 stal Petr Soukup z  GALAXY 
Cyklošvec. O skvělé výkonnosti tohoto zá-
vodníka svědčí fakt, že jel oba hlavní závo-
dy a v obou zvítězil. Závod veteránů vyhrál 
v  čase 32:22.125. Nejstarším závodníkem 
byl Milan Toman (57 let), nejmladším Vítek 
Maxa (11,5 měsíce).
Kategorie Muži 1: 
1. Povolný Michal Cyklosport-Pitstop.cz
2. Haas Václav Duratec team
3. Bohm Josef Tavič team
Kategorie Muži 2: 
1. Hulač Ondřej Rotor bike team
2. Suchý Karel Koro-sklo
3. Temniak Jiří Rotor bike team
Kategorie Veteráni 1: 
1. Soukup Petr GALAXY Cyklošvec
2. Musil Petr Rotor bike team
3. Malát Jan Cykloservis Malát Klatovy
Kategorie Veteráni 2: 
1. Tuháček Vladimír SCV Blatná
2. Mrňák Karel Klatovy
3. Toman Milan Cykloservis Malát Klatovy
Kategorie Kadeti: 
1. Kotiš Josef Mtb Ježíkov
Kategorie Starší žáci: 
1. Skořepa Josef Cyklosport-Pitstop.cz
Kategorie Mladší žáci: 
1. Nový Jakub SK Řepice
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2. Kužel Ondřej Nýrsko
3. Caban Adam Praha
Kategorie Ženy: 
1. Staňková Sylvie Enduro Horažďovice

Závod pro děti byl určen i  pro ty úplně 
nejmenší, kteří po horažďovickém náměstí 
závodily jak na kolech, tak i na odstrkova-
dlech, tříkolkách a  v  náručí rodičů (když 
zrovna nebyla chuť šlapat). Tyto dětské 
kategorie měly nejvíce vítězů. Každý ze zá-
vodníků byl za svůj výkon odměněn.
Závěrem bych chtěl poděkovat našemu 
městu za možnost uspořádat tak atraktivní 
závod, regulovčíkům za pomoc s organiza-
cí a  všem spoluobčanům za ohleduplnost 
vůči pořadatelům a  závodníkům. Ale nej-
větší dík patří sponzorům – Městu Horaž-
ďovice, TS Horažďovice, TS Strakonice, 
a  firmám Hapon, Bohemia Sport Lion, 
Nakladatelství Fragment, Mlýn a  krupár-
na Mrskoš, Mlýn Brabec, Classic Oil, ADT 
ATV a MOTO Shop, Hokr.cz, Klempířství 
Korch, Šumava-net, AVS, Ježek, RINT, 
Zámecká cukrárna, ZP Devětsil Horažďo-
vice, Pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 
Bramac, BESIP, Hypoteční banka, Uni lea-
sing, Interiéry Kareš, Jízdní kola Faust, Pa-
pírnictví Lukeš, Enduro Horažďovice, Mo-
tocentrum Mída, Lyckeby Culinar, Rema 
Turbo a dalším.
Biku zdar!

Josef Maxa

novinky z hsg 
horažďovice
Vážení čtenáři, musím nejdříve, před in-
formacemi o  říjnových akcích, poopravit 
několik důležitých údajů, které jste četli 
v minulém čísle Obzoru.
1. Počet týmů okresní soutěže Strako-
nicka se oproti původně plánovaným 
14 družstvům ustálil na počtu 13 mužstev. 
V průběhu minulého měsíce došlo ke slou-
čení družstev HC Netolice a  HC Budilov. 
Soutěž budou absolvovat pod názvem HC 
Budilov.
2. Na losovacím aktivu OS odsouhlasili 
přítomní zástupci mužstev možnost hos-
tování jednoho hráče z okresního přeboru 
v  okresní soutěži. Tohoto pravidla jsme 
okamžitě využili k  angažování Marka 
Vlčka z týmu HC Sokol Cehnice, který již 
v  minulosti projevil zájem hrát za HSG. 
V bodování soutěže se v loňské sezoně OP 
pohyboval na předních pozicích. Jak jsem 
již zmínil v minulém čísle, tým HSG se stal 
po letech rovnocenným soupeřem pro vět-
šinu týmů OS, ale bohužel velkou slabinou 
bylo proměňování gólových šancí, které 
jsme si vypracovali. Angažováním Marka 
Vlčka snad dojde k  posunu o  krůček do-
předu v našem snažení.

…a teď k plánovaným akcím:
Již delší dobu koluje mezi příznivci ho-
keje v  regionu informace o  plánovaném 
zápasu mezi HSG a ženskou reprezentací 
ČR ve prospěch neziskové organizace Jo-
náš z Kašperských Hor (viz. pozvánka na 
str.  17). Organizace Jonáš se stará o  děti 
ze slabších rodinných poměrů. Za HSG 
musím podotknout, že tato informace je 
pravdivá, s malou změnou účastníků akce.
V  rámci propagace ženského hokeje 
v  tomto kraji nakonec odehrajeme utká-
ní proti výběru Čech a  Moravy. V  tomto 
výběru se představí nejlepší hokejistky, 
které hrají ženskou extraligu.
Akce se koná dne 26. 10. 2013 od 17 ho-
din na zimním stadionu v  Sušici. Sou-
částí doprovodného programu bude mimo 
jiné dražba dresu s originálním podpisem 
velkého plzeňského patriota Martina 
Straky a  jednoho z  nejlepších hokejistů 
ČR všech dob, kladenského Jaromíra Já-
gra. Dále máme připravené vystoupení 
mladých krasobruslařek ze Strakonic.
Vstupné 60 Kč dospělí, děti do výšky 
150 cm zdarma. Veškerý zisk ze vstupného 
a dražby dresů bude věnován nadaci Jonáš.
Dopravu na zápas a  zpět zajistí horažďo-
vická firma AUTOMONT pana Chlana. 
Pokud by zájemci chtěli tohoto využít, 
mohou se obrátit přímo na pana Chlana, 
číslo tel. 776 207 007, a zajistit si tak bez-
problémovou dopravu do Sušice a  zpět. 
Tato firma je jedním ze sponzorů celé akce 
a za to jí patří velký dík.
Soutěžní ročník 2013–2014 začíná pro 
HSG 22. 9. 2013 zápasem proti velice ne-
příjemnému soupeři Eagles Písek. Dalším 
soupeřem je 28. 9. 2013 naopak přijatel-
ný KR Beton Prachatice. Oba zápasy již 
budou v době doručení Obzoru odehrány 
a doufám, že se k dobru HSG připíší body 
do výsledkové tabulky. V  návaznosti na 
velice pěkné výsledky z konce loňské sezo-
ny a z herního projevu týmu v letní přípra-
vě není tato meta nedostižnou.
Veškeré informace ohledně následujících 
zápasů HSG budou zveřejňovány v  Ho-
ražďovicích, ve vývěskách Infocentra Prá-
cheň. Dopravu pro fanoušky, pokud bude 
zájem, zajistíme přes zmiňovanou firmu 
pana Chlana.
Opět připomínám kontaktní čísla k získá-
ní podrobností k akcím na říjen 2013: 
J. Bučok, tel. 722 185 959, 
J. Štrébl, tel. 606 673 466.
A  na co se můžete těšit v  říjnovém čísle? 
Určitě vám sdělíme výsledky ze zápasů 
OS. Přečtete si o  průběhu charitativní 
akce a poinformujeme o plánovaném tur-
naji měst Horažďovice, Sušice a Strakoni-
ce, který opět iniciují hráči HSG. Věřme, 
že se nám tato snaha podaří zrealizovat.
Příjemné podzimní dny!

Josef Bučok, HSG Horažďovice

horažďovická 
tenistka slaví jeden 
úspěch za druhým
Sedmnáctiletá hráčka z  TK Horažďovice 
Petra Halmlová v letošní letní sezóně slaví 
samé úspěchy. Hned na prvním domácím 
turnaji 30. června 2013 dominovala ve 
dvouhře, když potvrdila svou pozici první 
nasazené hráčky a  zvítězila. Ve čtyřhře se 
společně s  další domácí hráčkou Terezou 
Štěchovou probojovaly až do finále. Na 
konci měsíce července skončila ve finále 
dvouhry i  čtyřhry na celostátním turnaji 
v Březnici. 3. 8. 2013 TK Horažďovice po-
řádal další Prácheňský pohár, ve kterém se 
Petra opět probojovala do finále dvouhry 
i  čtyřhry. Dvě druhá místa také obsadila 
6. 8. a 27. 8. na turnaji ve městě Březnice. 
Další její letošní triumf se konal 7. 9. 2013 
na domácích kurtech, když na turnaji do-
spělých obsadila první místo ve dvouhře, 
ale i ve čtyřhře, ve které společně s domácí 
hráčkou Martinou Beránkovou porazily ve 
finále nepomucké duo Koubová, Šloufová 
2:1 na sety. 
Jsme rádi, že naše Prácheňské poháry vy-
hrála domácí hráčka, což není samozřej-
mostí, jelikož jsme malé město a konkuren-
ce je vysoká. 
Tímto gratulujeme Petře k jejím úspěchům 
a věříme, že se jí bude dařit i nadále. Přeje-
me mnoho úspěchů!

TK Horažďovice

z radnICe

zastupItelstVo města 2. 9. 2013
schvaluje plnění rozpočtu k 31.07.2013,
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, tj. roz-
počtová opatření č. 1–19/2013,
schvaluje Protokol o výběrovém řízení pro 
poskytování zvýhodněných půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 
15. 8. 2013, tj. schvaluje poskytnutí půjčky 
ve výši 100 tis. Kč se splatností 5 let a úro-
kovou sazbou 2 %,
v záležitosti rozvojových ploch pro budoucí 
rozvoj města 
a) bere na vědomí stanoviska vlastníků 
k možnému odkupu nemovitostí v  lokalitě 
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č. 27 v k.ú. Horažďovice,
b) bere na vědomí stanoviska vlastníků 
k  možnému odkupu pozemků v  lokalitě 
mezi Okružní ul. a Četransem,
c) bere na vědomí informace o  pozem-
cích v  majetku společnosti Teraso s.  r.  o. 
Horažďovice – jedná se o pozemky o výmě-
ře 21 550 m2 v zastavitelném území, plocha 
je určená pro rozvoj, lokalita má napoje-
ní z  Blatenské ulice, možnost napojení je 
i přes železnici,
d) bere na vědomí informace o  pozem-
cích v  majetku společnosti Atrium s.  r.  o. 
Horažďovice – jedná se o  pozemky o  cel-
kové výměře 22 700 m2, které se nachá-
zejí v zastavitelném území, plocha č. 28 je 
určena pro rozvoj s  převažující výstavbou 
hal a budov pro produkci, území je možno 
dopravně napojit ze Strakonické ulice,
e) bere na vědomí informace o  pozem-
cích při Lavičkové cestě – část pozemků se 
nachází v současné době v Rezervě č. 34/2 
– lokalita Za sportem za čarou zastavitel-
ného území, plocha určená k  umisťování 
staveb s  nejvyšší přípustnou mírou zátěže 
v současné době bez dopravního napojení, 
ostatní pozemky kolem Lavičkové cesty 
lokalita č. 55 se nacházejí v nezastavitelné 
lokalitě,
f) pověřuje starostu města jednáním 
s  vlastníky jmenovaných pozemků o  pod-
mínkách odkupu pozemků se zřetelem na 
možnost uplatnění pozemku pro budoucí 
průmyslovou investici, 
pověřuje radu města k  ukončení nájmu 
z pozemku pro novostavbu řadového dom-
ku v ulici Nad Nemocnicí postaveného bu-
doucím kupujícím v  rozporu se Smlouvou 
o  budoucí smlouvě kupní a  jeho násled-
nému prodeji, nejdříve však 6 měsíců od 
zahájení doby nájmu dle podmínek 4. od-
stavce čl. IV příslušné Smlouvy o  budoucí 
smlouvě kupní na základě žádosti budoucí-
ho kupujícího,
bere na vědomí termíny realizace projektu 
Domova pro seniory ve dvou variantách dle 
přílohy č. 1, 
schvaluje záměr bezúplatného převodu 
budovy sokolovny čp. 352 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 790 m2, ostatní plocha 
– sportoviště a rekreační plocha o výměře 
4 569 m2 v  k.ú. Horažďovice od TJ Sokol 
Horažďovice do vlastnictví města,
v záležitosti odprodeje bytů v majetku měs-
ta Horažďovice:
a) bere na vědomí stanovisko Ing. Ivany 
Duškové tajemnice MěÚ, zároveň pověřené 
výkonem povinností a  oprávnění vedoucí 
finančního odboru MěÚ včetně dokumen-
tů Odboru dozoru a  kontroly zejména část 
dokumentu 5.1, 5.2, 5.3 publikace Právní 
úprava dispozic obecním majetkem podle 
zákona o obcích obsahující komentář práv-
ní úpravy podle publikované judikatury 
a výkladové praxe ministerstva vnitra a Sta-

