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SLOVO STAROSTY
NÁMĚSTÍ: UŽ JE TO TADY!
Mírové náměstí v Horažďovicích se po dlouhých 63 letech dočká velké rekonstrukce.
V roce 1942 byl vybudován park, v r. 1951
bylo vydlážděno. Město uzavřelo smlouvu
o dílo na realizaci stavby s vybraným zhotovitelem, společností Silnice Klatovy a. s.
Dohodná lhůta výstavby je od října 2014
do června 2015, nelze ale vyloučit její prodloužení vlivem provádění archeologických
průzkumů, které nelze předem naplánovat.
Uskutečnění této rekonstrukce nám všem
jistě přinese zlepšení prostředí, avšak vlastní průběh stavebních prací bude bohužel
znamenat i přechodná omezení. Prostor
náměstí a přilehlé prostory ulic Hradební
a Monsignora Fořta se v příslušném období stanou staveništěm. Provoz na náměstí
a v ulicích Havlíčkově a Ševčíkově bude dle
aktuální potřeby usměrňován.
Práce budou postupovat po etapách, kdy
bude docházet k úplnému uzavření příslušné části. Je dohodnuto, že i po dobu úplné
uzavírky zhotovitel v maximální možné
míře umožní dopravní přístupnost pro zásobování, avšak vždy po dohodě se stavbyvedoucím.
Po zkušenostech s jinými velkými stavbami
nechceme podcenit informovanost obyvatel a podnikatelů. Aktuální informace o výstavbě (rozsah etap, uzavírky apod.) budou
zveřejňovány na vývěsce v okně služebny
Městské policie vlevo od hlavního vchodu
do budovy MěÚ Horažďovice. Stejné informace se objeví také na internetových stránkách města (na hlavní stránce vpravo v sekci
Revitalizace Mírového náměstí). Občané
a podnikatelé bezprostředně dotčení stavbou si tyto informace mohou objednat též
prostřednictvím e-mailu a navíc budou mít
k dispozici pro naléhavé případy dvě telefonní čísla na zástupce zhotovitele a investora.
Fyzické zahájení prací se předpokládá
k 15. 10. 2014, a to v úseku od branky ke kostelu, včetně prostorů kolem kostela, před
farou a celého parku. Komunikace spojující
ulice Podbranskou a Monsignora Fořta zů-

setkání s Medou Mládkovou, foto: J. Vašků
stane v této podzimní etapě průjezdná. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změny, které
však musí být dopředu oznámeny.
V průběhu stavby budeme potřebovat vaši
spolupráci, větší míru pochopení a také
opatrnost při pohybu v blízkosti staveniště.
Předem děkujeme.
A ještě jedna důležitá věc. Mám to potěšení
vás, milí občané, pozvat na slavnostní zahájení stavby, které proběhne příští středu,
1. října, od 16 hodin na náměstí za účasti
zástupců zhotovitele a města. Součástí slavnosti bude poklepání základního kamene
budoucího náměstí, malá výstava fotograﬁí
a drobný kulturní program. Jde o výjimečnou stavbu a stojí za to být u jejího začátku.

DŮM PRO SENIORY
Podobně jako rekonstrukce náměstí je ojedinělým projektem také Dům pro seniory.
Proto mi dovolte několik slov o jeho minulosti a budoucnosti. Ve volebním období
2002–2006 za pana starosty Trčky byla
architektonickým ateliérem AD České Budějovice vypracována studie budovy domu
pro seniory, charakteristická svým obloukovým půdorysem. Ta byla následujícím
vedením města v čele s paní starostkou Antropiusovou odmítnuta a byla vypracována
nová studie ﬁrmou Technico Opava s. r. o.,
po níž následovalo zadání projektové dokumentace. V roce 2011 byl základ projektové
dokumentace prakticky hotov. Současné
vedení města tedy pracuje s jedinou a historicky první vypracovanou projektovou dokumentací, která také má být s určitými korekcemi použita pro stavbu. Kapacita domu

byla od počátku dimenzována s ohledem
na možnost získat dotaci na stavbu. Dotace
byly již v r. 2011 vyčerpány; v dalších letech
však zase mohou být evropské peníze tímto
směrem alokovány. Protože problematika
je velmi složitá a vyžaduje odbornost, průběžně jsme konzultovali takřka všechny
významné provozovatele podobných domů
v Čechách, včetně velkých a zkušených
stavebních ﬁrem. Z této kampaně vzešly
připomínky k projektu, které byly částečně
zapracovány. Ukázalo se, že další připomínky si musí dát budoucí provozovatel. Proto
je správné nejdříve vybrat provozovatele
a potom ve spolupráci s ním doladit detaily
projektu. O pomoc s nastavením podmínek
výběru budoucího provozovatele a koncesního řízení jsme se obrátili na renomovanou
poradenskou společnost a postupně vyspeciﬁkovali podmínky této spolupráce. Nyní je
vše připraveno k podpisu smluv s touto společností na řízení soutěže na příštího provozovatele. Znamená to, že pokud budoucí
zastupitelstvo schválí připravený postup,
je naplánovaný termín dokončení stavby
v roce 2017 reálný.

PODĚKOVÁNÍ
Jsou před námi komunální volby. Proto si
dovolím jménem Rady města a dalších zastupitelů poděkovat všem občanům Horažďovic
včetně přidružených obcí, podnikatelům, obchodním partnerům města a představitelům
neziskových organizací za spolupráci v uplynulém období. Občanům pak přeji klidnou
mysl a jistou ruku při volbách.
Karel Zrůbek
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STALO SE

XTERRA HOUBA TRIATHLON (0,5 km
běh, 25 km kolo, 5km běh) – VÍTĚZOVÉ

Fotoreportáž z akcí
POPRASK NA LAGUNĚ – DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ TYJÁTRU
HORAŽĎOVICE

HORAŽĎOVICKÉ KOLO 2014

foto: J. Chalupný

SETKÁNÍ S MECENÁŠKOU UMĚNÍ
PANÍ MEDOU MLÁDKOVOU

KULTURA
Ševčíkovy hudební
večery

foto: J. Vašků

pátek 3. 10. 2014 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň
Na počátku podzimu uslyšíme jazzovou
hudbu v podání vynikajícího klavíristy
Karla Košárka v pořadu Proč je Rapsodie George Gershwina v modrém? (premiéra při Pražském jaru 2012).
Jazz má hluboké kořeny v původním africkém kmenovém hudebním umění a v utrpení v Americe násilně zotročených černochů. Vynikající černí hudebníci dlouhou
dobu „jen“ bavili bílou společnost. Nově

se formující hudební směr ovlivnila hudba
z New Orleans. Ve 20. a 30. letech 20. století se objevily jazzové osobnosti zvučných jmen (L. Armstrong, P. Whiteman,
C. Calloway, D. Ellington, B. Goodman,
F. Sinatra, G. Miller,…). V Evropě se jazz
nejdříve usídlil ve Francii, postupně se tu
rozšířil nejznámější jeho směr – dixiland.
Koncertem nás zasvěceně provede Karel
Košárek: setkáme se s americkým autorem Georgem Gershwinem, jehož proslulou Rhapsody in Blue poprvé provedl
v roce 1924 Paul Whiteman se svým orchestrem. Český skladatel Bohuslav Martinů se inspiroval jazzovou hudbou při
svém pobytu v Paříži (Kuchyňská revue,
Le Jazz, Half-time, La Bagarre). Nádech
jazzu lze vystopovat i v jeho další tvorbě, např. v pětidílné skladbě Bergerettes,
která zazněla v Horažďovicích v červenci
letošního roku v podání vynikajícího klavírního tria PKF.
Karel Košárek vystudoval Konzervatoř
v Kroměříži a AMU v Praze, studia zakončil v USA. Obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích, je laureátem soutěže
Walter Naumburg v New Yorku (1997).
Vstupné na koncert činí 100 Kč, snížené
vstupné 50 Kč (děti, studenti, důchodci,
rodiče na mateřské dovolené). Rezervace
vstupenek možná na mobilu 603 229 559.
za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.
Ing. Jitka Kutišová

Otavanka opět žije
Jsou to necelé dva roky, kdy se dechová
kapela Otavanka dala opět dohromady
– v její historii již potřetí. Vše začalo, jak
už to bývá, u pivečka. Pár kamarádů se domluvilo, že „muzikantská pauza“ byla dostatečně dlouhá a v Horažďovicích velká
dechovka chybí. Současný kapelník Zdeněk Kovač začal shánět muzikanty a zpěváky a v krátké době se mu podařilo dát
dohromady celou dechovou kapelu v tradičním obsazení jednotlivých nástrojů.
Dnes má Otavanka za sebou spoustu vystoupení. Příznivci dechovky ji mohli slyšet
na různých akcích, ať už to byly koncerty
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u příležitosti srazů rodáků, poutí, posezení
s písničkou, jarmarků či jiných příjemných
setkání v Horažďovicích a okolí.
Zatím největším úspěchem bylo natáčení
pořadu Putování za muzikou pro Českou
televizi, které proběhlo v nedalekých Krutěnicích. Putování za muzikou je dvanáctidílný televizní pořad uváděný známým
zpěvákem z Moravy Jožkou Šmukařem.
V jednotlivých dílech vystupují nejlepší
dechové kapely z Čech, Moravy i Slovenska a jednou z nich je právě Otavanka. Díl
natočený s naší horažďovickou dechovkou
bude v premiéře odvysílán v sobotu
1. listopadu 2014 v 9.30 hod. na televizním programu ČT 2, reprízy pak
proběhnou rovněž na ČT 2, a sice ve
středu 5. listopadu 2014 v 10.25 hod
a v nočním vysílání ze čtvrtka na pátek
6.–7. listopadu 2014 v 2.05 hod. Budeli se vám pořad líbit, můžete ho také najít po odvysílání na webových stránkách
České televize, jejím i-vysílání, v hledáčku po zadání Putování za muzikou.
Také bychom rádi všechny příznivce Otavanky pozvali na Posezení s písničkou
v neděli 26. 10. 2014 v 15.00 hod. do Kulturního domu v Horažďovicích. Přijďte
se pobavit, zazpívat si, zatančit a strávit
s námi příjemné odpoledne.

|

Chcete-li se o Otavance dozvědět více, navštivte naše stránky:
www.otavanka.estranky.cz
Těší se na vás Otavanka.
Bc. Zdeněk Kovač

Městská knihovna
Horažďovice
JITKA SMUTNÁ POTĚŠILA SENIORY
Léto se nám pomalu chýlí ke svému konci,
čas prázdnin a dovolených je také za námi
a naše knihovna se po krátké pauze opět
vrací s řadou zajímavých akcí.
Jako velmi lákavé pro více jak 60 horažďo-

vických seniorů se ukázalo setkání s oblíbenou herečkou a zpěvačkou Jitkou Smutnou. 3. září tedy jídelna v oblastní charitě
doslova praskala ve švech. Jitka Smutná
vyprávěla o svém dětství, o rodičích, ale
především o svých bratrech, které vždy
zbožňovala a velmi si jich vážila. Vzpomínala také na sousedy, se kterými jejich rodina žila v domě. Samozřejmě nezapomněla
vysvětlit, jak se vlastně dostala k herectví,
kterému se věnuje více jak 40 let.
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Prvňáčci v mateřských školách

Křesťanská mateřská škola, foto: J. Chalupná
zleva první řada shora: Jindříšek D., Eliška Anička L., Dominiček H., druhá řada: Štěpánek D., Ríša P., Honzík T., Vojtíšek J., Dominiček K.,
Toníček Ch., Stáníček P., Mireček D., Barunka H.., třetí řada: Hanička K., Nicolka S., Eliška Z., Nelinka R., Viktorek T., Péťa J., Evička S.,
Juditka Ch., Katka Ž., Románek Š.

Mateřská škola Loretská, foto: J. Chalupná
zleva první řada shora: Toník Š., Baruška Ch., Baruška L., Petruška P., Gábinka Č., Emička K., Baruška D., Sebastian Č., Ondrášek M.,
Nikolka J., Martin Š., Emička S., druhá řada: Laurinka K., Vítek Š., Zuzanka L., Jůlinka C., Matýsek K., Vlastík O., Vlastík V.
třetí řada: Davídek H., Janička B., Jiřík S., Evelínka K.
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Jitka Smutná ukázala, že je nejen výborná
herečka, ale také zpěvačka. Své vyprávění
totiž prokládala řadou milých písniček ze
své vlastní tvorby, při kterých se sama doprovázela na kytaru. Na konci svého vystoupení dala prostor divákům pro jejich dotazy,
které se většinou točily kolem nejnovějšího
seriálu Vinaři, ve kterém hraje Jitka Smutná
jednu z hlavních rolí. Ostatně na natáčení
jednoho z dalších dílů zamířila herečka rovnou z Horažďovic. Tím samozřejmě potvrzuje svá slova, že „herec je tvor kočovný“.
Akci pořádala Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za
ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

Z RADNICE
Rada Města
25. 8. 2014
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NOVÁ SLUŽBA
V rámci Týdne knihoven představuje
knihovna Horažďovice novou službu – půjčování čtečky elektronických knih Kindle.
Pokud si chcete vyzkoušet čtení jinak, zvažujete nákup vlastní čtečky nebo jste prostě
jen zvědaví, přijďte si ji vypůjčit do knihovny a můžete ji doma testovat celé 3 týdny.
Možná propadnete kouzlu čtení elektronického inkoustu, možnostem vlastního
nastavení (změna velikosti písma, změna
řádkování), prohlížení dětských knih a komiksů, práci s textem (vyhledávání v textu,
zvýrazňování oblíbených pasáží, přidávání
poznámek, vytváření záložek).
Během Týdne knihoven (6.–10. října 2014)
bude pracovnice knihovny poskytovat základní informace k práci s čtečkou. Zájemci
mohou požádat o rezervaci a od 1. listopadu
se bude čtečka běžně půjčovat všem čtenářům nad 18 let, zapsaným nejméně rok v naší
knihovně. Půjčování zařízení je ZDARMA.
Bc. Hana Ferdová
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rozhodla o vyloučení uchazeče SPRINGS,
s. r. o. z účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obecního areálu Horažďovická Lhota“ z důvodu neporovnatelnosti nabídky
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče STAFIS – KT, s. r. o. na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce
obecního areálu, Horažďovická Lhota“ s nabídkovou cenou 3 427 982 Kč
(+ DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo
rozhodla o přijetí nabídky Jiřího Urbánka, Hraniční 70, Strakonice na vypracování projektové dokumentace na akci „Zateplení budovy TS“, jejímž předmětem
je vypracování projektové dokumentace
stavebních úprav ve stupni pro stavební
povolení (DSP) a pro provádění stavby
(DPS) včetně autorského dozoru ve výši
48 000 Kč + DPH za projektovou dokumentaci a 9 000 Kč za autorský dozor
projednala žádost občanů Horažďovic
o vyřešení problémů s odvodem dešťových vod po obnově povrchu komunikace II/139 a pověřuje MěÚ, odbor investic a majetku města zařadit do návrhu
rozpočtu na rok 2015 investici, jejímž
předmětem bude vybudování chodníku
při komunikaci II/139 od úseku již realizovaného k nádraží
schvaluje pronájem nebytových prostor
(prodejna) o rozloze 12,5 m 2 v čp. 70,
ulice Monsignora Fořta, Horažďovice za
účelem provozování novinového stánku
s platností od 1. 10. 2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za
nájemné ve výši 500 Kč/m 2/rok
bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 757, Žižkova ulice,
Horažďovice (prodejna dětského zboží –
bazar). Nájemní vztah skončí uplynutím
tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31. 10.
2014.
bere na vědomí vyjádření vydané jménem Města Horažďovice starostou města, adresované předsedovi Českého atletického svazu, v tomto znění: Souhlasíme
s pořádáním MČR v přespolním běhu
21. 3. 2015 v našem městě Atletickým
oddílem Horažďovice (ACCC). Byli jsme
seznámeni s kandidaturou a smlouvou
o pořádání.
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rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče MEVA – CB, s. r. o. na dodávky kompostérů projektu „SEPARACE
BIOODPADŮ VE MĚSTĚ HORAŽĎOVICE“ s nabídkovou cenou 1 039 500 Kč
(bez DPH)
pověřuje vedoucího Odboru památkové
péče, školství a kultury ak. mal. Petra
Miku rozhodováním o způsobu používání loga města Horažďovice
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče Silnice Klatovy, a. s. na realizaci významné podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí
v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou
36 603 538,08 Kč (+DPH)
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče Stavební společnosti HaT, spol.
s r. o. na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Smuteční síň – rekonstrukce“ s nabídkovou cenou 1 797 011 Kč (+ DPH)
a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo
bere na vědomí Odpověď na připomínku k návrhu železničního jízdního řádu
2014/2015 od společnosti POVED, s. r. o.
Plzeň s tím, že RM nesouhlasí se zdůvodněním rušení spojů vzhledem k problémům se zaměstnaností v regionu, kdy
omezení spojů může znamenat znemožnění dojíždění do zaměstnání
schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor o výměře 131,28 m 2 pro
výstavní prostory v přízemí domu čp. 11
na Mírovém náměstí v Horažďovicích na
st. p. č. 1/1 v k. ú. Horažďovice a pověřuje
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku
města zveřejněním záměru pronájmu

Přijďte se svým
miminkem na vítání
občánků
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste
se zúčastnit slavnostního obřadu – Vítání
občánků?
Přijďte osobně podepsat souhlas s jeho
účastí na matriku Městského úřadu
v Horažďovicích (1. patro, č. dveří 122).
Na matrice je nutné předložit platný občanský průkaz matky dítěte, která má
trvalý pobyt v Horažďovicích, rodný list
dítěte a dále vyplnit žádost. Ke slavnostnímu obřadu budete pozváni v nejbližším
možném termínu jeho konání, přičemž
Vám pozvánku zašleme na Vámi uvedenou adresu. Více informací na tel. čísle
371 430 560.
Jitka Stulíková, správní odbor
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Oznámení
Město Horažďovice oznamuje volebním
stranám, že na níže uvedených místech
budou instalovány výlepové plochy pro
umístění volebních plakátů pro komunální volby do Zastupitelstva města Horažďovice.
» ulice Hollarova – oplocení u KMŠ 1 ks
» ulice Tyršova – oplocení u sokolovny 1 ks
» ulice Jiráskova – oplocení u I. ZŠ 1 ks
» ulice Loretská – oplocení u II. ZŠ,
naproti Penny marketu 2 ks
» ulice Palackého – u informační tabule
na parkovišti prodejny Albert 2 ks
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
ZÁŘÍ JE U NÁS PESTRÉ

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Út, Èt 8.00-12.00, 12.30-16.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. TÝDEN V ØÍJNU

20.10. - 24.10. 2014
prvních 30 min dennì ZDARMA

„Babičko, dědečku, pojď si hrát a povídat“
je naše nová aktivita, se kterou každou druhou středu v měsíci od letošního školního
roku s dětmi z jednotlivých tříd navštěvujeme seniory v Domě s pečovatelskou službou
Palackého v Horažďovicích. Jejím posláním
je příjemně zpestřit a obohacovat čas nejen
starším, ale také našim dětem z duhové mateřinky. První návštěvu jsme již uskutečnili
10. září. Velkým překvapením pro nás byla

účast a spolupráce 17 seniorů a paní Kadaňové. Předškoláci třídy Ptáčků zaujali místa
mezi nimi, kontakty byly navázány a tvoření začalo. Zvolili jsme podzimní tématiku
a z obyčejného papírového sáčku společně
vykouzlili strom. Chtěli bychom poděkovat
všem zúčastněným za krásnou atmosféru,
která při návštěvě panovala. Věřte, že i děti
byly plny zážitků a dojmů. Důkazem může
být malá poznámka dětí: „Paní učitelko,
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to byly samé hodné babičky, viď? Nechala
jsem stromeček babičce, aby jí nebylo smutno.“ Děkujeme za milé přijetí a těšíme se na
další setkání.
S Mrkvičkou na zkušenou – projekt, který realizujeme ve spolupráci se Sdružením
středisek ekologické výchovy Pavučina.
Sdružení vyhodnotilo naši školu jako jedinou za Plzeňský kraj, a to s ohledem na bohaté zkušenosti v oblasti environmentální
výchovy, manažerských dovedností, pedagogických přístupů, úpravy a využití školní
zahrady pro výuku environmentální výchovy a organizačních a provozních otázek jako
inspirativní k realizaci stáží pedagogů ostatních mateřských škol z celé ČR. Realizace
projektu je od září 2014 do června 2015.
Cílem stáží je doplnit si znalosti a uplatnit je
následně v praxi, ověřit či prohloubit dovednosti a zkušenosti. Tímto posílit kompetence pedagogických pracovníků mateřských
škol k realizaci environmentální výchovy
v prostředí mateřských škol. Stáže v duhové
mateřince budou probíhat v říjnu a dubnu.
Také dvě naše učitelky budou vyslány na
zkušenou do jedné z vybraných mateřských
škol, kde mohou získat nový úhel pohledu
na řešenou problematiku.
Hbitý jazýček – můj kamarád – projekt
z rozvojového programu MŠMT Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2014, o němž jsme informovali v dřívějším vydání Obzoru, a na který škola obdržela ﬁnanční dotaci, pokračuje druhou částí.
Interaktivní tabule, včetně příslušenství, je
již na svém místě a dětem (zejména předškolákům) tak nabízí další zpestření v rámci denních aktivit. Učitelská knihovna byla
obohacena o další cílenou logopedickou
literaturu. V současnosti vybíráme vhodné
logopedické pomůcky. V září a říjnu budou
realizovány besedy a přednášky pro rodiče
s klinickým logopedem. Kroužek logopedické prevence se nově otevírá od října. Každý
měsíc bude pravidelně opět dojíždět klinický logoped na školu. Bližší info aktuality
školní www.mskrestanska-horazdovice.cz.
O dalších aktivitách zase příště.
Za Křesťanskou mateřskou školu
V. Mandáková, A. Průchová, J. Turková

Mateřská škola
Na Paloučku
PALOUČEK SE ROZŠÍŘIL
Společnost se v posledních letech zabývá problémem, kterým je nedostatek míst
v mateřských školách. O tom, proč tomu
tak je, bylo už mnohé řečeno a napsáno.