novisko odboru dozoru a  kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra č. 47/2009 Sb., 
b) bere na vědomí stanovisko Bc. Marti-
ny Benešové, vedoucí odboru investic, roz-
voje a majetku města,
c) bere na vědomí stanovisko právního 
zástupce města JUDr. Petra Kubeše, Ph.D.,
d) bere na vědomí stanovisko ředitele 
Ústavu státu a práva Akademie věd ČR,
e) bere na vědomí odpověď ředitelky od-
boru dozoru a kontroly veřejné správy, Mi-
nisterstva vnitra ČR,
f)  schvaluje zahájení nové etapy prodeje 
bytů v  majetku města Horažďovice podle 
Zásad postupu při prodeji bytů a bytových 
domů v majetku Města Horažďovice ze dne 
1.  12. 2008 ve znění pozdějších dodatků 
a podle Strategického plánu rozvoje města, 
kapitola bydlení ze dne 9. 5. 2012,
g) schvaluje seznam bytových jednotek, 
které budou nabídnuty k prodeji stávajícím 
nájemníkům,
h) pověřuje realizací usnesení Odbor in-
vestic, rozvoje a majetku města, 
schvaluje logo Města Horažďovice, a to ná-
vrh doporučený porotou soutěže. 

Vlastníte  
řIdIčský průkaz  

podle Vzoru eVropského 
společenstVí???

Probíhá poslední výměna starších 
řidičských průkazů. Platnost řidičských 
průkazů vydaných v období od 1. 1.2001 
do 30. 4. 2004 končí 31. prosince 2013.

Miloslava Lišková, odbor dopravy 

Školy 

křesťanská mateřská 
škola 
Co nás čeká…
Během měsíce července a  srpna proběh-
la v  naší duhové mateřince rekonstrukce 
zahradních teras a  byl nainstalován nový 
herní prvek – pavoučí síť na školní zahradě, 
jak jste se mohli dočíst v předchozím čísle 
obzoru. A  než jsme se nadáli, začal nový 

školní rok a  my s  úsměvem uvítali naše 
„mazáky“ i nové školáčky. Někteří šli s ra-
dostí, někteří uronili i malou slzičku. Avšak 
během pár následujících dní se všechny 
děti sžily se svými kamarády i  s  učitelka-
mi. Nejstarším dětem už také začaly „sko-
roškolní“ povinnosti. I  v  letošním roce se 
budou 1× týdně scházet k cílené předškolní 
přípravě z  oblasti grafomotoriky, předčte-
nářské gramotnosti a  předmatematických 
dovedností.
A co nás čeká v nejbližších měsících? Pra-
videlné návštěvy kláštera, kde si děti pro-
žijí probíraná témata také prostřednictvím 
smyslově symbolické pedagogiky. Dále 
každý měsíc u  nás přivítáme oblíbené di-
vadélko Dráček s veselými i poučnými pří-
běhy. Již potřetí se shledáme s kamarádkou 
ze sousední země, paní Vendulou Maihorn, 
která nám přiblíží další německá slovíč-
ka, v rámci projektu Krůček po krůčku do 
sousední země. Otevřeme opět svá vrátka 
pro zábavné tvoření v  adventní dílničce. 
V předvánoční době se pak naši předškolá-
ci vydají na výlet za Spejblem a Hurvínkem 
do Prahy. A určitě nemůžeme zapomenout 
na vánoční setkání rodičů a  dětí, naplně-
ná písničkami, říkadly, veselými úsměvy 
a  očekáváním příchodu Ježíška. Pojďte se 
na to vše těšit s námi.

Kolektiv KMŠ

střípky z paloučku
Po prázdninách se Palouček opět zaplnil 
dětmi a  my bychom se chtěli podělit o  ně-
kolik prvních postřehů. V  mateřské ško-
le jsme přivítali opět 112 dětí ve čtyřech 
třídách. Paní učitelky se snažily vytvořit 
ve svých třídách pro děti útulné a  bezpeč-
né prostředí. V  některých třídách došlo 
k  úpravám, které proběhly již s  koncem 
uplynulého školního roku. Třída Hvězdič-
ky má nový prostor pro ukládání dětských 
postýlek, který děti mohou využít i pro hru. 
Tento víceúčelový prostor nám vyrobila fir-
ma pana Václavka již ve třídě Motýlci pod-
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le našeho přání a  velmi se nám osvědčil. 
Další novinkou je dětské hřiště do inte-
riéru, které nám poskytla firma Eurobyt 
Velký Bor. Toto hřiště je umístěno ve třídě 
Berušky a děti si ho velmi oblíbily. A ještě 
jedno nové místo mají děti moc rády. Je na 
školní zahradě a  jmenuje se Orlí hnízdo. 
To se stává místem důvěrných rozhovorů 
mezi dětmi.
Na celý školní rok máme připraveno mno-
ho zajímavých aktivit jak pro děti, tak 
i  pro dospělé. Každá třída má své zamě-
ření a  z  toho plynou i  nadstandardní ak-
tivity, které mají třídy zařazené ve svém 
třídním plánu. Nebudeme opomíjet naše 
směřování k  uměleckým a  ekologickým 
aktivitám, budeme se dále zaměřovat na 
oblasti, které jsou v  předškolním vzdělá-
vání prioritní. Mezi takové oblasti patří 
kromě jiných předčtenářská gramotnost, 
předmatematické představy, logopedická 
prevence. V  těchto oblastech se snažíme 
stále zdokonalovat, paní učitelky se zú-
častňují seminářů, které se věnují právě 
daným oblastem. Také školu vybavujeme 
pomůckami, které jsou moderní a účelné 
pro dané oblasti.
Abychom nezapomínali na rodiče, i pro ty 
jsme připravili novinku. Na základě spo-
lupráce s  paní Petrou Lukešovou, kterou 
známe z  obchůdku Sedmikráska, jsme 
připravili na celý rok cyklus setkání, která 
budou probíhat v  rámci projektu „Víme, 
co jíme“. Každý měsíc se sejdeme a  bu-
deme nejen hovořit o  daných skupinách 
potravin, ale také je budeme ochutnávat. 
Z Paloučku přejeme všem krásné nadchá-
zející podzimní dny.

Mgr. M. Sládková

zprávy ze zuŠky
Máme za sebou první měsíc nového škol-
ního roku a  já bych Vás rád seznámil 
s  našimi aktivitami na začátku školního 
roku v  ZUŠce. Do naší školy nastoupilo 
více než 250  žáků, což představuje opro-
ti konci minulého školního roku nárůst 
o více než 30 žáků. Ke zvýšení počtu žáků 
došlo v hudebním, výtvarném i  literárně-
dramatickém oboru. Všichni se s  plným 
nasazením pustili do práce a připravují se 
na plánované akce. O nich Vás však budu 
informovat příště.
Již v  úterý 17. 9. se žáci výtvarného oboru 
jeli podívat na zajímavou výstavu „Andy 
Warhol – Zlatá šedesátá“, kterou pořádá 
Alšova Jihočeská galerie v  Hluboké nad 
Vltavou. Výlet se velmi vydařil a naši žáci si 
odnesli bohaté zážitky, na které budou jistě 
dlouho vzpomínat.

Mgr. Martin Petrus

Vážení čtenáři, 
dovolte mi, prosím, reagovat na několik 
článků, týkajících se mé osoby, které se ob-
jevily v prázdninových vydáních HO. 
Velmi si vážím podpory, které se mi dostalo 
ze strany rodin žáků ZUŠ, od kolegů i širo-
ké veřejnosti. Tato cenná zpětná vazba je 
pro mě důkazem, že množství úsilí a ener-
gie vložené v uplynulých téměř šesti letech 
do rozvoje ZUŠ nebylo vynaloženo nadar-
mo. Je nezpochybnitelné, že zásluhu na 
dosažených úspěších školy nese především 
tým skvělých pedagogů. Bez kvalitních, 
obětavých a  kreativních týmových hráčů 
samotný vedoucí pracovník nedosáhne ni-
čeho. Bylo mi ctí spolupracovat s  týmem 
kolegů z  umělecké školy. Jsem vděčná za 
tuto životní příležitost. 
Děkuji paní učitelce Ivě Faltusové za mi-
mořádnou odvahu, s  níž dala najevo svůj 
postoj k  nastalé situaci a  rozhodla se pro 
odchod ze zaměstnání, které má tolik ráda. 

Eva Tichá Šelerová

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
       3. TÝDEN V ØÍJNU
  14. 10. - 18. 10. 2013
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

zŠ komenského
zahájení Školního roku 
2013/2014
Skončily krásné a letos i slunečné prázdni-
nové dny a  začal nový školní rok. Rok, na 
který se jistě těšila většina z  35 prvňáčků, 
kteří se v pondělí 2. září společně se svými 
rodiči a  prarodiči vydali do naší základní 
školy. V hezky vyzdobených třídách je mile 
přivítala paní ředitelka Mgr. Marcela Šmr-
hová spolu s místostarostou Janem Burián-
kem a třídní učitelky Mgr. Dana Slepičková 
(1. A) a  Mgr. Ivana Formanová (1. B). Na 
lavicích na nejmladší žáčky čekaly nové 
učebnice, sešity a drobné dárky.
Starší žáky uvítali třídní učitelé a  sezná-
mili je s organizací nového školního roku. 
Po hodině povídání se děvčata a  kluci 
rozběhli domů, aby si ještě užili příjemné 
zářijové počasí. Na postu třídních učitelů 
došlo k  několika změnám: 4.A  – Mgr. Ji-
řina Holubová, 4.B – Mgr. Jiřina Stichen-
wirthová, 6.A – Mgr. et Bc. Jan Řehoř, 6.B 
– Mgr. Vojtěch Herman, 9.B – Mgr. Jitka 
Hejdánková.
Během prázdnin se v naší škole pilně pra-
covalo. V  červenci malíři vybílili chod-
bu i  učebny v  1. patře. Do tříd I. A, II. B  
a  VI. B přibyly interaktivní tabule. Celkem 
jich máme ve škole 8 kusů. Výuka fyziky 
bude probíhat v nově vybavené učebně. Žáci 
se mohou těšit na pohodlnější židle, lepší 
zatemnění a rozvod elektrické energie.
V pondělí 2. září zahájila provoz školní dru-
žina. Od téhož dne se vaří ve školní jídelně.
Přejeme všem žákům úspěšný školní rok.