Ani v naší mateřské škole se nám uvedený
problém nevyhnul. Již několik roků jsem
řešila, jak využít ve škole prostory v tzv. hospodářském pavilonu, které se musely uklízet, vytápět, ale efektivně využity nebyly.
Přitom by se hodily pro děti, které z důvodu
kapacity školy nemohly být přijaté. A tak se
zrodil nápad přestavět nevyužité místnosti
pro další třídu mateřské školy. Společně se
zřizovatelem jsme projednali všechny dostupné možnosti a bylo rozhodnuto.
15. června loňského školního roku vše začalo. Stavební práce postupovaly celkem
dobře až do doby, kdy se zjistilo, že je v havarijním stavu kanalizace, která svádí dešťovou vodu. Hrozilo, že termín dokončení
stavby bude ohrožen. Ale stavební ﬁrma
zareagovala velmi pohotově, zajistila takový postup prací, že původní problém se vyřešil a harmonogram prací nebyl ohrožen.
1. září mohly přijít děti do nově otevřené
třídy, kterou jsme pojmenovali Sluníčka.
Prostory nové třídy se skládají ze třídy samotné, z ložnice, sociálního zázemí, šatny,
přípravny jídla a spojovací chodby.
Od 1. září má mateřská škola kapacitu
127 dětí a školní jídelna 140 strávníků.
Všechna místa školy jsou plně využitá. Pokud by v budoucnu došlo k tomu, že by počet dětí opět poklesl, budou nově zbudované
prostory i dále sloužit škole pro potřeby dětí.
Děkuji všem, kteří se stavbě věnovali,
a také děkuji svým kolegyním, které zapojily všechny svoje síly na to, aby děti mohly začít využívat novou třídu co nejdříve.
Fotograﬁe nových prostorů najdete na
http://msnapaloucku.rajce.idnes.cz.
1. září zahájila provoz celá mateřská škola.
I v dalších třídách jsme se snažili připravit
pro děti pěkné prostředí. Ve třídách (kromě
třídy předškolní) děti k odpočinku využívají postýlky, které zaručují, že je odpočinek
kvalitní. Stále jsme ale řešili skladování

|

postýlek, které by nemělo být na úkor prostorů herny. A tak máme již ve třech třídách
„koráb“, který má v kajutách uskladněné
postýlky a na palubě korábu probíhají nerušené hry dětí. Když jdou děti odpočívat,
postýlky vyvezou paní uklízečky z kajut
a připraví je pro děti k odpočívání.
30. 9. proběhne tradiční Seznamovací párty, tentokrát „Stužková“. Pokud nám to dovolí počasí, bude na školní zahradě, v opačném případě v prostorách školy. Zveme
všechny, komu se líbí Na Paloučku.
Z Paloučku Marie Sládková,
ředitelka mateřské školy
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ZŠ Komenského
DĚJEPISNÝ CAMP
Dějepis byl odjakživa mým koníčkem.
Poslední dobou se ho snažím skloubit s jinými jazyky, například s angličtinou. Své
zájmy se také snažím využívat v různých
znalostních soutěžích. Ptáte se, jak s výše
uvedeným souvisí dějepisný kemp? Jak
jsem se do něj dostal? Vše to začalo školním kolem dějepisné olympiády na naší
Základní škole Horažďovice, Komenského.
Umístil jsem se na pozici třetího nejlepšího
úspěšného řešitele, což mi dalo možnost
bojovat v okresním kole v Klatovech. Po
mnoha hodinách času stráveného učením
jsem v okresním kole obsadil páté místo
a „vysloužil jsem si“ účast v krajském kole
v Plzni. Zde jsem se umístil jako úspěšný
řešitel a obdržel jako odměnu pozvánku na
dějepisný kemp pořádaný koncem srpna
v SOUE v Plzni.
Období od 25. 8. do 29. 8. jsem prožil v dějepisném kempu. Domov nám poskytlo již
zmíněné SOUE v Plzni. Ubytování jsme
získali na zdejším internátu. Kromě nás
dějepisářů tady prázdniny trávili i žáci
dalších kempů, s některými jsme společně
jezdili i na výlety. Po celý pobyt se o nás
vzorně starali učitelé paní Východská a pan
Voldřich.
A kam jsme se tedy podívali?
První den jsme cestou do plzeňské Techmanie prošli část Plzně, viděli jsme divadlo
J. K. Tyla, staré plzeňské nádraží a Škodovy
závody. V Techmanii nám pustili zajímavý ﬁlm v 3D kině a dále jsme se podívali
na Science On a Sphere, což je globus, na
který se promítá planeta Země z mnoha
různých úhlů. V úterý vedla naše cesta do
Kašperských Hor a Sušice, naším hlavním
cílem byla muzea, která se zde nacházejí,
ale prohlédli jsme si i bizoní farmu a Čeňkovu pilu. Následující den na nás čekala
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krajina v okolí Lipna se stezkou korunami
stromů. Ve Vyšším Brodu jsme obdivovali
nádherný cisterciácký klášter. Předposlední den nás průvodci vzali až do Českého
Krumlova. Už při příjezdu nás ohromil
pohled na impozantní hrad a zámek. Zde
jsme měli rozchod a mohli jsme navštívit
jakékoliv památky, které se zde nacházejí.
Velice zajímavá byla prohlídka muzea tortury a zdejšího kláštera. Mohli jsme se také
podívat na krumlovský zámecký park s otáčivým hledištěm.
Poslední den jsme strávili prohlídkou Plzně
jako takové, viděli jsme starobylou budovu radnice a také jsme žasli nad obrovskou
městskou zbrojnicí. Ta se mi z celého kempu
líbila nejvíce. Doporučuji její návštěvu.
Celý kemp zakončily krátké projevy paní
učitelky Východské a pana učitele Voldřicha.
Camp hodnotím známkou 1. Byla zde zábava, viděl jsem mnoho nových zajímavých
míst a spoustě věcí jsem se přiučil. Také jsem
získal nové přátele. Kemp tedy mohu jen doporučit. Za tu námahu to stojí. Nebojte se
zúčastnit se olympiád, vyplatí se to...!
Martin Jaroš, IX. B,
ZŠ Horažďovice, Komenského

ATLETICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ VE
STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH 2014
V úterý 9. 9. jsme se vydali s našimi žáky,
tak jak je to na naší škole již tradicí, na atletické soustředění se zaměřením na adaptaci šesťáků. Letos to bylo poprvé, kdy jsme
nejeli do Netolic, ale na popud samotných
dětí jsme zkusili středisko Školy v přírodě
ve Střelských Hošticích.
A věru – nelitovali jsme! Byly tady skvělé
podmínky pro sport i pro zábavu. Prohlédli
jsme si Katovickou horu a okolí Hoštic. Výhodou byla také krátká vzdálenost od školy
a tím i levnější doprava. Na pobyt žákům
šestých ročníků, kterých jelo téměř 100 %,
přispělo sdružení rodičů, takže platili pouze
poloviční částku. Také strava byla vynikající.
Chtěla bych zmínit jen dvě akce z mnoha.
O dalších píše Ondřej viz. níže. Jelikož letos s námi jel poprvé i kolega Řehoř, vnesl
do našeho pobytu myslivecká a rybářská
témata. Pro mě osobně byl nejzajímavější
koncert Pootavských trubačů, který jsme
vyslechli v aule. Děti si na závěr mohly vyzkoušet jednotlivé nástroje a moc se jim to
líbilo. Jarda Vlček dokonce dostal nabídku

stát se jedním z členů souboru. Tak dobře mu to šlo! Druhým silným momentem
soustředění byla závěrečná diskotéka. Tu
si vzali pod palec naši osmáci Jarda Panuška, Séňa Forman a Viki Kučera za pomoci
Odry Palečko ze 7. B. Jejich organizační
schopnosti a respekt mladších spolužáků
mě udivil. Celé tři hodiny řídili veškeré dění
a nevznikl jediný problém. Za to klukům
děkuji! Opět se mi potvrdilo, že pokud děti
dokáží dodržovat určitá pravidla, můžeme
jim dát důvěru a svobodu.
Na celém kurzu se nestal žádný úraz, nikdo
nemusel jet domů s nemocí. V pátek jsme
tedy mohli rodičům před školou vrátit jejich unavené ratolesti v pořádku zpět.
ZŠ Komenského Horažďovice
Jiřina Stichenwirthová

AHOJ MAMI A TATI,
tak už balíme. Ty tři tlusté mikiny, co jsi mi
vnutila, k ničemu nebyly. Podobně to dopadlo i s tím super tlustým pyžamem.
Bylo teplo, ale ne moc, tak akorát na kraťasy. Pršelo jen dvakrát, z toho jednou jsme
stejně byli uvnitř a tancovali jsme na diskotéce, kterou nám organizovali osmáci
a někteří ze sedmáků. A podruhé probíhalo
vyhlašování výsledků. My, Ošklivá káčátka, jsme byli třetí! Druhé se umístily Kecky
a vyhrály to Jindřišky.
Nám se nejvíce dařila štafeta, ale vůbec
nám nešel běh na okruhu. Super byla
i miniházená. A pěkná byla jízda zručnosti na kolech, při které jsme projížděli mezi
švihadly, kličkovali mezi brankami a převáželi míček z jedné obrácené lavičky na
druhou. Tyto soutěže nám soudcovali paní
učitelky Traplová a Stichenwirthová a pan
učitel Frühauf.
Mami, má děda Zdeněk ještě ty rybářské
pruty? Že bych mu ukázal, jak se váže vlasec na háček. Nás to naučil pan učitel Řehoř. Soustředění bylo moc fajn a příští rok
jedu zas!
Váš Ondřej
Ondřej Slavík, 6. A Komenského Horažďovice

Adaptační kurz
4.–5. 9. 2014 se naše třída 6. A společně s novou třídní paní učitelkou Zahálkovou, paní
učitelkou Zeithamlovou jako výchovnou
poradkyní a s panem učitelem Javorským,
který měl na starost sportovní hry, vydala
na seznamovací kurz do Střelských Hoštic.
Cesta se nám moc líbila, i když byla dlouhá.
My jsme si ji ale užili. Po cestě jsme viděli
spoustu zajímavých míst a také věcí (např.

kapli sv. Anny, les plný ryzců a pomník Rudolfa Habsburského). Po příchodu do školy
v přírodě, kde jsme měli dva dny bydlet, jsme
téměř hned dostali pokoje, vybalili si a těšili
se na oběd. Před ním jsme ještě šli do učebny
a seznámili se s pravidly, která nás měla celý
kurz provázet. Asi za hodinu jsme si konečně dali oběd. Potom následoval asi hodinový
polední klid. Odpoledne jsme začali hrát hry
zaměřené na komunikaci a hlavně spolupráci. Hry byly super. Moc nás bavily. Šlo hlavně o to, abychom si uměli poradit a pomoci.
Také jsme se poznali v jiném prostředí, než
je škola. Po svačině jsme zase hráli hry, tentokrát spíše pohybové. Odpoledne uteklo
jako voda a byl večer. Přijela nás navštívit
paní ředitelka s paní učitelkou z 5. třídy, přivezly buřty a začalo se opékat. Každý si vzal
jeden nebo dva buřty s chlebem a hořčicí.
Moc nám chutnaly. Po chvíli jsme šli spát.
Na pokojích jsme si ještě povídali o tom, co
jsme dnešní den prožili. Ráno po snídani
nás mile překvapili hasiči, kteří nám vysunuli žebřík do devatenáctimetrové výšky,
a mohli jsme zajištění zkusit vyjít nahoru.
Moc se nám to líbilo. Aby toho nebylo málo,
hasiči nás nechali sjet zavěšené ve speciálním šátku na kladce nebo se pohoupat na
vysoké houpačce. Po obědě a chvilce klidu
jsme opět hráli netradiční zážitkové hry jako
třeba prolézání obrovské pavučiny. Museli
jsme si občas navzájem pomoci, takže o akrobatické kousky nebyla nouze. Pak nás čekala už jen cesta domů „po svých“, loučení
u školy a vyprávění zážitků doma. Jako třída
jsme se shodli na tom, že to byl jeden z nejlepších školních výletů.
O týden déle se stejného kurzu účastnila
i paralelní třída 6. B s paní učitelkou P. Novákovou. Počasí jim už tolik nepřálo, ale
i oni si kurz užili.
Srdečně děkujeme horažďovickým hasičům, kteří pro nás připravili nezapomenutelný zážitek, a všem učitelům, kteří pro
nás tento adaptační kurz připravili. DĚKUJEME!
Alča Matějčková, Áďa Stulíková, 6. A
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KROUŽKY

Základní umělecká
škola
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Škola se naplnila až po strop své
možné kapacity. V době po uzávěrce tohoto
čísla jsme se zúčastnili dvou akcí, o kterých
vás budu informovat v příštím čísle.
Již nyní se však s plným nasazením věnujeme přípravám dalších akcí, které
nás čekají v nejbližších týdnech. První
opravdu velkou akcí letošního školního
roku bude benefiční koncert horažďovické charity, který se uskuteční v pátek
10. 10. od 18 hodin v hotelu Prácheň. Na
tomto koncertu se představí žáci všech
tří oborů, které se na naší škole vyučují,
tzn. žáci hudebního, výtvarného i literárně-dramatického oboru.
Po tomto koncertu se již budeme věnovat
přípravám tří tradičních koncertů, které
pořádáme v průběhu listopadu a prosince. Jedná se o koncert strašidelný (12. 11.
pro nejmenší žáky v sále ZUŠ), mikulášský (4. 12. v hotelu Prácheň) a vánoční
(16. 12. také v hotelu Prácheň). Podrobnější informace vám přinese příští číslo
Horažďovického obzoru.
Těšíme se na všechny připravované akce
a setkání s vámi.
Mgr. Martin Petrus

Dům dětí a mládeže
informuje...
Po úspěšné letní táborové sezóně a krátkém srpnovém odpočinku stojíme rovnýma
nohama opět v novém školním roce (fotky
z letních táborů najdete na www.ddm-hd.
cz). V přelomovém týdnu od 29. září se
rozbíhá kroužková činnost našeho DDM.
Podobně tak se rozjíždí i činnost klubová a současně na podzim zahajujeme dva
kurzy pro širokou veřejnost (8. 10. od 17.00
– Kurz keramiky a 2. 11. od 14.00 – Kurz
latino tanců). I pro letošní rok jsme připravili mezi kroužky několik novinek, některé
tituly naopak v nabídce z objektivních důvodů chybějí. V průběhu roku se můžete
mimo jiné těšit na tradiční Lyžařskou školu
či jarní Kurz tance pro mladé.

Od poloviny září je k dispozici kompletní nabídka pro šk. rok 2014/15. Anotace
činnosti jednotlivých kroužků, termíny
konání, kontakty na vedoucí a případné
zajímavosti najdete v přehledech nejen na
nástěnkách v Zámku a Přírodovědné stanici, ale i ve školách, školkách a především na
našich webových stránkách (www.ddmhd.cz), kde jsou jednotlivé aktivity popsány
podrobněji. Na kroužky je možné se hlásit
do konce října, přihlášky jsou k dispozici na obou našich pracovištích v Zámku
i Přírodovědné stanici od 8 do 16 hodin či
opět ke stažení na webu. Letos preferujeme
úhradu zápisného bezhotovostní formou,
v nezbytných případech je možné zaplatit
kroužek na Zámku (nikoliv v Přírodovědné
stanici!).
Velmi prosíme rodiče a zájemce o kroužky, aby přihlašovací agendu (odevzdání
přihlášky + zaplacení) nenechávali na poslední chvíli a vyřídili vše před podzimními
prázdninami, které začínají v posledním
říjnovém týdnu.
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a vybavení centra formou veřejných zakázek a především metodická příprava pilotní
výuky. Projekt Založení environmentálního centra v Horaždovicích a zahájení jeho
činnosti by mělo být ukončen v létě 2015,
následovat bude 10-ti letá udržitelnost.
Přejeme čtenářům HD Obzoru příjemný
podzim.
Mgr. Tomáš Pollak
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PS Prácheň

PROJEKTY

Pro nejednoho z nás je měsíc září znamením
nového začátku. Každý, kdo má ve své blízkosti malé dítě, ví, že 1. 9. je prostě první den
nového roku. Podobně jako školáci to mají
i herci nebo zpěváci. I pěvecký spolek Prácheň dodržuje letní prázdniny a pak – v září
– začíná svou další pěveckou sezónu. I když
v tomto roce tomu tak úplně nebylo.
Minulou sezónu jsme chtěli ukončit
21. června, kdy jsme vystoupili při oslavách
50. výročí založení ZŠ Blatenská a hned potom jsme se přesunuli do Svéradic, kde jsme
zazpívali v rámci kulturního programu při
oslavě 750. výročí první písemné zmínky
o této obci. V podvečerních hodinách jsme

V Nábřežní ulici pokračuje rekonstrukce
Podbranského mlýna a nutno říci, že po
zastřešení objektu a nahození nové fasády působí dům konečně lepším dojmem.
Kolaudaci objektu plánujeme na konec
ledna 2015 a je na místě konstatovat, že
jak stavební ﬁrma (STAFIS-KT s. r. o.), tak
všechny dozory, dělají vše možné, abychom
termín stihli. Vlastní otevření centra plánujeme do jarních měsíců, závěrem dubna
2015 by mělo Envicentrum přivítat první
školní třídu, která absolvuje pobytový kurz
v rámci pilotní výuky projektu. V současnosti již v provizorních podmínkách Zámku pracuje realizační tým projektu, zatím
sestávající z projektového a ﬁnančního manažera a 3 lektorů mezinárodní spolupráce. Do termínu kolaudace objektu je třeba
stihnout mj. doškolení lektorů (Aj, Nj,
didaktika, graﬁka, přírodovědné odbornosti aj.), absolvování stáží na střediscích
podobného typu v ČR, zintenzivnění spolupráce s bavorským partnerem (NB Bavorský les), vysoutěžení veškerého zařízení

foto: J. Presl

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
Tradičně mohou školky a školy využít pestré nabídky výukových programů v Přírodovědné stanici. Jejich cílem je přiměřeně
hravou, zábavnou formou zprostředkovat
dětem poznatky nejen o zvířatech. Výuka je vždy doprovázena živými ukázkami.
Všechny výukové programy jsou stavěny
tak, aby navazovaly na průřezová témata
daná RVP. V detailech jsme schopni program na přání učitele upravit tak, aby odpovídal potřebám ŠVP dané školy.
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se sešli na již tradičním posezení k ukončení
pěvecké sezóny a očekávali jsme prázdniny.
Naše plány se však na poslední chvíli změnily, a tak jsme se naprosto netradičně sešli
již 26. července, kdy jsme zpívali při odhalení pamětních desek k poctě sv. Gorazda
a Monsignora Karla Fořta. Druhé prázdninové vystoupení nás čekalo již o týden později – 2. srpna při pouťovém koncertě v Pačejově. A vzhledem k tomu, že první koncert
letošní sezóny nás čekal velmi brzy, začali
jsme zkoušet již 25. srpna.
Koncertní sezónu 2014/2015 tedy zahájíme
26. září v 18.00 hodin koncertem k Roku
české hudby v sále hotelu Prácheň. Pro
posluchače jsou připravena díla Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Zdeňka Lukáše. Na koncertě se podílí
i Pěvecký a chrámový sbor Velkobor a žákyně i absolventky ZUŠ Horažďovice.
Hned po tomto koncertě se začneme věnovat přípravám na sérii vánočních koncertů,
na které vás samozřejmě včas upozorníme.
Více informací můžete nalézt také na našich
webových stránkách www.psprachen.cz.
Za PSP Simona Sládková

Klub „Nebuď sám“
V našem klubu „Nebuď sám“ na říjen připravujeme řadu atraktivních akcí. Tímto
vás srdečně zveme a přejeme všem příjemnou zábavu.
2. 10. čtvrtek – Výlet – v posledním letošním
výletu navštívíme kapli a dílny učiliště v Oselcích, kouzelné vláčky ve Vrčni, městské muzeum v Nepomuku a zámeček Blovice. Příspěvek na dopravu bude upřesněn. Odjezd
v 8 hod. od DPS č. 1061 Palackého ul.
6. 10. pondělí – Baduan Jin – naposledy
vás zveme k příjemnému relaxačnímu cvičení pro každého pod vedením p. Mirky
Bauerové. Společenská místnost (ve 4. patře) DPS Palackého od 9.00 hod. Projekt
„Seniorům dokořán“
6. 10. pondělí – Kustovnice čínská – poznejte pozoruhodné účinky plodů léčivé
bylinky – přednáší p. Romana Plačková.
Začátek ve 14 hod. ve společenské místnosti (4. patro) DPS Palackého č. 1061
7. 10. úterý – Den otevřených dveří
v knihovně aneb nejen seniorům dveře
dokořán. Přijďte objevit všechna tajemství, která Městská knihovna v Horažďovicích skrývá. V prohlídce všechna oddělení
i sklepení – doprovázeno zajímavým výkladem p. Petry Tomešové. Začátek v 9 hod
v oddělení pro dospělé. Možnost dopravy od DPS Palackého – hlaste se předem
v kanceláři OCH.

7. 10. úterý – Posezení s harmonikou –
k tanci, poslechu i pro potěchu nám zahrají
oblíbení Úterníci. Začátek v 15 hod. v jídelně DPS Palackého č. 1061
8. 10. středa – Setkání s dětmi z KMŠ –
přijďte si s dětmi společně popovídat, zazpívat, tvořit i zasmát se a vzájemně se potěšit.
Jídelna DPS 1061 Palackého od 9.45 hod.
10. 10. pátek – Beneﬁční koncert na podporu činnosti OCH Horažďovice. Program zajišťují žáci a učitelé ZUŠ Horažďovice z hudebního a dramatického oboru.
Akce se uskuteční v sále hotelu Prácheň
od 18.00 hod. O přestávce se bude podávat
malé občerstvení. Přijďte podpořit svou
účastí dobrou věc!
13. 10. pondělí – Holky v akci – znovu se
pustíme do pečení sladké pochoutky, kterou
určitě potěšíme naše chuťové pohárky. Začínáme ve 13.30 hod v jídelně DPS Palackého.
14. 10. úterý – Zdobení hnětynek – přijďte
se podívat na zdobení posvícenských hnětynek – nabízíme možnost vyzdobení vámi
upečených hnětynek (max. 5 ks) p. Šulcovou,
případně je můžete zde i zakoupit. Začátek ve
14.00 hod v jídelně DPS Palackého 1061
16. 10. čtvrtek – Zdobení hnětynek – Společenská hala DPS Loretská č. 1069 od
10.00 hod.
20. 10. pondělí – Bezpečnost a prevence
– přednáška městské policie o bezpečnosti, prevenci nástrah dnešní doby, případně
jak se zachovat v rizikových situacích. Dotazy a připomínky jsou vítány! Začátek ve
14.00 hod DPS Palackého
22. 10. středa – 27. 10. pondělí – Dušičková dílna – opět si můžete s námi vyrobit vlastní dušičkové věnečky a výzdobu
na hřbitov. Přízdoby i základy si můžete
donést vlastní nebo si je objednat předem.
Dílna bude otevřena v tyto dny od 10 do 14
hod. Objednávky na výzdobu hlaste prosím
předem v kanceláři OCH.
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za
ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Mgr. Šárka Kordová
Oblastní charita Horažďovice

Kavárna Čajokraj
má své pevné místo
v Horažďovicích!
Máte rádi dobrou kávu, lahodný originální čaj či skvělé čerstvé zákusky? Navštivte
tedy naši kavárnu Čajokraj v Havlíčkově
ulici 46, kde je znovu otevřeno od počátku září v časech pondělí až čtvrtek 9–21
hod. a pátek do 23 hodin.
Čajokraj je netradiční kavárna, která vás
může nově překvapit. Účelem kavárny
je vytvářet pracovní příležitost a měnit

pohled na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Zřizovatelem je
obecně prospěšná společnost Možnosti tu
jsou o. p. s., která je dceřinou společností
Diakonie Západ.
Kavárna nabízí nekuřácký prostor s příjemnou hudbou a domáckou atmosférou. Můžete si zde vychutnat sypané čaje,
domácí limonádu nebo fairtrade kávu
a k tomu ochutnat čerstvé zákusky pečené
přímo v Horažďovicích, horké maliny nebo
originální pitu. Vítány jsou celé rodiny
i s dětmi, pro něž jsou v prostorách kavárny
přichystány hračky a stavebnice.
V Čajokraji a Klubu Dok je poskytována
zdarma služba Archy pro rodiny s dětmi:
v úterý Klub pro rodiče s dětmi od 0 do
6 let v čase 9–11 hod. a ve středu Školku
na pár hodin pro děti od 2 do 6 let v čase
8–11 hod. Cílem kavárny je spokojený zákazník, a proto sbíráme podněty, nápady,
jak vyladit kavárnu vašim potřebám a přáním, podněty nám můžete předávat přímo
v kavárně nebo na našem facebooku.
Během následujících měsíců budou v Čajokraji různorodé akce, kterými bychom
se chtěli k vám přiblížit a nabídnout vám
prostor pro realizaci vašich nápadů. Pokud něco umíte, víte, zažili jste a chtěli
byste se o to podělit s ostatními, rádi vám
poskytneme prostor pro přednášky, výstavy, koncerty nebo oslavy.
Věříme, že odcházet budete s dobrým
pocitem, protože svou návštěvou podpoříte zaměstnávání lidí znevýhodněných
na trhu práce a navíc si u nás můžete dát
skvělou Puro Kávu, která je významnou
fairtrade kávou.
Jsme neobyčejná kavárna s neobyčejnými
zážitky – jsme otevřeni Bc. Jana Niklová za tým Čajokraje
Kontakt: jana.niklova@diakonie.cz,
604/523187