Mgr. Libuše Motlová

branný den na zŠ komenského
Většině žáků utekly prázdniny jako voda 
a  nastal čas vrátit se zpět do školy. Aby se 
hned nezačínalo učením, kterého si určitě 
ještě dost užijeme, byl pro nás opět naplá-
nován, pro naši školu již tradiční, Branný 
den. Ve středu 4. září po úspěšné cvičné eva-
kuaci školy jsme se vydali podívat k profesi-
onálním horažďovickým hasičům. Mohli 
jsme se skutečně těšit na velice zajímavý 
program, do kterého spadala samozřejmě 
i  prohlídka hasičské základny a  techniky! 
Rozšířili jsme naše znalosti ohledně hasi-
cích přístrojů, prohlédli jsme si vybavení 
a hasičské auto a zjistili jsme mnohé o práci 
hasičů z povolání. Po této zajímavé hodině 
jsme zamířili zpět do školy na další aktivity.
 Dozvěděli jsme se, jak v případě zranění 
našeho kamaráda vytvořit pomocí rukou 
tzv. židličku. Někteří z  nás si vyzkoušeli, 
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Naši předkové ctili památku svatých 
bratří nejen proto, že přinesli z dalekého 
východu veliké římské říše křesťanské 
učení ve srozumitelném jazyce, ale ze-
jména proto, že z  prostředí západní Ev-
ropy znali život založený na vzájemném 
podrobování kmenů a  národů pomocí 
plenění, mečů, válek, tedy život založený 
na násilí. A ti dva „svatí“ lidé a jejich po-
mocníci jim předčítali z bible slova boží, 
která zdůrazňovala potřebu úcty, přátel-
ství a  lásky mezi lidmi. Bylo to něco no-
vého, něco, co si každý sám v  sobě přál, 
když snil o tom, jak by mohl být lepší ži-
vot jeho samotného i jeho blízkých osob. 
Někdejší spousta bohů, jak je předkové 
znali z  dob předkřesťanských, měla roz-
dělené úlohy a  každý se staral o  úspěch 
na lovu, při pěstování obilí, milování, ve 
válkách, a  ti se také nemohli často mezi 
sebou „domluvit“, aby spravedlivě po-
máhali ve všem. A najednou jim tihle lidé 

zdaleka, kde se mluvilo podobnou řečí, 
jakou znali sami dobře už od dětství, ří-
kali, že ve skutečnosti existuje jen jediný 
Bůh, který je tak všemocný, že všechno 
vymyslel a  vytvořil sám, nemusel se do-
hadovat s  dalšími bohy a  mohl a  uměl 
nejen vymýšlet, ale i oslovovat lidi, které 
stvořil ke své podobě, aby byli také moud-
ří. A ten svou vševědoucností může a umí 
svým velikým duchem oduševňovat i  ty 
své lidské „dětičky“. Dobře věděli, že 
i  v  každé obci jsou lidé, kteří vymýšlejí, 
jaké věci udělat, a  jsou i  ti, kteří ty věci 
umí udělat lépe než ti, kteří vymysleli, co 
se má udělat.

Abychom dobře pochopili, proč byli Cy-
ril a  Metoděj tak rychle a  dobře chápáni, 
je užitečné připomenout, že Evropa byla 
stále rozdělena řekami Rýn a  Dunaj na 
bohatou a chudou, ale nedávno spojovaná 
Karlem I. a vzápětí rozbíjená od jeho synů. 

A  bylo to už 550 let, co císař Kostantin 
(v r. 311), jako vládce západního i východ-
ního světa, vydal v Itálii v Miláně patent, 
jímž ukončil pronásledování křesťanů 
a  naopak křesťanství ustanovil za dopo-
ručované učení. Až za koncem Evropy 
a  též u  nejnižšího místa Černého moře 
vybudoval mohutné obchodní a dopravní 
a  tedy i  bohaté středisko Byzanc. A  zá-
padní říše Římská stále válčila, v  bojích 
zajímala na práce tisíce otroků a morálně 
upadala, až před koncem 5. století zanik-
la. Kdysi mocný Řím nahradila bohatší 
Byzanc a Římu zůstalo tradiční sídlo pa-
peže jako nejvyššího biskupa křesťanů. 
Až v  roce 754 papež Štěpán II. pomazal 
prvního Karlovce Pipina na vládce po-
malu vznikající Franské říše a po něm po 
řadě válek až papež Lev III. v  roce 800 
i  Karla I. na císaře. Ten slíbil vytvořit 
mocný stát západní Evropy a  pomáhat 
rozvoji křesťanství a morálky, ale už jeho 
tři synové jeho záměr dovedli ve Verdunu 
v  roce 843 k  rozpadu na tři menší stá-
ty – západní, střední a  východní Franky 
(budoucí Francie a Německo a mezi nimi 
nesourodý „kůl“ od severního Lotrinska 
po Itálii na jihu). Známý soupis bavorské-
ho geografa z roku 844 neuvádí nic o vý-
chodních Frankách, ale uvádí 58 sousedů 
na východ, jež Ludvík Němec považoval 
„jaksi za své“, i  když jen výhledově. Zdá 
se, že známý řezenský křest 14 knížat 
z  Čech v  lednu 845 byl pro něj mnohem 
spíš fabulací k zvětšování jeho nejmenší-
ho synovského podílu, který měl zakrýt 
jeho snahy o  dohodu, k  jaké přistoupila 
Morava kolem 20. let devátého století 
(zrušit silná kmenová knížata a nahradit 
je dosazenými povolnými a  odvolatel-
nými „úředníky“, jak byla organizována 
Franská říše už za Karla I.). Nasvědčuje 
tomu i  vpád Ludvíka Němce na Moravu 
hned v  roce 846, kam dosadil za Mojmí-
ra  I. jeho mladého synovce Rostislava 

sloVanská mIsIe sVatýCh bratří CyrIla a metoděje

 

Prácheňský 

G O R A Z D  
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a při zpáteční cestě pro výstrahu poplenil 
zemi Čechů, kteří se nechtěli poddat jeho 
mocenským ambicím. 
Podobné zkušenosti zřejmě vedly už 
o  15  let staršího knížete Rostislava 
k tomu, že v roce 861 požádal papeže Mi-
kuláše  I. o  vyslání slovansky mluvících 
učitelů a  kněží (neúspěšně) a  pak i  by-
zantského císaře Michala (862) o  totéž. 
To byl zřejmý a  velký strategický záměr 
pro předcházení východním výbojům 
německy mluvících Franků a  podporu 
předpokladů křesťanského a  jazykového 
spojení západních Slovanů (vytvořením 
samostatné arcidiecéze). Z  fyzikální 
mapy dole je vidět, že mělo jít o přirozené 
spojení oblasti největší a  silně slovanské 
Panonie, hradbou hor chráněných „ná-
razníkových“ Čech, a  malé, ale bohaté 
Moravy (průchozí moravská brána mezi 
masivy Alp, Karpat a českým nárazníkem 
byla logickou cestou jantarových a  dal-
ších stezek dlouhodobě). Ani papež si ne-
mohl dovolit vytvořit novou arcidiecézi 
jen pro nejmenší a  nejsnáze napadnutel-
nou Moravu. Po římském Mikulášovi I. si 
byl dobře vědom významu slovanské ar-
cidiecéze nejen východní císař Michael, 
ale i  papež Hadrián, který koncem roku 
869 vysvětil dosavadního biskupa Meto-
děje na arcibiskupa panonského ve Sré-
mu (dříve biskupství vyvrácené Avary, na 
první mapce u Bělehradu).
Ten záměr zřejmě správně pochopili i tři 
franští biskupové (Freising, Pasov, Sal-
cburg) a  rozhodli se bez vědomí papeže 

Hadriána a  proti jeho vůli odsoudit za 
kacířství do vězení nového arcibiskupa 
Metoděje. Evropa netušila, že je uvězněn 
ve švábském karceru v Elwangenu a že se 
ani nemohl věnovat papežskému pově-
ření. Až na jaře 874 nový papež Jan VIII. 
všem třem viníkům pod tvrdými tresty 
odvolání z  jejich funkcí přikázal Meto-
děje propustit z  vězení (na první mapě 
označen i  Srém, Řezno a  Elwangen). 
Zřejmě po propuštění a v zuboženém sta-
vu se dostal Metoděj nejdříve do špitál-
ního kláštera Reichenau na Bodamském 
jezeře (tam je bez data podepsán i  s  ně-
kolika svými spolupracovníky (Gorazd 
je podepsán řecky Chorazdamus). Za tří-
leté nepřítomnosti arcibiskupa Metoděje 
„franští dočasní vítězové“ znovu dosadili 
své franské kněze na místa slovanských, 
kteří působili v  letech 864 až 869) a Me-
toděj se jednak během roku 874 musel 
léčit a  neměl se vlastně kam vrátit. Prá-
vě rok 874 je obdobím, kdy se arcibiskup 
Metoděj po léčení mohl s Gorazdem (byl 
z  Práchně, byl „svobodného“ knížecího 
rodu a byl vysvěcen v římské i slovanské 
liturgii) vydat po hradištích dalších čes-
kých knížat a  světit oněch tradičně zná-
mých devět kostelů sv. Klimenta. 
Rok 870 se stal tragickým také pro kní-
žete Rostislava jako dalšího inspirátora 
myšlenky křesťanského spojení i  politic-
kého a  hospodářského propojení západ-
ních Slovanů. Dosavadní nitranský kníže 
Svatopluk (podle některých historiků 
měl tehdy 22 roků) byl inspirován i býva-

lým mnichem (snad i opatem) Vichingem 
z  Elwangenu k  vytvoření biskupství pro 
samotnou Moravu. Zatímco Rostislav 
měl v  roce 870 za sebou už zkušenosti 
z 24 let správy Moravy, Svatopluk se dal 
zviklat, zajal Rostislava a dovezl ho Lud-
víkovi Němci k  soudu. Řezenským orte-
lem byla pro Rostislava smrt za zradu při 
výkonu funkce, do které ho dosadil ten 
samý východofranský vládce v  roce 846. 
Dodatečně Ludvík Němec zmenšil trest 
na oslepení a doživotní vězení. Svatoplu-
ka v té době označil Ludvíkův syn Karlo-
man za zrádce, ale Svatopluk se z nařčení 
(asi s  pomocí Vichinga) vyvinil. Karlo-
man poslal dokonce Svatopluka s  fran-
ským vojskem proti povstalé Moravě. Při 
setkání vojsk Svatopluk přešel k  Mora-
vanům, zaútočil s  nimi na vojsko, které 
přivedl, a získal slávu za velké vítězství.
Zdá se, že začátkem konce šance, kvů-
li které se uskutečnila slovanská misie 
Konstantina a  Metoděje, byl už rok 870. 
Ještě v  roce 872 se Moravanům podařilo 
odrazit od jihu Franky, ale velkou armá-
du pod vedením mohučského arcibis-
kupa Čechové neodrazili a  zůstaly jim 
popleněné kraje. I  když český a  římsky 
orientovaný kronikář Kosmas vypustil 
zmínky o  „slovanské misii“, památka 
devíti klimentských kostelů připomínala 
cesty „pravého“ křesťanství až do císaře 
Karla IV. v Emauzském klášteře, v bojích 
lidu „podobojí“, českých bratrů atd. Na 
Moravě v  roce 885–6 Viching se Svato-
plukem vyhnali Metodějovy učedníky 
a vykopávky kostelů na jižní Moravě jsou  
památkou na doby těsně před „slovan-
skou misií“.

ÚCta k dědICtVí po předCíCh 
a Víra V moudrost I místníCh 
VelIkánů
Proti ztrátám paměti a jistoty o naší slav-
né historii a  o  významu celého Prácheň-
ska v  dějinách se tradovaly vzpomínky 
po celá staletí. Ale přišly doby, kdy se 
pokrok ve společnosti začal urychlovat 
(rodilo se víc dětí, víc jich bylo zdravých, 
také dospělí byli zdravější, odcházeli ze 
světa starší a  ve světě bylo potřeba živit 
mnohem víc lidí). Na vzpomínky už ne-
bylo tolik času. Pak také přišly doby, kdy 
se církevní projevy a činnosti začaly ome-
zovat přesto, že křesťanství zlepšovalo 
morálku a tím i život ve společném světě.
Dnes můžeme spíše závidět, že žili i v dál-
ce od Horažďovic takoví přemýšlivci, jako 
byl JUDr. František Tieftrunk, advokát 
v  Mělníku, který v  roce 1886 sepsal své 
úvahy o  rodných místech, a  zaslal je do 
časopisu Východ. Je užitečné připome-
nout aspoň krátkou ukázku z  dvaceti-
stránkové úvahy.