Skautské středisko
Prácheň
HOLA, HOLA, SKAUTING VOLÁ!
Když se řekne měsíc září, pro většinu dětí
to znamená začátek školních povinností.
Co si budeme povídat, přes týden trpělivě
sedíme v lavicích a někdy i trochu znuděně
posloucháme učitele, básnící o vyjmenovaných slovech či matematických rovnicích.
Ale pro skauty to znamená ještě něco, totiž
začátek skautských schůzek a akcí. Možnost potkávat se s kamarády nejen ve škole,
ale i v příjemnějším prostředí.
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Řádné zahájení skautského roku u nás
v Horažďovicích je takřka nutností. Každý
oddíl přivítal nové i své stávající členy netradiční schůzkou.
Vlčata zahájila svůj skautský rok výpravou
do Obory na Chrástu. Stejně jako v předešlých letech tam vložila do lahve pergamen,
na který svými podpisy stvrdila svou přítomnost.
Podobný zvyk mají i skautky. O první zářijové schůzce se vydaly hledat lahev na Prácheň. Uschovaly v ní již čtrnáctý pergamen.
Světlušky měly svůj program zaměřený na
kreativitu a šikovnost. Vyrobily si krásné
podzimní lampionky.
Skauti svou zahajovací schůzku zaměřili
především na uvítání nováčků. Připravili si
pro ně schůzku plnou her a zábavy.
Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová
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Sbor
dobrovolných
hasičů

"

První světová válka. Ve válečných letech
1914–1918 se rozšířilo hasičské samaritánství. Ve všech místech, kde fungovaly
nemocnice, byly ustavovány hasičské čety
=DãNROHQtDEVROYHQWL]tVNDMtSUiFLSĜHGQRVWQČ
pro přepravu nemocných a raněných vojáků. Do armády bylo postupně povoláno
na 85 tisíc dobrovolných hasičů, z nichž
11 150 padlo a 2 543 zemřelo na následky
válečných útrap.
"
Ustavení jednot. Dne "21. prosince 1919
se v Brně konala ustavující schůze Svazu
dobrovolného hasičstva slovanského a bylo
vytvořeno pět zemských jednot – Čech,
Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Tato struktura platila až do okupace. Svou činnost také zahájila hasičská
záložna.
PyroCar 2014. Poslední srpnový víkend se
uskutečnila jedna z nejvýznamnějších hasičských akcí 150. roku existence organizované české dobrovolné hasičské ochrany,
a to PyroCar 2014 v Přibyslavi. A nebyla to
akce ledajaká. Na zahájení se na tři minuty

rozsvítily na všech autech majáky a rozhoukaly se různé zvuky sirén. To byla pěkná muzika. Konferenciér představil a přivítal všechny přítomné na tribuně, diváky
a hlavně hasiče. Hlavní slovo dostal starosta Sdružení pan ing. Karel Richter, někteří z dalších funkcionářů a hostů. Po všech
oﬁcialitách se již rozběhl bohatý program.
Na travnaté ploše letiště bylo oﬁciálně vystaveno 303 hasičských automobilů (přihlášeno bylo 340) různého stáří a typů od
nejstarších až po ty nejmodernější. K vidění bylo i 40 ručních stříkaček historických.
Byl tak utvořen rekord v největším počtu
hasičských vozidel na jedné ploše. Další
sbory hasičských a civilních aut obsadily
přilehlé louky a pole. Podle pořadatelů bylo
na této velkolepé akci kolem 25 tisíc hasičů
a nadšenců z řad civilistů.
Záchranný hasičský útvar z Hlučína vystavoval techniku, kterou jen tak běžně neuvidíme, jako např. obojživelný pásový transportér, dálkově řízený traktorbagr a mnoho
dalších. Vedle sborů, které se přijely pochlubit svými vozidly, o která se pečlivě starají,
akci využili skoro všechny výrobci a distributoři hasičské techniky, výstroje a výzbroje, kteří se předháněli lákat zákazníky
na nákupy nebo objednávky. Jako součást
PyroCaru byly připraveny tři hodinové bloky různých ukázek, a co by to bylo za slávu,
kdyby nehrály různé kapely, aby uspokojily
všechny generace. Byla k vidění i velká vlajková a pěnová show a velkolepý ohňostroj.
Byly též prováděny vyhlídkové lety jak letadly, tak i helikoptérami. Při procházce mezi
automobily jsem si na jednom všiml nápisu: “Jedeme tam, odkud ostatní utíkají“.
Příští PyroCar se bude konat za tři roky asi
v Pardubicích. Trochu kazil akci déšť, ale
přesto byl to zážitek, na který budu dlouho
vzpomínat.
Karel Halml

"
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lež. Doufám, že šlo jenom o osobní selhání
autora článku a ne o laciné zviditelnění se
před nastávajícími komunálními volbami.
Zároveň si nad článkem kladu otázku, zda
všechny informace v něm uvedené mají
stejnou hodnotu jako výše zmiňovaný citát.
Anton Šimko

Vysvětlení ke slovům
horažďovického
občana
(Doplňující informace k minulému příspěvku pana Mgr. Stanislava Jůdy)
1) Štěrková krajnice u cyklostezky je správné řešení. Zkraje se musí více uklízet, ale
do roka proroste travou, „zatáhne se“
a bude naopak bránit dalšímu znečišťování
povrchu.
2) Umístění loutkového divadla do zámku
je vhodné. Muzeum může loutky jako své
exponáty současně vystavovat pro návštěvníky, loutkáři nebudou muset nadbytečně
bourat a stavět scénu, na přestavbu včetně
úpravy jeviště jsme získali evropské peníze
(zatímco na kino se budou muset teprve
shánět), tato varianta bez ohledu na další
výhody je o několik let rychlejší, a to jsou
naprosto zásadní přínosy zvoleného řešení.
3) Koncepce využití zámku a kina musí
postupovat právě kvůli budoucí příležitosti zajistit pro realizaci externí (evropské)
zdroje. Vznikala půl roku a postihuje potřeby města. Pivovar si také zaslouží řešení,
ale do této koncepce organicky nepatří.
4) Silnice v Předměstí není dokonalá, ale
její kvalita se výrazně zlepšila. Primárně
šlo o stavbu vodohospodářské infrastruktury a proﬁl nového povrchu silnice je dán
původní konstrukcí podloží. Komplexní
rekonstrukce silničního tělesa by stavbu
prodražila řádově o miliony korun.
Mgr. Karel Zrůbek, starosta města

OHLASY ČTENÁŘŮ
ZAJÍMAVOSTI
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Reakce na článek
reaguji na článek uveřejněný v předcházejícím čísle. V tomto článku byla kritizována
má manželka Jaroslava Šimková za nevhodně použité oslovení pana starosty při
slavnostním zahájení oslav 50. výročí školy.
Dokonce byl její výrok citován. Musím upozornit, že takto pan starosta osloven nebyl,
protože moje manželka a pan starosta si
netykají, nikdy v minulosti si netykali a ani
se neoslovují křestními jmény. Protože
jsem byl slavnostnímu projevu přítomen,
mohu prohlásit, že zmíněná citace je pouhá

Stanislav Smitka –
sbormistr pěveckého
tělesa PRÁCHEŇ
Krátký životopis – curriculum vitae
Narodil jsem se ve Velešicích u Horažďovic,
základní škola v Pačejově, pak SZTŠ – obor
veterinární v Č. Budějovicích, poté Vysoká
škola veterinární v Brně. Zaměstnaní od
r. 1977 u Okresní veterinární správy v Kla-
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foto: J. Vašků
tovech v oboru hygiena potravin. V letech
1997–2006 zaměstnanec DZ Klatovy jako
výrobní ředitel, dnes opět u Krajské veterinární správy. Vdovec, 3 synové. Zpívání od
útlého dětství, na ZŠ dětský sbor, v Budějovicích člen folklórního souboru Úsvit pod
vedením legendární Zorky Soukupové. Od
r. 1977 člen folklórního souboru Šumava
v Klatovech, v r. 1979 jsem se stal členem
PS Šumavan v Klatovech, kde působím dosud i jako sólový zpěvák. Od r. 2011 vedu
sbor Prácheň v Horažďovicích.
Sbor „Prácheň“ má už dlouholetou tradici
a neodmyslitelně patří k městu Horažďovice, jak jste se k němu dostal a co Vás na něm
oslovilo?
Jako obvykle to byla náhoda a souhrn okolností. Po náhlé smrti sbormistra p. Petruse
jsem byl osloven organizačním vedoucím
Práchně M. Petrusem, abych se ujal osiřelého sboru. V náhlém hnutí mysli jsem tuto
nabídku a zároveň výzvu přijal, i když jsem
si byl vědom, že nemám žádné hudební ani
dirigentské vzdělání, pouze nadšení pro
zpěv. Od počátku jsem avizoval, že mé působení by mělo být přechodné a že by sbor
měl hledat do svého čela profesionála. To
provizorium trvá už 3 roky.
Známe Vás při významných příležitostech
města, soutěžích a taky pravidelně při akci
„Noc kostelů“, je nutné vždy vybrat vhodné
skladby. To je nutné stále doplňovat repertoár?
Noc kostelů je pro nás již pravidelná akce.
Navíc stále narůstá počet akcí, které se
konají v chrámovém prostředí. Sbor, který
se dnes věnuje pouze civilním skladbám,
se vyřazuje ze spousty koncertů. V příštím
roce v dubnu např. bude sbor Prácheň účinkovat v pražské Loretě.
Velmi často zpíváte v chrámech a kostelích, je
to pro Vás větší pocta, než na prknech divadelních sálů?
Kostely mají svou neopakovatelnou akustiku a atmosféru a myslím si, že i posluchač
vnímá hudbu a zpěv v chrámovém prostoru
mnohem intenzivněji. Koncert v kostele je
pro mě vždycky téměř mystickým zážitkem. Bohužel totéž se nedá říci o civilních
koncertních sálech, které mají zpravidla
mizernou akustiku. To platí zejména o moderních kulturních domech.