 



HORAŽĎOVICKÝ OBzOR č. 9/2013 | 11

„Udržela se totiž v  našem lidu po staletí 
pověst, že obyvatelé celé krajiny kolko-
lem hradu Prachně, „Pod Prachní“ pod 
českým knižetem Bořivojem, pokřtě-
ným od sv. Methoděje, na křesťanskou 
viru obrácení byli, že Bořivoj pro ně pod 
hradem, kde naproti nynějšímu městu 
Horažďovicům na pravém břehu Otavy 
rozsáhlé město leželo, vystavěl kostel, 
dle času a počtu devátý v Čechách, zasvě-
tiv jej sv. Klimentu jako patronu, kterého 
oba slovanští apoštolově Kyrill a  Metho-
děj ve zvláštní úctě měli.
Nelze o  tom pochybovati, že kostel ten-
to byl kostelem klášterním, vždyť byl 
sv. Methoděj sám mnichem, misie křes-
ťanské vedli jen mniši, udržovaní ve víře 
a  vzdělávání nově obrácených na křes-
ťanství obyvatelů celé krajiny jinak ani 
by se bylo nedařilo a neprospívalo, kdyby 
pod vedením představeného nebylo na 
témže místě shromážděno více duchov-
ních, jichž k tomu účelu potřebí bylo, a to 
„vše mohlo býti provedeno jen zařízením 
klášterním“. Že náhled tento jest správ-
ný, o  tom svědčí ta okolnost, že se stále 
udržuje označování krajiny naproti Ho-
ražďovicům na pravém břehu Otavy leží-
cí jménem „Svatopole,‘‘ že pojmenování 
to na mapách se udrželo a  jména taková 
se jen vrchům a polím klášterním dávala. 
Na místě někdejšího dřevěného koste-
la vystaven byl později kostel zděný, jak 
podnes stojí…

I současná naŠe práCheň žIje
Chodí sem spousty lidí na vycházky, cho-
dí sem uklízet a  udržovat čistotu lidé, 
kteří milují přírodu a  hezkou krajinu 
a  opět se začala rozvíjet i  společná se-
tkání lidí při bohoslužbách. Navazuje se 
tak na tradice předcházejících generací. 
Na prvním obrázku je např. velká jarní 
mše 22. dubna 2007, kterou vedli společ-
ně Otcové Karel Fořt a  Miroslav Nikola 

 

 

v  nádherné atmosféře probouzejícího se 
jara. Sešlo se tehdy tolik lidí, že byl malý 
i  ten veliký „plácek“ před hřbitovem. 
A dlouho po mši se tam ještě diskutovalo 
v příjemně prohřátém prostředí Práchně.
Na druhém obrázku (pana Čeňka Šebes-
ty) je loňská mše (také 22. dubna) uvnitř 
kostela sv. Klimenta. Je snad užitečné 
připomenout, že svátek sv. Klimenta je 
v  listopadu, a  to se pouť slavit nemůže. 
Proto se slaví na Práchni pouť v  příhod-
nějším počasí při sv. Vojtěchu a  jmenuje 
se vojtěšská pouť. A  kostel se jmenuje 
stále sv. Klimenta, už od těch dob, kdy jej 
tak vysvětil sv. Metoděj a  přesto, že byl 
už přestavěn z  dřevěného na kamenný. 
Je to tak, i když za posledních dvě stě let 
jenom na několika z  mnoha map někdo 
kostel přejmenoval na sv. Vojtěcha. Ale 
místní vědí, že svatý Kliment byl čtvrtý 
římský papež a zemřel v roce 101 mučed-
nickou smrtí na Krymu, když ho hodili do 
vod Černého moře s kotvou na krku. A že 
ostatky až k  nám přinesli při své misii 
svatí Cyril a Metoděj, tedy před 1150 lety. 
A na takovou vzácnost bychom mohli být 
hrdí. Ostatně, i z počtu ministrantů Otce 
Petra Koutského je vidět, že se mu po pří-
chodu z Moravy i u sv. Klimenta daří. 

V  letošním roce 1150. výročí příchodu 
„slovanské misie“ rodných bratří Kon-
stantina a Michaela ( jako mnichů Cyrila 
a Metoděje) se konala slavná mše na svá-
tek sv. Gorazda 28. července na vkusně 
upraveném prácheňském „plácku“ před 
kostelem sv. Klimenta. Mši celebroval ge-
nerální vikář českobudějovické diecéze 
Mons. Adolf Pintíř (rodák z  nedalekých 
Žihobec) s místním Otcem Petrem a mi-
nistranty a  probíhala v  prudkém slunci 
a  neobvyklé teplotě 33ºC, ale současně 
i  v  laskavém porozumění a  soudržnosti 
všech přítomných. Mše měla také citlivě 
volené písně, jemný kytarový doprovod 
a vroucně sametové procítění textů, kte-

rými přispěli manželé Schafhauserovi. 
Slavná mše tak spojovala všechny pří-
tomné, ale i  jejich upřímné poděkování 
oběma světcům nejen za příchod na Mo-
ravu a do Čech, ale i do slovanské Karan-
tanie, Blatenska, Nitranska a  srbského 
Sremu, který byl sídlem Metoděje jako 
panonského arcibiskupa. Po mši pak pro-
mluvili a poděkovali aktérům mše i věří-
cím krátce i starosta města Mgr. Zrůbek 
a  exstarosta pan Trčka (přečetl také do-
pis Ing. Němce, CSc. o  stavu prácheň-
ského zvonu a  o  potřebě jeho opravy) 
a doc. Papeš mluvil o historickém význa-
mu misie pro Evropu, o  jejím vlivu v  již-
ních Čechách na udržování bratrských 
křesťanských hnutí a  o  možnostech pů-
vodu sv.  Gorazda na Moravě, v  Čechách 
(město Goraždějovice), na Slovensku 
(osada Gorazdovo), v Srbsku (město Go-
ražde), které by neměly vést ke sporům, 
ale naopak ke spojování slovanských vě-
řících učením obou světců. 

Karel Jaroslav Fořt, Zdeněk Papeš

K OBRÁZKŮM:
V  hlavičce použity fotografie Zdenka 
Papeše (ZP) – Zlatá Prácheň, Podoba 
sv.  Gorazda v  pojetí paní sochařky Ma-
nouškové na zvonu sv. Gorazd ve věži 
kostela sv. Petra a Pavla, Prácheň ze Sva-
topole a  reprodukce „oleje“ Zdeňka Pa-
peše mladšího.
Dole mapa Evropy ukazuje povodí řek 
Rýn a  Dunaj od Bodamského jezera 
a  hlavní místa pobytů sv. Cyrila a  Meto-
dě při jejich „Slovanské misii“ Evropou. 
Dva červené čtverečky dole zobrazují 
střediska západo a  východořímské říše 
– Řím a  Byzanci, mezi nimi hvězdička 
rodiště obou bratří Solun, vpravo za By-
zancí Krym, kde objevili bratři v roce 860 
ostatky sv. Klimenta, pod dvojím pravo-
úhlým zalomením Dunaje Srém, sídlo 
Metoděje jako pannonského arcibikupa, 
dále Blatensko a Nitransko jako sídla kní-
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žat Kocela a Svatopluka, na Moravě jiho-
moravská sídla, v  Čechách aspon Prahu 
a Práchen a vlevo od Práchně Řezno jako 
centrum vznikající východofranské říše 
Ludvíka Němce. Vlevo od Řezna je vy-
značen Elwangen, místo téměř tříletého 
věznění arcibiskupa Metoděje a pod ním 
špitální klášter Reichenau na Bodam-
ském jezeru, kde se Metoděj po věznění 
zřejmě léčil. V  horní části Jaderského 
moře jsou vyznačeny Benátky jako mís-
to , z  něhož bratři pokračovali do Říma 
nebo naopak na lod, kterou pak jeli do 
Byzance.
Na str. 10 Fyzická mapa střední Evropy 
ukazuje ve směru jih–sever trasu prasta-
ré jantarové stezky přes Moravu a přírod-
ní ochrany Čech a  Panonie, tedy země, 

 

jež mohly vytvořit slovanskou arcidiecézi 
a mírovější další život střední Evropy.
Na str. 11 fota ZP a Č. Šebesty z průběhu 
mší na Práchni v roce 2007 a 2012.
Na str. 12 foto ZP ze jmenin města a svát-
ku sv. Gorazda na Práchni (generální vi-
kář ČB dieceze, Mons. Adolf Pintíř a ho-
ražďovický Otec Petr Koutský).
Reprozvětšenina ZP poštovní známky 
(viz. červencové číslo HO) z  roku 1935 
k  výročí úmrtí sv. Metoděje. Jde o  mi-
strovské rytecké dílo pražského rytce 
světového formátu Bohumila Heinze 
(1894–1940) podle obrazu brněnského 
malíře Janka Köhlera (1873–1941), jed-
noho z častých portrétistů obou světců.

poděkování a zdravice
Monsignoru 

KARLu JAROSLAVu FOřTOVI 
i všem dalším, kteří sami o sobě 

vědí, že pomáhali či pomáhají 
při obnově významu a věhlasu už 
kdysi slavného města Goraždějo-
vice pod „horou“ Práchní, s „go-
razdovským“ hradištěm a s jed-

ním z devíti velmi starých kostelů 
v Čechách, které byly zasvěceny 
svatému Klimentovi, čtvrtému 

křesťanskému papežovi.

Jsme rádi, že za všechny nadšence pro 
slavnostně starobylou „horu“ Prácheň 
i  pro celý někdejší Prácheňský kraj spo-
lečně s  vedením města a  administrá-
torem farnosti, s  vikářem sušicko-ne-
pomuckého vikariátu a  s  generálním 
vikářem celé českobudějovické diecéze 
můžeme po celostátní oslavě 1150. vý-
ročí příchodu slovanské misie svatých 
bratří Cyrila a  Metoděje do našich zemí 
s úctou a na závěr oslav jmenin sv. Goraz-
da, patrona našeho města, která je proto 
současně i oslavou jmenin našeho města, 
poděkovat Monsignorovi a Otci Karlu Ja-
roslavu Fořtovi, který se po mnohaletém 
„vyhnání“ mohl už před třiadvaceti lety 
vrátit do svého vroucně milovaného kraje 
dětství a v něm společně s námi nedávno 
oslavit i  devadesáté a  jednadevadesáté 
narozeniny.

Děkujeme Vám, Otče Karle, za Váš dlouho-
dobý zájem a osvětlování významu
byzantské misie pro slovanskou Evropu i za 
znalosti, které jste mohl poskytovat z dlou-
hého života v západní Evropě nám, kteří 
jsme se do ní naopak nesměl dívat, děkujeme 
Vám i za to, jak svérázně jste přispěl našemu 
kraji k opětnému návratu osobnosti svatého 
Gorazda do jeho rodného kraje, když jste za-
koupil pro kostel sv. Petra a Pavla zvon, který 
bude i dalším generacím lidí kolem Práchně 
svým hlasem připomínat význam slovanské 
misie a dokonce i přítomnost ostatku sv. Kli-
menta, který vložil do menzy svatý Metoděj, 
když světil kostel v rodišti svého nejbližšího 
spolupracovníka.
Už přes tisíc let víme, že Prácheň je staro-
slavná a památná, generace si to s  úctou 
říkaly, ale nemohly o tom předávat doklady.
Ví se, kde měl dokonat život  svatý Metoděj, 
neví se to o králi Rastislavovi, ani o knížeti - 
Gorazdovi a Kocelovi. Udržení jejich památ-
ky pomáhali přemyslovská knížata i králové, 
císař Karel IV., ale i prostí čeští a moravští 
křesťané. Nemáme miliony na průzkumy, 
ale věřme že pravdu najdeme. Snad k tomu 
pomůže i „Prácheňský Gorazd“.
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jaké to je, když vás zdravotníci nesou na 
nosítkách. Poté jsme si připomněli stabili-
zovanou polohu, na dalším stanovišti v tě-
locvičně jsme se učili, jak správně ošetřit 
a obvázat zranění tak, aby zraněný do pří-
jezdu pomoci ztratil co nejméně krve.
Následně jsme zamířili na školní hřiště 
protáhnout si svaly. Díky našim tělocviká-
řům jsme si osvěžili štafetu, trojskok a na-
konec absolvovali člunkový běh.
Za tento skvělý den musíme poděkovat 
všem učitelům, kteří při jeho přípravě vy-
naložili to největší úsilí, vybraným žákům 
z  devátých tříd, kteří jim byli nápomocni, 
ale největší poděkování samozřejmě pa-
tří horažďovickým hasičům za jejich čas 
a  ochotu, protože na hodinu přerušili své 
obvyklé povinnosti a  našli si chvíli i  pro 
nás. Kdyby však nastal poplach, na což se 
někteří z nás ve skrytu duše těšili, vyjeli by 
hasiči za svým posláním bez ohledu na náš 
program.

Kristýna Sulková a Natálie Šnajberková 
(8. B)

opět padl rekord 
v počtu žáků! 
Střední škola Horažďovice se může poch-
lubit počtem 335 žáků, což je nejvyšší 
číslo ve své historii! V době, kdy ostatním 
středním školám počet žáků rapidně kle-
sá, u nás naopak připisujeme na své kon-
to 20 žáků navíc oproti loňskému roku. 
Ptáte se po důvodech zvýšeného zájmu 
o naši školu? Zajímavé a na trhu práce žá-
dané obory, atraktivní prostředí a  každý 
rok novinky, které jsou od nás již pravi-
delně očekávány. 

a co jsme žákům 
připravili od září 2013?
Díky realizaci projektu v rámci ROP NUTS 
II Jihozápad pod názvem Moderní techno-
logie v  grafickém designu a  gastronomii 
jsme pro žáky uměleckých oborů Grafický 
design a  Propagační výtvarník – aranžér 
během letních prázdnin vybavili učebny 
nejmodernější technikou na současném 
trhu. Od září mohou žáci při svém studiu 
využívat toto skvělé zařízení: 
Tiskový plotter včetně řezací hlavy
Tento stroj slouží k  tisku a  výrobě pro-
pagačních prostředků, grafických prací, 

plakátů, bannerů, fotografických výstupů 
a prezentačních tiskovin. Žáci se naučí pra-
covat s moderní technologií a budou moci 
na základě poptávky prezentovat své práce 
na veřejnosti.
Multifunkční tiskárny:
Tyto stroje umožní žákům vytvářet kvalitní 
tisky, žáci mohou pracovat na zakázkách 
typu reklamní publikace, plakáty, letáky, 
katalogy, brožury apod.
Automatizovaná řezačka:
Tento stroj mohou žáci používat pro tvor-
bu paspart, řezání vizitek, kartonů, aran-
žérských pomůcek, prostorových schémat 
a  prvků a  pro další variabilní možnosti 
v obalové technice a adjustování prací.
Satinýrka – hlubokotiskový lis na grafické 
práce
Lis je používán jako nástroj pro tisk z výš-
ky i hloubky. Žáci získají osobní zkušenost 
s těmito velmi tradičními výtvarnými tech-
nikami, které mohou rozvíjet při svém dal-
ším uměleckém studiu.
Tepelný lis:
Tato technologie umožní žákům tisk na 
textil, vytvoří tak další propagační před-
měty, které škola nabídne veřejnosti.

Tablety k počítačům:
Tablety Wacom Cintiq 24HD jsou přímo 
napumpovány nejnovějšími technologi-
emi. Jedná se o  ideální zařízení pro plně 
profesionální tvorbu, které nastavuje nový 
standard v  3D designu, animaci, vývoji 
her, průmyslovém designu a  vizuálních 
efektech. Cintiq 24HD již nedělá žádné 
kompromisy v  otázkách kvality obrazu, 
ergonomie ani pohodlí. Žáci uměleckých 
oborů získali díky projektu nové zařízení 

v celkové hodnotě 1 500 000 Kč.
Druhá část projektu je zaměřena na ino-
vaci gastronomických oborů. Zatím jsou 
stavebně zrekonstruovány tři učebny a bě-
hem měsíce října bude dodáno pro cvičnou 
kuchyni toto zařízení:
konvektomat s digestoří, myčka s odkláda-
cím stolem, čtyři sporáky s troubou a odsá-
váním, pec na pizzu, chladící a mrazící stůl, 
kuchyňský robot, výdejní stůl, fritéza, vše 
v hodnotě 1 300 000 Kč.
Pro přípravnu studené kuchyně: sporák 
s  troubou, myčka s  odkládacím stolem, 
nářezový stroj, kombinovaná lednice, malý 
konvektomat s  digestoří, lávový gril, vše 
v hodnotě 400 000 Kč. 
Pro učebnu stolničení: kávovar s mlýnkem 
na kávu, pokladní systém obsluhy, flam-
bovací vozík s  vybavením, vše v  hodnotě 
350 000 Kč.
Celková dotace pro gastronomické obory 
činí 2 500 000 Kč.
Nově vybavené prostory školy si mohou 
zájemci o  studium a  občané města i  okolí 
prohlédnout ve dnech otevřených dveří, 
které letos pořádáme 8. 11. a 13. 12. vždy 
od 8.00 do 14.00 hodin.
Těšíme se na Vás!

Ing. Vladimír Greger, ředitel školy 

dům dětí a mládeže 
informuje...
Nový školní rok je v plném proudu a v prv-
ním říjnovém týdnu se rozbíhá kroužková 
činnost našeho DDM. Podobně tak se roz-
jíždí i  činnost klubová, současně v  říjnu 
zahajujeme dva kurzy pro dospělé (kerami-
ka a  latinskoamerické tance). I pro letošní 
rok jsme připravili několik novinek, které 
jsou v  přehledu kroužků řádně označeny. 
Pracoviště Přírodovědné stanice (dále jen 
PS) nachystala inovovanou nabídku téma-
tických výukových programů pro školky 
a  školy a  nově nabídneme rukodělné výu-
kové programy i  v  Zámku. Rovněž pokra-
čujeme v  postupné modernizaci učeben 
v Zámku a areálu Přírodovědné stanice. 

kroužky
Od poloviny září je k  dispozici kompletní 
nabídka pro šk. rok 2013/14. Anotace čin-
nosti jednotlivých kroužků, termíny koná-
ní, kontakty na vedoucí a případné zajíma-
vosti najdete nejen na nástěnkách v Zámku 
a  Přírodovědné stanici, ale i  ve školách 
a  především na našich webových strán-
kách (www.ddm-hd.cz). Činnost kroužků 
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paralelně prezentujeme i v ZŠ v okruhu cca 
15  km od Horažďovic, neboť část našich 
klientů se rekrutuje i  z  obcí ležících mimo 
horažďovický mikroregion. Na kroužky je 
možné se přihlašovat do konce října, při-
hlášky jsou k dispozici na obou našich pra-
covištích v Zámku i Přírodovědné stanici od 
8 do 16 hodin, zápisné do kroužku je možné 
uhradit také tam, případně je možné využít 
bezhotovostního transferu. Pro informace 
o kroužkové činnosti, které nejsou obsaženy 
v  přehledu kroužků, kontaktujte, prosím, 
Ing. Veroniku Týrovou (602 940 914) v pří-
padě, že jde o kroužky a akce konané v Pří-
rodovědné stanici, informace o  činnosti na 
Zámku, ale i  v  dílnách a  tělocvičnách Vám 
pak pro změnu ráda podá Bc. Ivana Fausto-
vá (777 367 688). 
Velmi prosíme rodiče a  zájemce o  krouž-
ky, aby přihlašovací agendu (odevzdání 
přihlášky + zaplacení) nenechávali na po-
slední chvíli a vyřídili vše před podzimními 
prázdninami, které začínají v  posledním 
říjnovém týdnu. 

přírodoVědná stanICe
Od října mohou školky a školy využít pes-
tré nabídky výukových programů v  Příro-
dovědné stanici. Jejich cílem je přiměřeně 
hravou, zábavnou formou zprostředkovat 
dětem poznatky nejen o našich chovancích. 
Během programů se s dětmi budeme učit 
o základech biologie a ekologie vybraných 
druhů či skupin živočichů. Rovněž se do-
zvíme, jaká hospodářská a domácí zvířata 
žijí či žila na českých dvorech a která nao-
pak ve vzdálených krajích. Výuka je vždy 
doprovázena živými ukázkami. Cílem 
dalšího z programů je pochopení principu 
koloběhu vody, nechybí ani exkurze do by-
linkové zahrádky a téma již tradiční, tedy 
třídění odpadů a  možnosti jejich recykla-
ce. Všechny VP jsou stavěny tak, aby na-
vazovaly na průřezová témata daná RVP. 
V  detailech jsme však schopni program 
na přání učitele upravit tak, aby odpovídal 
potřebám ŠVP dané školy.

projekty
Ve věci investičních projektů je třeba zmínit 
vývoj situace v  projektu Založení environ-
mentálního centra. Začátkem října skončí 
opakované zadávací řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku v  jejímž rámci by mělo 
dojít k  rekonstrukci budovy bývalého Pod-
branského mlýna v  pobytové vzdělávací 
centrum. Pevně věříme, že tentokrát se za-
dávací řízení obejde bez procesních chyb 
a dojde k podpisu smlouvy se stavebníkem. 
Předběžným termínem pro zahájení stav-
by je listopad 2013. Legislativní průtahy 
se získáním stavebního povolení, následné 
přípravy zadávacího řízení, jakož i jeho zru-
šení v jarním termínu mají za následek roční 

skluz v projektovém harmonogramu. 
Coby výsledek drobnějších projektových 
aktivit vznikl v Zámku Otevřený klub, jakási 
čekárna pro členy kroužků, kde mohou strá-
vit volný čas před či po svém kroužku. K dis-
pozici jsou deskové hry, časopisy pro mladé, 
možnost poslechu hudby či přístup na inter-
net. V rámci krajinotvorných projektů jsme 
letos provedli management lučních porostů 
v lokalitě na Hrádku, jehož cílem je zlepše-
ní podmínek pro existenci zvláště chráně-
ných druhů rostlin. Současně v  rámci PPK 
provedeme během podzimu 2013 výsadby 
alejových stromů na dvou lokalitách v oko-
lí Horažďovic. Výsadby připravoval Mgr. 
Vladimír Ledvina a  kromě dubů, javorů či 
jeřábů budeme sázet i staré odrůdy švestek, 
to vše podél polní cesty na Šibeník a bývalé 
cesty nedaleko Komušína. 
Posledním projektovým počinem je navázá-
ní na loňskou návštěvu Bretaně. V termínu 
podzimních prázdnin totiž vyrazíme s pěticí 
studentů sbírat mezinárodní zkušenosti do 
Lucemburska, a to v rámci projektu Lucem-
burk – srdce Evropy. Účastníci se potkají 
s  vrstevníky, nakouknou do tamní školy 
a  během 5 denní návštěvy shlédnou řadu 
pamětihodností, to vše s  cílem zlepšit své 
schopnosti v  používání francouzského či 
anglického jazyka. 

Mgr. Tomáš Pollak

akCe ddm
Ne 6. 10. od 8 hodin – ŠuMTuR junior – 
Stezka korunami stromů, Lipno (akce pro 
přihlášené): pojďte s  námi nahlédnout do 
světa stromů, jak ho možná neznáte. Akce je 
určena žákům 2. stupně ZŠ a studentům SŠ. 
Odjezd v  8 hodin od Přírodovědné stanice 
DDM, kapacita je omezena (max. 8 účastní-
ků). Akci vede Ing. Veronika Týrová. 
St 16. 10. od 17.00 – KERAMIKA PRO 
DOSPĚLÉ: zahajovací lekce oblíbeného 
kurzu keramiky nejen pro dospělé čítající 
12 lekcí. Vede Eva Bláhová, probíhá v kera-
mické dílně DDM v Zámku.
Pá 18. 10. od 19.00 – HIMÁLAJE (cesto-
pisná přednáška): 3. ročník cestopisného 
seriálu z celého světa zahájíme návštěvou 
Asie. Promítání vlastního videa z  nej-
vyšších hor světa s  komentářem horaž-
ďovického cestovatele Rudolfa Dvořáka.  
Sál DDM. 
Ne 20. 10. od 14.00 – DRAKIÁDA (akce 
pro veřejnost): tradiční pouštění vyrobe-
ných i  koupených draků na vrchu Loreta. 
Spolupořádáme s  horažďovickým Juná-
kem, akce probíhá za příznivého počasí.
Pá 25. – Út 29. 10. – LuCEMBuRK – 
SRDCE EVROPY (akce pro přihlášené): 
pětidenní exkurze do jednoho z  nejza-
jímavějších evropských měst. Určeno 
studentům ZŠ a  SŠ v  rámci mezinárodní 
spolupráce. 