Věkový průměr sboru je dost zralého věku,
daří se Vám oslovovat mladší generaci, aby
se k Vám přidala?
Bohužel hudební cítění dnešní mládeže je
zcela jiné a klasická sborová tvorba ji moc
neoslovuje. Navíc v Horažďovicích působí
další pěvecká tělesa, která svým zaměřením a repertoárem více vyhovují mladé
generaci. I když se snažím zařazovat do repertoáru Práchně i věci současné a modernější (spirituály), stále jsem přesvědčený
o tom, že Prácheň by si měla zachovat tvář
sboru, který prezentuje klasickou sborovou
tvorbu. Samozřejmě mě trápí věkové složení sboru a uvítám každého mladšího, který
by se k nám chtěl připojit.
Kolik skladeb a písní máte v repertoáru?
A jak dlouho trvá jejich nácvik?
To je nelehká odpověď. Sbor dosud nastudoval cca 300 skladeb, z toho se aktivně
provozuje zhruba 80–100 písní, některé
samozřejmě pouze příležitostně (Vánoce
apod.) Délka nácviku závisí na náročnosti
skladby. Některé sbor technicky zvládne
za 4 zkoušky, některé trvají až půl roku.
Např. letošní premiérové Ave verum od
Camille Saint-Saiense se nacvičovalo 4 měsíce. I proto je obměna repertoáru složitá
a náročná, protože nelze sbor zahltit pouze novými věcmi. Když zpěváci zvládnou
skladbu technicky, tj. že ji zazpívají (znají
noty), začíná stejně důležitá, ne-li významnější část nácviku, a to je dát skladbě výraz
a duši. Sebekrásnější skladba, zazpívaná
pouze perfektně technicky bez výrazu, je
prázdná a posluchače nikdy nezaujme.
Od září až do Vánoc bude v podstatě náplní
zkoušek pouze nová věc, a sice Pastýřská
vánoční mše od Petra Němce a 2–3 dílčí
sbory s vánoční tematikou.
Děkuji za rozhovor.
Jiří Vašků

města. Hodně dotazů padlo k možnosti návštěvy židovského hřbitova, který je bohužel uzavřený. Ty, kteří hledali klidné místo
k odpočinku
a procházkám, určitě potěšil zrenovovaný
anglický park Ostrov, který svou polohou
a klidem k tomuto vybízí. Mezi nejbližší oblíbené turistické cíle opět patřil hrad Prácheň, ale také kaple u sv. Anny. V letošním
roce jsme se setkali s množstvím pěších turistů, kteří navštívili Horažďovice v rámci
putování po turistické trase Via nova, která
začíná v Bavorsku a končí až v Příbrami.
I o letošních prázdninách do našeho městečka zavítala také spousta cizinců. Nejvíce bylo opět Němců a Holanďanů, navštívili
nás Angličané, ale také turisté z Ruska.
Někteří turisté přišli jen pro informační
brožurky o Horažďovicích a okolí. Mnoho dotazů také směřovalo ke kulturnímu
a sportovnímu vyžití. Další oblastí bylo
získání informací o ubytování a stravování
a také vyhledávání dopravních spojů. V této
souvislosti opakovaně žádáme všechny
podnikatele v oboru ubytování a stravování, kteří mají zájem o spolupráci s námi, aby
se s námi co nejdříve spojili, zařadíme si vás
do naší databáze a rádi vám pošleme hosty do vaší restaurace, penzionu, hotelu…
Využijte nás jako prostředníka a nejsnazší
cestu k vašim budoucím klientům. Je to jeden z úkolů městského infocentra, které je
metodicky řízeno úřadem města a pamatuje tak na své podnikatele.
Návštěvníky našeho infocentra jistě potěšil
i výběr upomínkových předmětů. Velký zájem byl opět o turistické známky, turistické
vizitky, pohledy, štítky na hole, zápalky.
Nově máme v nabídce keramické zvonky
a magnetky na dřevěném podkladu, samozřejmě vše s motivem Horažďovic. Určitě
bylo a je z čeho vybírat. Přijďte se přesvědčit i vy -.
Přejeme vám krásné babí léto a nastávající
podzim.
Za Regionální informační centrum Prácheňska
Vladimíra Šlechtová

Regionální informační
Poděkování
a mapové centrum
Chtěla bych touto cestou poděkovat MěstPrácheňska vás
ské knihovně Horažďovice na velmi pěkně
strávené odpoledne na setkání s herečkou
informuje
paní Jitkou Smutnou. Bylo to moc hezké
Letní turistická sezóna je pomalu za námi.
Do našeho Regionálního informačního
centra zavítala opět spousta turistů. Letošní léto přálo více turistice a cykloturistice
než koupání. Proto se i dotazy turistů týkaly toho, co v Horažďovicích a blízkém okolí
mohou navštívit.
Milovníkům historie jsme doporučili horažďovický zámek s návštěvou Městského
muzea a prohlídku historického centra

zpestření mé dovolené strávené v Horažďovicích.
Marie Návratová, Praha 1

Poděkování
Bydlím v Praze a po dlouhé době jsem s kamarádkou navštívila Horažďovice, ke kterým mě vážou vzpomínky na dětství a ze-
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jména na mého tatínka Jeronýma Majera,
který byl rodákem vašeho krásného města.
Při návštěvě hřbitova jsem byla velmi dojata
a mile překvapena rekonstrukcí naší hrobky, která je památkově chráněna.
V dnešní rychlé době, kdy na nic není čas
a lidé se musí starat hlavně o svoje blízké
a nedostává se jim dost peněz, mne potěšilo, jak krásné a čisté je vaše město a jeho
památky.
Touto cestou bych chtěla poděkovat vedení
radnice a všem občanům, kteří mi svou péčí
připravili nádherný pobyt a vzpomínky.
Daniela Podzimková, rozená Majerová,
Praha

vozenin, které se užívají nejen jako jméno
křestní, ale které známe i jako příjmení
(Václavík, Váňa, Vašíček, Vašica, Váca, Vaňátko, atd.). Mezi nejběžnější domácí tvary
křestního jména Václav patří dodnes Vašek,
Venda, Venouš, Véna atd.
Po smrti svatého Václava, který byl zavražděn svým bratrem Boleslavem 28. září roku
935 ve Staré Boleslavi, začaly vznikat různé
legendy. Z přelomu 12. a 13. století je chorál
Svatý Václave, vévodo české země, který byl
jakousi naší první hymnou. Zpívala ji i česká vojska před bitvou a byla také součástí
korunovačních obřadů.
Karel Halml

Barevný podzim

Slalom mezi psími
lejny

Listí žloutne, opadává, smutek do srdce se
vkrádá
Nepříjemně se to říká, ale přesto je skutečností, že to nejhezčí období roku odplouvá
do vzpomínek. Léto s dovolenými, poznáváním, koupáním, opalováním, výlety, rybařením a táboráky pod hvězdným nebem
skončilo. Děti opět zabalily sešity a knihy
pro nový školní rok.
I já patřím mezi ty, kdo se na jaro a léto
každý rok těší a netrpělivě očekávám první
jarní sluneční paprsky a těším se, až zimní
kabát schovám hluboko do skříně na několik měsíců. Ale skutečnost je ta, že je tady
podzim. Je to období, které nám přináší radost svými pestrými barvami, ale také nás
zároveň trápí nižšími teplotami. Pro mnohé
z nás však také přišel podzim života. Období, kterého se mnozí bojí, neumějí se s ním
vyrovnat, ať již jej prožívají sami anebo se
s ním setkávají v životě jiných.
Právě probíhající podzim, ta část roku, kdy
jsme schopni jeden den chválit a obdivovat
barevnost podzimu a užívat si podzimního
sluníčka, budeme hned další den nadávat
na slotu, zimu a lezavý déšť. Nic proti podzimu, ale letní odpočívání by mohlo být jen
o něco delší. Nechápu to, ale rok od roku se
zdá být nejen léto, ale celý rok nějak kratší
a samozřejmě zvláště ty hezké chvíle, které
prožíváme velmi intenzivně.
Přeji vám všem ještě alespoň kousek babího
léta a krásný podzim.
Karel Halml

Den české státnosti
a svátek svatého Václava, který je nazýván
patronem české země, třebaže jeho pražské knížectví zabíralo jen střední a západní
Čechy. Ve všech vypjatých situacích nebo
v časech ohrožení se lidé dodnes spontánně
setkávají u jeho sochy na Václavském náměstí.
Jméno Václav patří k našim jménům nejčastějším. Má hodně domácích podob a od-

Když jsem se jako mladší žákyně účastnila
lyžařských závodů na závratně dlouhých
stometrových rovinkách a s ohromující
rychlostí 7,5 km/h, netušila jsem, jak jednou získané slalomové dovednosti ocením
i bez lyží, a to slalomem mezi psím trusem.
Mluví se o krizi, ale vzhledem k plnosti českých hospod asi ještě není tak strašná krize,
že by na tekutý chléb nebylo. Mé amatérské
ekonomické teorii nahrává i fakt, že česká
města se hemží pejsánky, čokly, podvraťáky
i psí střední a vyšší třídou. Přiznám se bez
mučení, že nejsem zrovna přítelem nejlepšího přítele člověka, a to zejména od doby,
kdy se mi jako mladší žákyni zakouslo do
pravé ruky štěně vlčáka. Rodiče se pak celé
odpoledne bavili tím, že psa a jeho majitele
naháněli po městě (přesněji řečeno psa po
městě a jeho majitele po hospodách), aby
zjistili, zda náhodou nemá vzteklinu (ten
pes, ne ten majitel). Vzteklý majitel nám
pak vysvětlil, že dvoumetrový bratr psa baskervilského je jen rozverné štěně a chtěl si
se mnou prostě hrát.
Rozverný otisk zubů, který mi pak jako
předchůdce dnes tak moderní kérky zdobil
ruku ještě po mnoho dalších žákyňkovských let, mi vryl do srdce také nedůvěru
k výrokům typu: „Toho pejska se nebojte,
ten vám nic neudělá.“ To říkají zpravidla
majitelé hafanů, jejichž miláčci pobíhají bez
vodítka v akčním rádiu 100 m od páníčků,
zatímco moje batole se mi hystericky vrhá
do náruče a vypadá, že v nejbližším okamžiku vyleze na pouliční osvětlení. Samozřejmě rozumím tomu, že i pejsek potřebuje
výběh a bylo by kruté ho držet na vodítku,
zvlášť na sídlišti plném starších lidí, dětí
a kočárků, a nikdy bych si nedovolila navrhnout, aby, pokud se chce pes pořádně proběhnout, tak ho milující páníčkové vzali do
luk a polí za městem.
Co mě ale dokáže vytočit doběla, jsou volně
se potulující psí trusy. Jsem člověk trávící
a chápu, že i náš čtyřnohý přítel si potře-
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buje občas dojít na druhou stranu a musí
vyprázdnit střeva. Proč to ale musí zůstat
na chodníku či v trávě před domem? Kladu si otázku, jestli se majitelům pejsků po
bytě také válí smradlavé a mazlavé hnědé
hrudky, které si pak vesele zašlapávají do
koberců? Je opravdu takový problém vzít si
na procházku s pejskem pár pytlíků, hovínko sebrat a vyhodit ho do nejbližšího koše?
Hádám, že ne, a chtěla bych na tomto místě
veřejně poděkovat asi sedmdesátiletému
pánovi, jehož jsem tuhle viděla bleskově
uklidit po vlastním psu. Kdo chce, hledá
způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Nic proti sportu a nic proti slalomu, ale je
poměrně vyčerpávající neustále kličkovat na
chodníku mezi psími šiškami a koordinovat
pohyby batolecích nožiček, aby dělaly totéž.
Stejně jako neustále prudit děti, aby nelezly do trávy, protože je plná nejen krásných
sedmikrásek, ale i psích lejn, mi přijde nejen
smutné, ale hlavně úplně zbytečné. (Ta tráva tam není jako záchod pro psy, že ne?)
Kdysi jsem viděla velmi naturalistickou reklamu se psím lejnem, lidskou tváří a sloganem: „Opravdu vám v tom musíme vymáchat čumák, abyste po svém psu začali
uklízet?“ Něco takového by samozřejmě
bylo kruté a nehumánní, ale mám jiné řešení – my maminky s malými dětmi dobře
víme, kde kdo bydlí, a také kdo si po svém
psu uklízí a kdo ne. A pokud se situace nezlepší, budeme nuceny se spojit a zahájit odvetnou operaci zvanou Lejny proti lejnům:
To jest nechat své malé ratolesti vesele a nestoudně kadit před obydlím nepořádných
páníčků. Třeba při vyškrabávání fekálií
z podrážek bot přijdou na to, že je to nejen
smutná a smradlavá práce, ale hlavně úplně
zbytečná.
Sportu na zdravém vzduchu, ale nikoliv slalomu mezi psím trusem, nazdar!
Alena Damijo