Pá 1. 11. od 19.00 – LATINO PRO DO-
SPĚLÉ: zahajovací lekce kurzu latinsko-
amerických tanců (celkem 6 lekcí). Výuku 
vede Pavel Bízek, probíhá v sále DDM.
Ne 3. 11. v 8.00 – ŠuMTuR (akce pro při-
hlášené): pokračování seriálu turisticko-
poznávacích výjezdů za krásami Šumavy, 
tentokráte se vypravíme na legendární 
Velký Roklan (Gr. Rachel – 1453 m n. m.), 
který je druhou nejvyšší horou Šuma-
vy. Vrcholu dobudeme z  bavorské strany 
a  zbyde-li čas, navštívíme centrum Haus 
zur Wildnis v Ludwigsthalu. Pro zvládnutí 
akce není třeba extra kondice, stačí jen kva-
litní obutí a oděv poplatný ročnímu období. 
Akci vede Mgr. Tomáš Pollak. Počet účast-
níků je omezen (max. 8), na akci je třeba se 
přihlásit předem. Odjezd v  8.00 od Příro-
dovědné stanice DDM.

spolky 

skautské středisko 
prácheň 
zahájení roku
Stejně jako školní rok 2013/2014 začal 
i  rok skautský. Jako vedoucí doufáme, že 
pro děti bude (paní učitelky a páni učitelé 
prominou) zábavnější, než právě rok škol-
ní. Aby se nám toho podařilo lépe dosáh-
nout, bylo třeba rok řádně zahájit. Vlčata 
se již poněkolikáté vydala do jeskyně 
v Oboře na Chrástu. Zde objevila ohořelý 
pergamen z minulých let, na který přidali 
své podpisy všichni, kteří se letos zahájení 
zúčastnili. Obdobnou tradici zachováva-
jí i  skautky, které vyrazily na Prácheň za 
účelem vykopání lahve. Již po třinácté do 
ní i  za tento rok přibyl pergamen, rovněž 
s podpisy účastnic. Cestu zpět si zpestřily 
sběrem hub a  dlužno dodat, že byly více 

Vlčata u jeskyně v Oboře
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Když posloucháte vyprávění bělovlasého, 
pečlivě upraveného muže, přejete si, aby se 
čas zpomalil, aby mohl načínat další a  dal-
ší příběhy svého pozoruhodného života. 
Všimnete si kontrastu mezi jeho zkuše-
nostmi, nebývalými znalostmi a  pověstí 
odborníka světového významu na jedné 
straně a skromností na straně druhé. Kdyby 
u jeho kolébky před více než osmdesáti lety 

stála sudička, řekla by mu asi toto: „Poznáš 
mnoho věcí, poznáš přírodu, poznáš zákony 
života, poznáš daleké kraje. Poznáš celý svět 
a celý svět pozná tebe.“
Od dětství se přesouval z místa na místo, což, 
kdo ví, mohlo předurčit jeho cestovatelský 
život v dospělosti. Narodil se 14. června 1931 
v  Horažďovicích, maturoval v  Rakovníku, 
zoologii a  parazitologii absolvoval v  r.  1956 
na Přírodovědecké fakultě UK v  Praze. Do 
svého rodiště se vždy rád vrací a Horažďovi-
ce se mohou slavným rodákem hrdě chlubit. 
Mluvíme o RNDr. Milanu Danielovi, DrSc. 
Život a dílo tohoto vědce jsou velmi bohaté; 
je těžké je v krátkosti představit.
Jeho profesní specializací je parazitologie, 
zoogeografie, úžeji ohniskovost a přenos ná-
kaz. Po většinu kariéry pracoval v Parazito-

horažĎoVICké osobnostI
rndr. milan daniel, drsc.

logickém ústavu ČSAV (do r. 1986), později 
také v  Ústavu tropického zdravotnictví In-
stitutu pro další vzdělávání lékařů a farma-
ceutů v Praze a dodnes (2013) působí v Cen-
tru epidemiologie a mikrobiologie Státního 
zdravotního ústavu v Praze. I v pokročilém 
věku je aktivním vědcem a také popularizá-
torem svého oboru. 
Kdo četl některé Danielovy knihy nebo slyšel 
jeho vyprávění, ví, že se jeho práce zdaleka 
neodehrávala jen v laboratoři a v bílém plášti. 
Milan Daniel strávil mnoho pracovního času 
v  náročných terénních podmínkách doma 
i v zahraničí. Účastnil se výzkumných pobytů 
a expedic, které by se svojí náročností mohly 
podle módní terminologie řadit do kategorie 
extrému. Daniel pracoval v  zemích Evropy 
(zejména Balkánu), Asie, Afriky i  Ameriky. 

než úspěšné. Světlušky tentokrát vplu-
ly do celoroční hry na motivy časopisu 
Čtyřlístek. Postavičky z něj tak stanou je-
jich patrony a budou je celý rok provázet. 
Skauti si na své zahájení ještě počkají, ale 
bude o  to velkolepější. Vydají se totiž na 
víkendovou výpravu, kde projdou Hvězd-
nou bránou. 

 Martin Pompl, za středisko Prácheň

klub „nebuď sám“ 
V  měsíci říjnu si Vás opět dovolujeme 
pozvat mezi nás. Připravili jsme pro Vás 
nabídku akcí a  věříme, že každý si najde 
něco, co ho zaujme.
1.  10. úterý – Posezení s  harmonikou – 
jiřinkový bál. Oblíbení Úterníci zahrají 
k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého 
výjimečně od 14.00 hod. Přijďte se pobavit 
a poslechnout si hezké písničky. Tentokrát 
čeká na dámy i malé překvapení. 
2.  10. středa – Tajemství těla BADuAN 
JIN – projekt „Seniorům Dokořán“. Cvi-
čení podle starých Číňanů. Začínáme 
v  9.15 hod. ve společenské místnosti ve 
4. patře DPS Palackého.
7.  10. pondělí – Holky v  akci. Pokra-
čujeme v  cyklu společného pečení, kde 
vyzkoušíme osvědčené recepty z  našich 
domácností. Tentokrát vyzkoušíme rych-

milé maminky, 
lý recept ze surovin, které máme doma 
všichni. Pečení zakončíme posezením při 
kávě a  ochutnávkou našeho díla. Začíná-
me ve 13.30 v jídelně DPS Palackého. Pří-
spěvek na suroviny: 10 Kč.
9. 10. středa – Výlet na zámek Hluboká, 
ZOO Ohrada a  lovecký zámeček. Na-
vštivte spolu s  námi jednu z  nejnavštěvo-
vanějších památek Česka. Do ZOO a  lo-
veckého zámečku je jednotné vstupné. 
Cestou nazpět zavítáme také do cukrárny 
ve Vodňanech. Odjezd v 7.30 hod. od DPS 
Palackého 1061. Příspěvek na dopravu 
je 135  Kč. Zájemci hlaste se v  kanceláři 
OCH. Telefon: 376 512 596 
15. 10. úterý – Zdobení hnětynek. Přijďte 
se podívat „pod ruku“ naší šikovné kole-
gyně, která vám nazdobí vaše hnětynky 
(maximálně 5 kusů). Hnětynky si může-
te u  nás také zakoupit (máme omezené 
množství). Se zdobením tohoto tradiční-
ho prácheňského pečiva začneme ve 13.30 
hod. v jídelně DPS Palackého. 
23. 10. středa – Patchwork. Přijďte se se-
známit se zajímavou rukodělnou techni-
kou i  ukázkami práce z  dílny paní Zdeny 
Slavíkové. Setkání začne od 14.00 hod. 
v jídelně DPS Palackého.
31. 10. čtvrtek – Česko – otázky a odpo-
vědi. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti 
o České republice zábavnou formou. Jídel-
na DPS Palackého od 13.30 hod. 
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

po prázdninách – 30. září 2013 – opět 
otevíráme naše mateřské centrum.
Přijďte se podívat a  pohrát si s  vašimi 
malými dětmi do Mateřského centra 
Dráčkov.
Čeká tam na Vás spousta hraček, ku-
chyňka pro malé, knížky, překážková 
dráha, balanční  deska a molitanová sta-
vebnice a jiné další věci. Cvičíme, vyrábí-
me, kreslíme. 
Mateřské centrum Dráčkov 3, o. s., Ho-
ražďovice, Žižkova ulice, bývalý katas-
trální úřad, 
www.drackov.webnode.cz 

otevírací doba:
Po  9.00–12.00 
Út  9.00–12.00 
St  zavřeno
Čt  9.00–12.00 
Pá  9.00–12.00 
Velmi se na Vás těšíme, přijďte se k nám 
podívat – všichni z Dráčkova.

Jitka Chalupná
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Navštívil Skalisté hory, účastnil se expedic 
do Hindúkuše a Makalu v Himálaji, působil 
v Afghánistánu, v Ugandě, na Kubě… 
Výsledky dlouhodobé precizní a  objev-
né vědecké práce i  náročných pracovních 
pobytů se odrážejí v  úctyhodně dlouhém 
seznamu vědeckých i populárně naučných 
děl, které zde jistě nebudeme jmenovat 
(jejich počet je v řádu stovek). Laický čte-
nář zhltne jedním dechem například Život 
a smrt na vrcholech světa (1977) nebo Tajné 
stezky smrtonošů (1985). Z druhé jmenova-
né knížky nabízíme ukázku (její autor by 
možná řekl, že nabízíme vzorek): 
Když zima vrcholila a vše tuhlo mrazem, vyko-
pali jsme bloky zeminy uvnitř plechových stěn. 
Šlo to bez obtíží, protože vrchní část, která je 
nejvíce sypká a přitom pro náš cíl nejdůležitější, 
byla dokonale zmrazena. Rozdělili jsme bloky 
na stovky dílčích vzorků, a ty jsme promývali ve 
vlažné lázni, abychom oddělili minerální slož-
ku od složek organického původu. Napomáhali 
jsme tomu tím, že místo čisté vody jsme použí-
vali nasycený roztok chloridu vápenatého, který 

svou hustotou zaručoval, že jakákoliv částice 
rostlinného nebo živočišného původu vyplave 
na povrch zemité břečky, v níž se postupně mě-
nily všechny vzorky. Ve vyplaveném materiálu 
jsme pátrali po klíšťatech: nejprve pomocí lupy, 
v  dalším kole pomocí eklektorů, jednoduchých 
přístrojů, v nichž vše živé utíká před působením 
světla do připravených zkumavek. Výsledky 
byly zajímavé, a protože počty sledovaných klíš-
ťat šly do tisíců, bylo je možno zevšeobecnit. 
RNDr. Daniel významně obohatil poznání 
české i světové parazitologie, a to nejen kon-
krétními odbornými poznatky, ale také roz-
vojem ve své době novátorských, dnes obecně 
uznávaných vědeckých metod. Kdybychom 
statisticky zhodnotili druhové portfolio jeho 
profesionálního zájmu zoologa, ukázalo by 
se jistě, že v  centru pozornosti stojí klíště. 
A pevně se drží. Svoji první vědeckou publi-
kaci věnoval klíšťatům (1953) a zatím posled-
ní epidemiologii klíšťové encefalitidy (2013). 
S nadsázkou lze říci, že pan Daniel je asi jedi-
ný, kdo má klíšťata opravdu rád. 
Díky vybranému „vzorku“ můžeme poznat, 

že Milan Daniel je nejen vynikajícím vědcem, 
ale také zdatným spisovatelem. Rutinní vě-
decký výzkum podává tak živým popisem, 
že jako čtenáři máme příležitost se na experi-
mentu takřka virtuálně podílet. Autor je díky 
rozsáhlému poznání, které v  životě nashro-
máždil a díky pochopení zákonitostí přírody 
také ekologem a filozofem. To dokládají jiné 
pasáže knihy. Několika takovými řádky naše 
krátké pojednání o  známém českém vědci 
a  horažďovickém rodákovi RNDr. Milanu 
Danielovi, DrSc. uzavřeme:
Člověk mění přírodu, jíž je ale sám nedílnou 
součástí. Často ani zdaleka netuší, že drobná 
změna, již způsobil dnes, vyvolá řetězovou re-
akci, která se ve svých důsledcích opět dotkne 
lidské společnosti, i když časový rozdíl mezi vy-
mrštěním a návratem tohoto bumerangu může 
zahrnout třeba i  celou generaci a  dráha jeho 
letu může být tak křivolaká, že při povrchním 
posouzení ztrácí zdánlivě spojitost. 

Portrét připravil: Mgr. Karel Zrůbek
Vaše náměty a připomínky: 

obzor@muhorazdovice.cz

zajímaVostI

Czech hotel awards
Czech Hotel Awards je soutěž o  nejoblíbe-
nější hotel v  České republice. V  letošním 
roce proběhl druhý ročník této přehlídky, 
a  do Horažďovic přinesl obzvlášť radostné 
zprávy. Vítězem v  kategorii 3* hotelů se 
stal Hotel Prácheň. 
1/ Pane Staňku, jste majitelem hotelu, 
který získal absolutní vítězství v  katego-
rii 3* hotelů v  ČR v  soutěži Czech Hotel 
Awards, přibližte čtenářům HO jak složi-
tá cesta k tomuto titulu byla. 
Cesta za tímto oceněním určitě nebyla jedno-
duchá, beru to jako skvělé ocenění práce celého 
našeho kolektivu. Před více jak pěti lety jsme 
startovali od nuly, dá se dokonce říci z mínusu, 
jelikož hotel byl dlouhá léta zavřený. Už samot-
ná rekonstrukce způsobila rozpory v názorech 
občanů Horažďovic, což jsem intenzivně vní-
mal. V začátcích jsme si prošli i pár fauly, které 
na nás „neznámí“ lidé nachystali, a proto nyní 
já osobně toto ocenění považuji za obrovský 
úspěch a uznání. Navíc si myslím, že Hotel Prá-
cheň dělá výbornou reklamu našemu malému 
městečku, a že díky existenci hotelu je minimál-
ně o několik desítek lidí více, kteří dnes ví, kde 
přesně se Horažďovice nachází...
2/ Jaká byla kritéria hlasování, pokud se 
nepletu, hlasuje veřejnost, čeho si vaši ná-
vštěvníci všímají nejvíce, kvality ubytování, 
poskytovaných služeb či gastro nabídky?

Hlasování v této anketě bylo veřejné, a to na 
webových stránkách www.czechawards.cz, 
či na dalších serverech zabývajících se ces-
tovním ruchem. Hlasovalo se celkem v  pěti 
kategoriích – hotel 3, 4 a  5 hvězdiček, well-
ness hotel a kongres hotel. Každá kategorie 
má svá kritéria, a jelikož my sice kongresový 
sál máme, ale nesplňovali jsme podmínku 
kapacity minimálně 50 lůžek k  ubytování, 
byli jsme zařazeni do kategorie hotelu s tře-
mi hvězdičkami, na což máme oficiální cer-
tifikaci. Nakonec tato kategorie byla nejvíce 
obsazená, celkem 96 hotelů z celé ČR, jelikož 
tento typ hotelů patří v Čechách dlouhodobě 
mezi nejčastěji navštěvované.
K  druhé části Vaší otázky bych řekl, že hosté 
jsou stále vnímavější a myslím že výsledný ná-
zor pramení přesně z  Vašeho výčtu. Hosté se 
dnes potřebují v hotelu nejen dobře vyspat, ale 
chtějí mít auto na parkovišti, ne na ulici, chtě-
jí si dát dobrou večeři a snídani, připojit se na 
internet,... Samozřejmě v případě svateb či fi-
remních akcí je gastronomie na prvním místě 
a myslím, že i v tomto se nám daří, soudě podle 
ohlasů našich klientů a aktuální nominace ho-
telové restaurace do elitního Mauerova výběru.
3/ Získání takového titulu je dozajista za-
vazující, chystáte pro budoucnost rozšíře-
ní služeb, v současné době se hodně budují 
wellness centra, uvažujete o něčem podob-
ném?
Určitě je toto ocenění hnacím motorem do 
budoucna. Byl bych rád, aby hotel i  v  ne 
úplně lehké dnešní době dokázal fungovat 
jako doposud, a pokud by se ekonomická si-
tuace státu i našeho města zlepšila, bylo by 
to samozřejmě pro všechny jedině dobře. Co 
se rozšiřování služeb týče, od loňského roku 
máme na hotelu hřiště na plážový volejbal. 

novodobá historie 
jatek v horažďovicích
Pokračování z č. 8/2013
Tento nový provozovatel horažďovických ja-
tek zahájil třetí a největší rekonstrukci a mo-
dernizaci celého provozu již v roce 2001. Na 
konci této investičně a technologicky velmi 
náročné modernizace, byly v roce 2004, na 
základě auditu Státní veterinární správy ČR 
Jatky Horažďovice schváleny jako „provozní 
jatky s bourárnou o velké kapacitě“. Tomuto 
schválení a  získání tzv. „oválného razítka“ 
č.  599, registrovaného v  celé EU, předchá-
zelo splnění všech veterinárně hygienických 
a  technologických směrnic a  předpisů sta-
novený zákonem pro ČR a EU. Od této doby 
již přestaly mít Jatky Horažďovice status sa-
nitních jatek a přešly do režimu normálních 
provozních jatek, srovnatelných se všemi 
velkými jatkami v ČR.
Díky tomuto schválení získaly Jatky Horaž-
ďovice v rámci potravinářského zpracovatel-
ského průmyslu velkou prestiž a staly se členy 

Na příští sezonu bych rád volejbal doplnil 
o plážový tenis, který je herně trochu podobný 
squashi, hraje se ve čtyřech hráčích a získává 
na celosvětové oblibě. Dále na hotelu od jara 
ve spolupráci s  panem Růžičkou poskytuje-
me masérské služby nejen pro hotelové hos-
ty, ale i  pro veřejnost. Spolupracujeme také 
s městským aquaparkem, který nabízí Vámi 
zmiňované wellness služby. Stále se snažíme 
vymýšlet nějaké novinky a držet krok s dobou, 
takže se do budoucna nechme překvapit.
Za redakci Horažďovického obzoru, gratu-
lujeme!

Markéta Bučoková, OPPŠK 
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PozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánka    
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice 
 

zve občany v sobotu 19. října 2013 od 8:30 hodin na 
 

soutěž Mladých hasičů  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
od 8:30 v areálu Panské zahrady (štafeta CTIF) 

od 9:00 v anglickém parku Ostrov
(Závod požárnické všestrannosti - běh na 2,3 km, 6 stanovišť) 

 

Předpokládaný konec akce cca 15:00 
 

Prosíme návštěvníky parku o ohleduplnost vůči soutěžícím. 

záVěrečné 
zamyŠlení 

28. září
V sobotu 28. září je Den české státnosti, svá-
tek svatého Václava, českého knížete, který 
je nazýván čestným titulem: dědic České 
země. Je faktem, že tento panovník byl oka-
mžitě po své smrti uctíván jako svatý. Petr 
Piťha píše, že „ono okamžité provolání svět-
cem, uznání za věčného vévodu ukazuje, že 
Václav byl muž velkých kvalit, do něhož byly 
vkládány veliké naděje a který byl vřele milo-
ván a vážen…“ Z historie víme, že mnozí dal-
ší panovníci chtěli vládnout a skutečně vlád-
li v  duchu knížete svatého Václava. První 
v této řadě dokonce stojí jeho bratr, „bratro-
vrah“ Boleslav a významným panovníkem, 
který vědomě vládl v duchu knížete Václava, 
byl Otec vlasti, Karel VI. 
Co však bylo příčinou toho, že tento mladý 
panovník po sobě zanechal tak výraznou 
světlou stopu. Rozhodně si nesmíme myslet, 
že by všichni stoprocentně souhlasili s  jeho 
politickými rozhodnutími, ale jeho „uznání 
za věčného vévodu“ mělo hlubší kořeny. On se 
lišil od svého okolí tím, že rozpoznal skuteč-
nou vnitřní hodnotu křesťanství. Ono to však 
nebylo tak jednoduché, jak by se to na první 

pohled jevilo, neboť mnozí panovníci se teh-
dy hlásili ke křesťanství více méně formálně 
a nebo ze zištných důvodů.
Kníže Václav rozpoznal, že křesťanství vnáší 
vnitřní pokoj do života člověka, že křesťané 
nejsou lidmi závisti a nenávisti. Václav rozpo-
znal, že křesťanství ačkoliv se brání tomu, aby 
bojovalo se zlem násilím, přeci jenom dává 
lidem jakousi vnitřní sílu v těžkostech života 
i sílu v zápolení se zlem. Další velikou hodno-
tu viděl v tom, že křesťanství „kácí modly“, že 
křesťané odmítají účast na „modloslužbách“, 
tedy na falši a  tím je velice povznesena moc 
pravdy a  práva. A  navíc v  životě statečných 
křesťanů vidíme, že kvůli Bohu, kvůli dobru 
jsou ochotni i trpět. To vidíme nejen na živo-
tě svatého Václava a  jeho babičky Ludmily 
a mnoha dalších. Z časů posledních si může-
me připomenout lidického faráře Štemberka, 
z naší blízkosti katovického faráře Josefa Jílka 
a  nebo nezamyslického faráře Jana Hrbka, 
který zemřel ve vězení v roce 1958.
Z dějin i ze života víme, že neexistují jen ony 
světlé stopy. Říká se, že největším zlem je 
zkažené dobro a zkažené děti. Pro názornost 
si představme pohodlnou neochotu k  oběti, 
překrucování práva a  pravdy, jakési tvrdé 
prosazování vlastních zájmů na úkor druhého 
a nebo život na dluh, na úkor budoucnosti… 
To všechno nevede k  vnitřnímu pokoji a  ke 
vztahům vzájemné důvěry ve kterých se dobře 
žije. Proto je dobře, že v základech naší české 
státnosti stojí muž velkých kvalit, „dědic Čes-
ké země“ svatý Václav, a  přesto se najde ně-
kdo, kdo řekne: „svatý Václav je kolaborant.“ 

Otec Petr

Českého svazu zpracovatelů masa. Jatky jsou 
pravidelně auditované a pod stálým veterinár-
ním dozorem, který zajišťuje MVDr. Blanka 
Zálabská a MVDr. Marcela Sekáčová.
Poslední velkou organizační změnu zazna-
menaly Jatky Horažďovice v roce 2008, kdy 
Rada Města Horažďovice rozhodla o  jejich 
prodeji současnému provozovateli ing. Mi-
loslavu Šeflerovi. Tento prodej se uskuteč-
nil 19. března 2008.
Jako pocta všem členům Živnostenského spo-
lečenstva řezníků a uzenářů v Horažďovicích, 
kteří založili a vybudovali v roce 1913 tehdejší 
Společenstevní jatky, jakožto i  všem řeme-
slníkům a  pracovníkům, kteří zde pracují 
a pracovali v průběhu celých 100 let až do sou-
časné doby, bude oslava 100. výročí založení 
jatek v  Horažďovicích, spojená se svěcením 
nové cechovní vlaky. Tato oslava se uskuteční 
28. září 2013 na náměstí v Horažďovicích.

Ing. Miloslav Šefler

přednáškový cyklus 
z dějin výtvarného 
umění a architektury 
v kavárně čarokraj
Přednášky se konají vždy od 19.00 v zadním 
traktu Kavárny Čarokraj, Havlíčkova 46, 
v Horažďovicích. Vstupné dobrovolné.

18. října
mIChaela ottoVá:  
umění v jihozápadních čechách 
za vlády jagellonců II
Doc. Michaela Ottová naváže na svou prv-
ní přednášku, která byla věnována zejména 
objednavatelským aktivitám Půty Švihov-
ského z  Rýzmberka, a  představí gotické 
sochařství v  širším regionu jihozápadních 
Čech (Kašperské Hory, Klatovy). 
Doc. Ottová přednáší dějiny středověkého 

umění na Ústavu pro dějiny umění FF UK 
v  Praze. V  současné době připravuje pro 
Západočeskou galerii v Plzni a Národní ga-
lerii v Praze výstavu Obrazy krásy a spásy / 
Gotika v jihozápadních Čechách, která bude 
otevřena na podzim letošního roku.

25. října
jan lhoták:  
otazníky kolem sušických kostelů
V  roce 1233 bavorský hrabě Albrecht IV. 
z  Bogenu daroval premonstrátům v  bavor-
ském Windbergu farní kostel v  Sušici. Po 
více než stu letech se v  písemných prame-
nech objevují v Sušici kostely dva – sv. Vác-
lav uvnitř městských hradeb a Nanebevzetí 
Panny Marie na předměstí. Který z  obou 
kostelů je onou sakrální stavbou z  roku 
1233? Co o  obou chrámech prozrazují pí-
semné prameny a  stavebněhistorický prů-
zkum a co může řešení těchto otázek přinést 
pro dějiny Sušice v širším kontextu?
PhDr. Jan Lhoták je historik Muzea Šuma-
vy. Nedávno publikoval knihu Památky 
města Sušice, kterou bude na přednášce 
také možno koupit.