Staré reklamy
horažďovických
podnikatelů
Kouzlo prvorepublikových reklam objevil
kdysi pro čtenáře Bohumil Hrabal. Kdo by
si nevzpomněl třeba na závěrečnou scénu
z Menzelova ﬁlmu Postřižiny, kdy Francin
„vyplácí“ pumpičkou na kolo svou půvabnou ženu za to, že si nechala ustřihnout své
krásné dlouhé vlasy a ona přítomným pánům ze správní rady pivovaru s úsměvem
oznamuje: „Tuhle pumpičku jsem koupila
u ﬁrmy Runkas v Boleslavské ulici“.
Kromě naivní poezie nám staré reklamy ale
dávají i určitý přehled o podnikání v daném
místě. Třeba v Horažďovicích. Pojďme spolu na malou procházku zdejšími reklamami
z dobového tisku z roku 1936:
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Jedna z tehdejších reklam.
Pojišťovací kancelář Vojtěcha Kašpara
nabízela – jak jinak – veškeré druhy pojištění. Stavby všeho druhu projektoval
a prováděl arch. Fr. Listopad. Kvalitním
topivem zásoboval Ant. Buriánek. Střediskem pp. cestujících byl hotel U Zlatého
jelena nájemce Aug. Dvořáka. Na vklady,
zápůjčky a ochotné porady ﬁnanční zde
byla Okresní záložna hospodářská. Stěhování po dráze i po silnici obstarávalo zasilatelství Viléma Eisnera. Mnoho se ušetřilo nákupem v „modním“ závodě F. Zíky.
Přes hodiny, zlato, stříbro, optiku byl zase
Stanislav Křižan, hodinář. Prádlo, sukna,
galanterii dodával Gustav Fischl. Pokud
šlo o barvy, parfumerii, vína, fotopotřeby
– vše dle přání dodal M. Kohn s nást. Josefem Miřijovským, absolventem vyšší odborné školy pro drogisty. Strojní pekařství
a obchod s potravinami patřil Janu Schrabalovi. Kdo nechtěl zůstati chudým, zašel
do Občanské záložny, která ochránila
a rozmnožila jeho úspory. Z automatického
mlýna a krupárny Karla Mrskoše se dodávaly veškeré výrobky v prvotřídní jakosti.
Josef Kučera prováděl elektrotechnické
práce včetně prodeje a oprav radiopřístrojů. Na módní pletené zboží tu bylo družstvo
SKOL. Veškeré stavby projektoval a prováděl arch. Fr. Škoda. První koncesovanou
autodopravu osob měl Lojza Ruda. Drogerie s materiálním obchodem patřila Antonínu Müllerovi. Kdo měl čas a chuť, mohl
navštívit Markovu cukrárnu. Spořitelna
města Horažďovice radila nespoléhat na
štěstí, ale na úspory. Na veškeré cementové
zboží v cenách nejlevnějších tu byla cementárna Václava Suchého. Moderní obuv jste
zakoupili u Františka Karla. Sukna a dámské látky prodával Karel Sabat. Jakostní
zboží za levné ceny se pořídilo v módním
závodě Anny Švecové. Kočárky všech značek měl Artur Treichlinger. Sklo brousil
František Hanzlík. Obchod zbožím koloniálním vedl Hynek Havel. Zámečnické
práce levně a solidně obstarala strojnická
dílna Osvalda Melzera. Při návštěvě města pak nešlo minout restauraci Ladislava
Hutara. Továrna na likéry patřila bratrům
Münzovým. Hospodářské potřeby v prvotřídní jakosti za konkurenční ceny nabízelo
Hospodářské družstvo. Dámské klobouky

od Olgy Loheitové slušely nejlépe. Obchod
s kůžemi provozoval Jan Roučka. Železo,
stavebniny, vodovody a umělá hnojiva nejlevněji u ﬁrmy Eduard Katz. Banka Slávie
pojišťovala zvlášť výhodně. Úplné výbavy
pro nevěsty měl obchod spokojených zákazníků Karla Michálka. Vápno dodala
až na místo továrna na vápno Jaroslava
Chvoje. Kdo chtěl zdařilou fotograﬁi míti,
musel do ateliéru Kučerova jíti. Byl tu i obchod železem Václava Červeného. Hodiny,
brejle, stříbro atd. Ot. Herzog. Sedlář a čalouník František Vichr dokonce i vyplétal
a opravoval rakety. Klempířství F. Zahnbauera mělo i umělecké zaměření. Výrobu
mříží v odborné dílně zajišťoval Tomáš
Stulík. Knihkupectví a papírnictví provozoval Fr. L. Turek. Truhlářství nábytkové
i stavební zase Karel Tureček. Na dobrá
jídla výborné jakosti a na plzeňské pivo se
chodilo do restaurace U Rykrů. Limonáda
EPES Eduarda P. Skály byla vyhlášená.
Malíř a lakýrník František Kilián. Autodílna Jaroslava Melzera. Denně čerstvé
pečivo a dorty v cukrárně Karla Petráše.
Pánské a dětské oděvy na skladě u Rudolfa
Káchy. Speciální galanterní závod Ludvík
Lövy. Zákazníci se mohli doma pochlubit
čerstvě praženou kávou od Aloise Duchoně. Mlýnské válce rýhoval Boh. Barborka.
Přelivy vlasů na každý odstín od kadeřníka
Jana Navrátila. No a nakonec: měsíčník
Horažďovický obzor přinášel v každém
čísle zprávy i o činnosti Sokola. Za roční
předplatné jen 10 Kč…
Ne, není to všechno. Nejsou to všechny horažďovické prvorepublikové ﬁrmy. Nejsou
to všechny inzeráty z té doby. Jen některé
na ukázku a pro zamyšlení. Jak podnikání
vypadalo ještě v roce 1936 nadějně. Kdo
by pomyslel, že už za pár let nacisté zničí
židovské podnikatele a jen o málo později
komunistický režim všechny ostatní. Žijí-li
pamětníci podnikatelů, o nichž byla řeč, tak
jen ti poslední. Ze svého dětství na konci
padesátých let si ještě leckterá jména pamatuji. Ale to už se říkalo některým místům
v Horažďovicích podle těch jmen jen ze setrvačnosti.
Jiří Wagner

Návrat po sedmdesáti
letech
V červnu 2012 jsem navštívil Normandii,
kde v roce 1944 proběhlo vylodění spojeneckých armád. V jednom z původních
německých bunkrů nad pláží Omaha jsem
potkal sympatického starého pána, ze kterého se vyklubal veterán z 90. pěší divize
americké armády, pan Vernon N. Schmidt
z kalifornského Fresna. V družném rozhovoru jsme strávili dobré dvě hodiny. Část
90. divize se v dubnu a květnu 1945 podí-

lela na osvobozování jihozápadních Čech,
proto musela z mé strany logicky následovat otázka, kde pan Schmidt zakončil svou
válečnou cestu. Odpověď mě šokovala:
„Nevím, jestli to vyslovím dobře, ale vesnice, kde jsem se svou rotou skončil válku,
se jmenovala Nezamyslajs (Nezamyslice)“.
Svět je prostě neuvěřitelně malý.
90. pěší divize byla za války nasazována
na nejtěžší bojové akce, vylodila se na pláži
Utah, bojovala ve Francii, prožila těžké chvíle při ofenzivě v Ardenách a v Hürtgenském
lese, prorazila Siegfriedovu linii. V závěrečné fázi války byla nasazena k bojům v hraničních lesích mezi Německem a Československem. Osvobodila také koncentrační
tábor Flossenburg a zajala více než 80 000
německých vojáků. Členové 358. praporu
byli prvními americkými vojáky, kteří vstoupili jako průzkum 18. dubna 1945 do Československa. Není náhodou, že „devadesátka“
měla za dobu trvání války jedny z nejvyšších
ztrát ze všech amerických divizí (více než
250 %) a vůbec nejvyšší ztráty v bojích na
československém území.
S Vernonem Schmidtem jsem pak nadále udržoval kontakt. Ve svém pokročilém
věku 89 let pracuje jako dobrovolný kurátor
v muzeu ve Forth Worth v Texasu. Ze svého
archívu jsem mu poslal desítky fotograﬁí
90. divize v Čechách, které jsou dnes zařazeny v divizní muzejní expozici. Na jedné
fotograﬁi z roku 1945 dokonce poznal svého
kamaráda. Podařilo se mi díky panu Kopovi
z Nezamyslic získat i několik fotograﬁí, kde
stojí jeep před místní hospodou. Z těch měl
pan Schmidt opravdovou radost, protože
jeep náležel právě jeho jednotce, rotě E.
Pan Vernon Schmidt je stále velmi aktivní
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v pořádání veteránských srazů, pravidelně navštěvuje oslavy vylodění spojenců
v Normandii. Jen do naší země se od války ještě nikdy nevrátil. Pochopitelně jsem
pana Schmidta k nám pozval. A tak mě
jednou nečekaně zazvonil telefon a ve sluchátku se ozval energický hlas: „Hi Josef,
that´s Vern…“. A opravdu, poslední srpnový
den můj vzácný přítel „Vern“ opravdu přijel,
i se svou manželkou a rodinou. Po sedmdesáti letech se vrátil na místa, kde zakončil svou
válečnou pouť. Navštívili jsme kromě jiných
míst i Nezamyslice, a po dlouhém hledání nalezli dům, kde tehdy devatenáctiletý Vernon
týden bydlel. Pan Kopa, onen tříletý chlapec
ze staré fotograﬁe, nás srdečně přivítal před
svou hospodou, udělali jsme stejný snímek
s jeepem jako tehdy na konci války. Pan
Schmidt žertoval, že by měl toho „tříletého
kluka“ vzít také do náruče. Naše další cesta
vedla na šumavské Zhůří, kde 90. pěší divize
ztratila na samém konci války v těžkém boji
12 vojáků. Pan Schmidt některé z padlých
osobně znal a tak nechyběly slzy dojetí.
Je mi nesmírnou ctí, že jsem poznal člověka
tak vysokých morálních a lidských hodnot
a můžu se považovat za jeho přítele. Pan
Vernon N. Schmidt slíbil, pokud mu to
zdraví dovolí, že přijede opět do Čech příští
rok na oslavy 70. výročí osvobození a navštíví Horažďovice.
Josef Chalupný

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Jan Duchoň
Jan Duchoň se narodil 18. listopadu 1898
v Horažďovicích, zemřel 1. února 1977 v sušické nemocnici ve věku 78 let. Bydlel s rodiči v Horažďovicích v čísle 165. Nejlepší léta
svého života věnoval loutkovému divadlu.
V roce 1923, když se vrátil z vojny, založil
pod tělovýchovnou jednotou Sokol v Horažďovicích kroužek loutkového divadla.
Začali v podstatě z ničeho. Sami členové
loutkového divadla vyrobili za tím účelem

konstrukci samotného loutkového divadla
a vyřezali první dřevěné marionety. I pan
Jan Duchoň vyrobil sám několik loutek,
malování kulis bylo jeho výhradní záležitostí, sháněl a rozepisoval scénáře. Pro loutkové divadlo psal pan Duchoň sám i divadelní
hry. Devět jich vyšlo tiskem ve vydavatelství
Antonína Münzberga v Praze, který vydával časopis Naše loutky. Duchoňovu hru
Žižka u hradu Rábí vysílal i Československý
rozhlas v Praze a v Bratislavě a jako slavnostní představení ji uvedlo v říjnu roku
1930 pražské divadlo Na Slupi. Jeho hra
Obležení Horažďovic je z doby 4. července
1307, kdy při obléhání Horažďovic zemřel
v ležení u Jarova (tehdy na Větrově) král
Rudolf Habsburský. Během let, která pan
Duchoň věnoval loutkovému divadlu, napsal a upravil na padesát loutkových her,
vesměs veseloher, jejichž hrdinou byl především Kašpárek, nebo se jednalo o hry
s historickým námětem. Své hry půjčoval
i jiným loutkářským spolkům v republice,
uveřejňoval články v časopisu Naše loutky.
Zkušenosti získával u loutkáře Josefa Sku-