Mgr. Marcel Fišer
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          Společnost tfin., s.r.o. 
           Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:  

- rodinné životní pojištění s úrazovým připojištěním 
již od 300,- Kč za měsíc 

- pojištění domu či bytu již od 1.200,- Kč za rok 
- pojištění vozidla již od 1.600,- Kč za rok 

                                                    Spolupracujeme s těmito pojišťovnami: 

         Velmi rádi se s Vámi setkáme a budeme nápomocni v konkrétních  
                                                         případech

 
           Kontakty 
           Ing. Marek Šnobr: tel.: 602 158 381 e-mail: marek.snobr@tfin.cz Internet: www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz 
 
                                                                                               Adresa kanceláře 
                                              Velké náměstí 216, Strakonice                              Blatenská ul. (u Finančního úřadu), Horažďovice 
 
 

www. bazen.horazdovice.cz E-mail: bazen@horazdovice.cz
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Saunový svìt

v cenì vstupenky

od 1.10.2013

PILA STŘELSKÉ HOŠTICE v. o. s.
PILAŘSTVÍ – jednoduchý a dvojitý pořez
PRODEJ ŘEZIVA – řezivo, trámy, hranoly, prkna, latě, suché bukové fošny
TESAŘSTVÍ – krovy, montáž vazníků, zahradní domky, pergoly, šalování, podbíjení říms
POKRÝVAČSTVÍ – demontáž starých krytin, latí a záklopů, pokládka betonových a pálených 
tašek, šablon, plechů, montáž střešních oken, oprava a rekonstrukce starých střech
TRUHLÁŘSTVÍ – kuchyně, interiérový a kancelářský nábytek, okna, dveře,stoly, židle, lavice, 
vrata, schody, palubky, srubovina, pergoly, altány, zahradní nábytek, soustružení dřeva
SKLENÁŘSTVÍ – řezání všech druhů skel, drátoskel, zrcadel, zasklívání oken, dveří, výloh, 
skleníků, výroba a montáž izolačních dvojskel, výroba akvárií, terárií, rámování, paspartování
SÁDROKARTONÁŘSTVÍ
                    Dušan Pícha    Radovan Votava
                    tel. 606 933 060   tel.721 307 384
www.pilastrelskehostice.cz
pilastrelskehostice@seznam.cz
Střelské Hoštice 135, 387 15 Střelské Hoštice, tel. 383 399 799

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 
(vedle pekařství u Rendlů) 
Kontaktní telefon: 722 905 684
Email: Ak.Havlena@gmail.com
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně 
zastupování před soudy a  jiným úřady. Sepisování da-
rovacích, kupních, nájemních, vypořádacích či jiných 
smluv. V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situ-
aci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu dle 
Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! 
Úřední hodiny:  Středa: 14.30–17.30 hod.
            Pátek:  8.30–15.00 hod.

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
provádíme veškeré zednické práce 

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,  
stroj. omítání, zateplování fasád, sádrové omítky  

a stěrky, lité anhydritové podlahy apod.
Tel: 725 763 582

HoDINoVá maNžElka Martina
Nabízím veškeré domácí práce, které ušetří váš čas.

Úklid domácnosti, mytí oken, praní prádla, žehlení, pomoc na 
zahrádce a mnoho dalšího.

               Tel: 724 264 842  Martina Sládková 
www.hodinovamanzelkamartina.webnode.cz
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Zabezpečení vašeho objektu

Bezdrátový GSM alarm secuFi určený k 
ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro 
byty, chaty, garáže, kanceláře, malé ob-
chody apod. Velmi snadné ovládání a in-
stalace.

Spolehlivost
Nízká cena
Odposlech objektu
Jednoduchá instalace
Uživatelská přívětivost(lze ovládat 
aplikací pro android)
Možnost vzdáleného zapínání spotřebičůMožnost vzdáleného zapínání spotřebičů

WaveRF Kompletní sada GSM 
bezdrátového zabezpečovacího 
systému secuFi (android)

          2990,- s DPH
s montáží, nastavením a zaučením 4990,- s DPH

Psí škola Sírius v Horažďovicích 
zve všechny zájemce na další „Kurz 
dobrého chování a  agility pro všech-
ny psy a  pejsky“. Začínáme 5. října 
v  10 hodin. Informace a  přihlášky 
na www.sirius.zaluzi.cz, nebo tel: 
728 963 083 p. Krásná

ZAHRADNICTVÍ DENDROMEDA
nabízí k prodeji okrasné dřeviny, traviny a trvalky vlastní produkce

Od  2. pol. října prodej ovocných stromků a růží !
VYSOKÁ KVALITA ZA PŘÍZNIVÉ CENY ŠIROKÝ SORTIMENT PORADÍME S VÝBĚREM

Nábřežní 417, Horažďovice
Po-Pá 9-17 hod  So 9-12 hod WWW.DENDROMEDA.CZ(naproti mostu na Velké Hydčice)

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáš-
kových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Stáří slepiček 15–19 týdnů, 
cena 149–175 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v pondělí 14. října 2013, 
Horažďovice – u vlak. nádraží – v 15.50 hod.
Případné bližší informace Po–Pá, 9–16 hod. 
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 
15–22 Kč/ks 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
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akCe
i zahraniční produkce. URČITĚ SE NEBUDE-
TE NUDIT!!!
Předprodej vstupenek od 21. října v kanceláři 
kulturního střediska, tel. 376 512 237.

kIno otaVa
4. 10. pátek 5. 10. sobota 20.00
NEřÍZENÉ STřELY
Itálie – Hlavní téma...rodinná tajemství. Zá-
bavná a  zároveň dojemná italská komedie do 
12 let nevhodná. Vstupné 90 Kč. 

11. 10. pátek 12. 10. sobota 20.00
NAZARETH: 
NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN
USA – Strhující dokument o legendární kape-
le, jejíž hity zná celý svět!!! Vstupné 80 Kč. 

18. 10. pátek 19. 10. sobota 17.30
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
USA – Zažijete dobrodružství ve světě, o kte-
rém jste dosud neslyšeli. Animovaná komedie 
pro celou rodinu. Vstupné 80 Kč. 

25. 10. pátek 26. 10. sobota 20.00
FuTuROLOGICKÝ KONGRES
Izrael – Vizuálně omračující zpracování po-
vídky kultovního autora sci-fi Stanislava 
Lema. Vstupné 80 Kč. 

LOuTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

11. 10. pátek  17.00 
25. 10. pátek  17.00
Sledujte program loutkového divadla. Kašpá-
rek po prázdninách ještě vymýšlí, kterou po-
hádkou vás opět přivítá.

Změna programu vyhrazena

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (tel. 376 512 237)
pondělí, úterý, středa      8.00–12.00
kino Otava Horažďovice    (tel. 376 511 890)
čtvrtek, pátek, sobota      16.00–20.00

KINO OTAVA – hlavní vchod: 
předprodej vstupenek, kopírování, 
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

knIhoVna
30. 10.– 6. 10. 
TÝDEN KNIHOVEN S námi jen all inclusive!

30. 9. oddělení pro dospělé 8.00–11.00
DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ 
(pro ZŠ, SŠ, veřejnost)

1. 10. sál knihovny 10.00
VIRTuÁLNÍ uNIVERZITA 3. VĚKu
zahájení semestru na téma „Život a  dílo Mi-
chelangela Buonarroti“ (pro seniory)

2. 10. sál knihovny 10.00
V HLAVNÍ ROLI KOMIKS (pro 5. tř. ZŠ)
beseda s ilustrátorkou Lucií Lomovou

2. 10.  Oblastní charita Horažďovice 9.00
BADuAN JIN (pro seniory)
společné cvičení s Mirkou Bauerovou

kulturní dům
4. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KuRZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 3. lekce.

5. 10. sobota  15.00
2. PRÁCHEŇSKÉ SETKÁNÍ 
HARMONIKÁřŮ
Se svojí hrou vystoupí harmonikáři ze široké-
ho okolí. Nenechte si ujít příjemnou atmosféru 
sobotního odpoledne. Rezervace vstupenek 
v kině Otava. 

11. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KuRZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 4. lekce. 
Od 20.00 se prodávají vstupenky na 
1. prodlouženou.

12. 10. sobota  21.00
EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava. Prodej vstupenek na místě.

15. 10. úterý  19.30
ZORA KOSTKOVÁ: ZMÝLENÁ PLATÍ
Veselá komedie o dvou dějstvích. Hrají M. Stein-
masslová, I. Vyskočil, O. Kallus, D. Homolová. 
Předplatné skupiny A/1. Po představení budou 
slosovány abonentky. V  rámci předplatného 
můžete vyhrát i skvělé ceny.

18. 10. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KuRZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
5. lekce – 1. prodloužená. 

19. 10. sobota  21.00
KABÁT REVIVAL
Rocková zábava. Prodej vstupenek na místě.

22. 10. úterý – 23. 10. středa 
PRODEJNÍ TRHY

25. 10. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KuRZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 6. lekce.

27. 10. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOu
K tanci a poslechu hraje ROŠTOVANKA. Re-
zervace vstupenek v kině Otava.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!

2. 12. pondělí  19.00
TRAVESTI REVuE TECHTLE MECHTLE
Známé tváře Dolores a Alex přijíždějí se zcela 
novým pořadem „ZMĚNA JE ŽIVOT“, ve kte-
rém uvádějí novou tvář slečnu STACEY. Bývalí 
členové známé travesti skupiny, kterou jste 
znali z předchozích vystoupení v našem městě, 
Dolores a  Alex se po vzájemné dohodě vydali 
na vlastní dráhu. Přijali k  sobě zbrusu novou 
posilu, hvězdu pražského kabaretu slečnu Sta-
cey, která je nejlepší imitátorkou Cher u  nás. 
Svůj první pořad v  této nové sestavě nazvali 
zcela příznačně „Změna je život“. Ve dvouho-
dinovém zábavném pořadu najdete velkou řadu 
zábavných scének a  hudební „pecky“ z  české 

3. 10.  sál knihovny 9.00, 10.00
POPLETENÉ POHÁDKY
loutkové představení Tyjátru (pro MŠ, veřejnost)

4. 10. sál knihovny 9.00, 10.00
SLOVO STAROSTY
beseda se starostou města Mgr. Karlem Zrůb-
kem (pro 9. tř. ZŠ)

7.–11. 10.  sál knihovny, pro veřejnost
BAZAR VYřAZENÝCH KNIH 
PO  14.00–17.00      ČT    8.00–11.00
ÚT   8.00–11.00       PÁ    8.00–11.00
ST   14.00–17.00

15. 10. sál knihovny 10.00
VIRTuÁLNÍ uNIVERZITA 3. VĚKu
2. přednáška na téma „Život a dílo Michelan-
gela Buonarroti“ (pro seniory)

22. 10.   sál knihovny 10.30
KOMIKS VERSuS ILuSTRACE
beseda s ilustrátorkou Markétou Vydrovou 
(pro 1.–3. tř. ZŠ)

23. 10. sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
kvízy, testy a  praktické ukázky trénování pa-
měti (pro seniory)

PŘIPRAVUJEME: 

6. 11. Oblastní charita Horažďovice 9.00
BADuAN JIN
společné cvičení s Mirkou Bauerovou
(pro seniory)
Akce probíhají za podpory Ministerstva kultury 
ČR v rámci projektů Děti a čtení 2013 a Senio-
rům Dokořán.

hotel práCheň
4. 10. pátek 19.00
Ševčíkovy hudební večery
SLZY ŠTĚSTÍ (BACHTALE APSA). 
Mário Bihári s  kapelou, dětský pěvecký sbor 
Kvítek z Horažďovic a temperamentní rómský 
folklór střední a  jihovýchodní Evropy. Vstup-
né 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace 
vstupenek 603 229 559.

dům dětí a mládeže
6. 10. neděle 8.00
ŠuMTuR junior
Stezka korunami stromů, Lipno 

16. 10. středa keramická dílna DDM 17.00
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
zahajovací lekce oblíbeného kurzu keramiky 
nejen pro dospělé čítající 12 lekcí. 

18. 10. pátek  sál DDM 19.00
HIMÁLAJE 
cestopisná přednáška Rudolfa Dvořáka

20. 10. neděle vrch Loreta 14.00 
DRAKIÁDA 
tradiční pouštění vyrobených i  koupených 
draků na vrchu Loreta. Spolupořádáme s ho-
ražďovickým Junákem.

25. 10. pátek–29. 10. úterý 
LuCEMBuRK – SRDCE EVROPY 
Určeno studentům ZŠ a  SŠ v  rámci meziná-
rodní spolupráce. 