py, se kterým se osobně stýkal a vyměňoval korespondenci. Byl ve styku i s dalšími
loutkáři – profesorem akademickým malířem Otto Bubeníčkem, akademickým malířem Vítem Skálou, profesorem sochařem
Suchardou, profesorem Jindřichem Veselým, organizátorem českého loutkového
divadelnictví, a divadelním historikem Jaroslavem Bartošem.
Mnoho času stálo členy loutkového divadla budování nových scén. První scénu
postavili v roce 1923 ve formance na Modré, v roce 1926 postavili novou scénu také
na Modré, ale v zahradním sále. Potřetí se
stěhovali v roce 1936 na další působiště
do nově postavené sokolovny, kde hráli do
roku 1940. Tady je zastihla druhá světová
válka, Sokol byl rozpuštěn, německé úřady chtěly loutkové divadlo odvézt do Německa, ale k tomu nedošlo. To nejcennější
z divadla sokolové schovali u pana Josefa
Zahnbauera na půdě. Co zůstalo v sokolovně, kde vzniklo skladiště německého
vojska, bylo za války zničeno nebo odcizeno. Na podzim roku 1953 byl pan Duchoň
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požádán vedoucím tehdejšího pionýrského domu panem Heřmanem, aby loutkové
divadlo v sokolovně obnovil. A tak za vydatné pomoci pana Heřmana, pana Františka Sekyry a pana Františka Rybáčka se
podařilo divadlo vzkřísit a v únoru 1954
se znovu začalo v sokolovně hrát loutkové
divadlo.
Pan Duchoň byl osobou, na které činnost
loutkového divadla byla závislá. Když
ostatní členové souboru nepřišli, byl
schopný loutkové představení odehrát
sám se svojí sestrou. Nebylo možné zrušit
ohlášené představení. Návštěvnost divadla byla velká, nebyla televize, zpočátku
ani biograf, bylo to jediné kulturní vyžití
pro dětského diváka. V kronice loutkového divadla pan Duchoň vzpomíná, jak
bylo pro něho těžké udržet činnost divadla třeba v době, když ostatní ztráceli zájem. Do roku 1936 mu s výrobou divadelních dekorací pomáhal jeho tatínek, ale
po jeho smrti pan Duchoň musel převzít
ještě vedení jejich obchodu a finančně
zajistit své sourozence a matku. Po válce
nastoupil do Jednoty v Horažďovicích,
koncem padesátých let dojížděl do Jednoty do Sušice. Na divadlo už nezbývalo
tolik času, a tak se loutky znovu na krátkou dobu odmlčely, aby se v roce 1965
naposledy s panem Duchoněm předvedly

v plné kráse ve dvou úspěšných estrádách a několika loutkových pohádkách.
Pan Duchoň se angažoval nejen v loutkovém divadle, ale i u ochotníků. Největší láskou bylo přece jen loutkové divadlo, jehož
kouzlu beznadějně propadl, a jak sám napsal v kronice, už se z té pavučiny do konce života nevymotal. Druhou jeho zálibou
bylo malování, mnozí místní občané vlastní jeho obrázky s náměty z okolí Horažďovic. Dochovaly se také kulisy pro loutkové
divadlo, které namaloval.
Pan Jan Duchoň se zasloužil o rozvoj společenského života v Horažďovicích, především o kulturní výchovu dětí. Činnost
místního loutkového divadla propagoval
všemi tehdy možnými prostředky po celé
republice. Byl to člověk skromný a velice
obětavý a jeho práce přinesla prospěch nejen občanům Horažďovic, ale i samotnému
městu v oblasti veřejného života.
Loutkové divadlo se odmlčelo na dlouhých
dvaadvacet let. V roce 1987 několik místních nadšenců oprášilo loutky a kulisy, se
kterými hrál Jan Duchoň, a které byly až do
té doby uloženy v sokolovně. V té době jedinou vhodnou scénou pro loutkové divadlo
byl malý divadelní sál v zámku, který používal místní pionýrský dům. Tady loutkáři
působili do léta roku 2006 a od září 2006
se přestěhovali s loutkovým divadlem do

horažďovického kina Otava. Za těch skoro
třicet let nové činnosti se v našich řadách
vystřídalo téměř šedesát členů.
Po mnoha jednáních se náš spolek zasadil
o to, že bylo panu Janu Duchoňovi uděleno
„in memoriam“ čestné občanství Horažďovic a 21. 11. 2008 slavnostně vešel do dvorany významných a nezapomenutelných
občanů našeho města.
Jan Duchoň byl také autorem řady krátkých loutkových scének a loutkových her,
které vyšly v knihovně Našich loutek:
Kašpárek a Honzík – medvědáři, NL,
1930/31
Jan Žižka u hradu Rábí, KNL 1930
Kašpárek akrobatem, NL, 1931/32
Kašpárek detektivem – amatérem, KNL
Kašpárek si hraje na schovávanou, NL
1937/38
Kašpárek zahajuje, NL1936/37
Kašpárkova produkce se 4 létajícími ďábly,
NL, 1932/33
Kašpárkovo dobrodružství u loupežníků,
KNL, 1934
Kašpárkovy atrakce, NL 1831/32
Koník a Kašpárek aneb Kašpárkův přerušený proslov, KNL 1938
Veselé příběhy Kašpárka nezbedy, KNL,
1932
Růžena Hůdová
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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
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz,
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájemních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu
dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní služby
včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i online bez
návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny: Středa: 14.30–17.30 hod.
Pátek: 8.30–15.00 hod.

Malířské práce

Ondřej Mihalo

Provádíme veškeré malířské, lakýrnické práce (interiéry, fasády
apod.) a kompletní zateplení fasád. Rychle, čistě a kvalitně.
Tel.: 722 900 713

ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, vyvložkování
komínů ohebným nerez materiálem vč. stavebních úprav.

Tel: 725 763 582

Psí škola Sírius
zve všechny zájemce na podzimní „Kurz dobrého chování pro
všechny psy a pejsky“. Vítáni jsou psi malí i velcí, hodní i rozjívení. Začínáme 11. října v 10 hodin na cvičišti v Horažďovicích.
Informace a přihlášky na www.sirius.zaluzi.cz,
nebo tel: 728 963 083 p. Krásná

Jóga pro zdraví s Romanou Krásnou
Máte chuť se protáhnout, posílit a uvolnit? Poznat lépe své tělo?
Naučit se správně dýchat?
Pak budete vítáni na našich lekcích jógy.
Cvičíme každou středu od 18 hodin v DDM. Bližší informace
na tel. 728963083 p. Krásná, nebo www.joga.zaluzi.cz
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KINO OTAVA

AKCE

3. 10. pátek 4. 10. sobota

KULTURNÍ DŮM
3. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
2. lekce.

4. 10. sobota

15.00

3. PRÁCHEŇSKÉ SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ
Nenechte si ujít skvělou atmosféru přehlídky
harmonikářského umění.

Pátek 10. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
3. lekce.

Sobota 11. 10. sobota
EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava.

14. 10. úterý

19.30

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Zábavný pořad „PŘI SVÍČKÁCH“ s doktorem
Radimem UZLEM. Večerem provází písničkář Josef ŠTROSS. Předprodej vstupenek od
18. září v kině Otava a v kanceláři kulturního
střediska dle rozpisu předprodeje.

17. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
4. lekce – od 20.00 prodáváme vstupenky na
1. prodlouženou.

18. 10. sobota

21.00

20.00

O KONÍCH A LIDECH
Island, Německo – Když se lidé chovají jako
koně a koně jako lidé... Komediální romantické drama do 15 let nevhodné. Vstupné 95 Kč.

10. 10. pátek 11. 10. sobota

20.00

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Česká republika – Jak se vyrovnat se studentskou láskou? Nová česká komedie od Karla
Janáka. V hl. roli Matouš Ruml a Miroslav Donutil. Vstupné 95 Kč.

17. 10. pátek 18. 10. sobota

20.00

BEZVADNÝ DEN
Itálie – Hledání sama sebe v rozpadajících se
manželských vztazích. Drama do 15 let nevhodné. Vstupné 95 Kč.

24. 10. pátek 25. 10. sobota
21.00

8. 10.

20.00

SLOVENSKO 2.0
Slovensko – Dvacet let existence Slovenska
očima ﬁlmových tvůrců. Dokument do 12 let
nevhodný. Vstupné 95 Kč.

31. 10. pátek 1. 11. sobota

20.00

RADIO ALICE
Itálie, Francie – Sedmdesátá léta plná protestu a vzdoru...Drama do 15 let nevhodné.
Vstupné 95 Kč.
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

3. 10. pátek

17.00

OČAROVANÝ SEN

17. 10. pátek

17.00

ČERVENÁ KARKULKA

31. 10. pátek

17.00

KABÁT REVIVAL S PŘEDKAPELOU
REFLEX
Rocková zábava.

VODNÍKOVA HANIČKA
Změna programu vyhrazena

20. 10. pondělí

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

19.30

BYT NA INZERÁT
První představení divadelní sezóny 2014/2015
uvádí Divadelní společnost HÁTA. Po představení proběhne slosování předplatitelů A/1 o zajímavé ceny. Ještě ten večer si můžete zajistit
předplatné. Ostatní vstupenky lze zakoupit či
zamluvit v kině Otava tel. 376 511 890, otevírací
doba čt-so od 16.00 do 20.00 a nebo před představením v kulturním domě od 18.30.

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

22. 10. středa – 23. 10. čtvrtek
PRODEJNÍ TRH

24. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
5. lekce – 1. prodloužená.

26. 10. neděle

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje OTAVANKA. Rezervace a prodej vstupenek
v kině Otava, tel. 376 511 890, otevírací doba
čt – so od 16.00 do 20.00.

Pátek 31. 10. pátek

19. 00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
6. lekce.
Změna programu vyhrazena

V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře,
kteří mají problémy s včasným vracením
knih, vyhlášena AMNESTIE
V týdnu knihoven nabízíme novým čtenářům
možnost REGISTRACE ZDARMA

14. 10.

sál knihovny 10.00

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury“

20. 10.

sál knihovny 15.00

HRÁTKY S PAMĚTÍ
– trénujeme mozek pomocí testů, kvízů, deskových her a mnemotechnických pomůcek

22. 10.

sál knihovny 10.00

KOUZLENÍ S PAPÍREM
– skládání modulární fotograﬁe origami způsobem s Helenou Poustkovou

30. 10.

sál knihovny 10.00

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury“
PŘIPRAVUJEME:

5. 11.

14.00

S TROCHOU NOSTALGIE PODRUHÉ
– aneb vaříme s Mirkou Kuntzmannovou

19. 11.

16.00

EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
beseda s Ing. Ladislavem Siegerem, CSc.

12. 11.

16.00

K PŘÁTELŮM S JANEM KAČEREM
Beseda se známým hercem a režisérem Janem Kačerem
Akce probíhají za podpory Ministerstva kultury
ČR v rámci projektů Děti a čtení a Seniorům
Dokořán.

MUZEUM
7. 11. pátek

v malém sále muzea 18.00

PŘEDNÁŠKA: „Z VÝLETU MEZI
NEJVYŠŠÍ KOPCE SVĚTA“
Postřehy horažďovického občana Petra Tomeše z Nepálu

KNIHOVNA
HOTEL PRÁCHEŇ

6.–12. 10.
15.00

sál knihovny 9.00 a 10.00

POHÁDKOVÁ MOTANICE
ANEB LOUTKY V KNIHOVNĚ
(pro MŠ, veřejnost)

TÝDEN KNIHOVEN
6. 10. Oblastní charita HD (4. patro) 9.00
BADUAN JIN
– série cviků podle starých Číňanů

6. 10.

sál knihovny 9.00 a 10.00

SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
beseda se starostou města Mgr. Karlem
Zrůbkem (pro 9. tř. ZŠ)

7. 10.

odd. pro dospělé 9.00

3. 10. pátek

Hotel Prácheň 19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Proč je Rapsodie Georgie Gershwina
v modrém?
O vlivu první jazzové vlny na G. Gershwina
a B. Martinů vypráví a jazz hraje klavírista Karel Košárek. Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek 603 229 559.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
– nejen SENIORŮM otevřeno DOKOŘÁN
(pro seniory, veřejnost)
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