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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

snad se v letošním roce naplní pranostika 
„studený máj, v stodole ráj“. Měsíc květen 
byl sice dosti studený, na to už nejsme 
zvyklí, ale hlavně přinesl více srážek 
a všechno kolem nás se řádně zazelenalo. 
O to více musíme sekat zelené plochy. Ale 
na základě zkušeností z minulých, suchých 
let si však považujeme toho, že tráva vůbec 
roste.

Měsíc květen byl jako každoročně boha-
tý na společenské akce. Započal veřejným 
čtením jmen obětí holocaustu na židov-
ském hřbitově, oslavou 74. výročí osvo-
bození Horažďovic americkou armádou, 
proběhla akce Prácheňsko na Práchni, Noc 
kostelů a velký fotbalový turnaj přípravek 
na Lipkách. Během měsíce se uskutečni-
la celá řada koncertů. Zvláště výjimečný 
a úspěšný byl charitativní koncert dětských 
pěveckých sborů Poupata a Kvítek při ZŠ 
Komenského ve spolupráci s nadací Kapka 
naděje (viz úvodní foto). V závěru měsíce se 
konala ještě Horažďovická padesátka a Ma-
jáles pořádaný ZŠ Blatenská. Do toho dva 
státní svátky a jeden z nejhezčích měsíců 
v roce je pryč.

V současné době se po městě postupně 
instaluje květinová výzdoba, upravují se 

květinové záhony a pokračuje se v jarním 
úklidu města. V obci Veřechov se dokončuje 
oprava hasičské zbrojnice, před realizací 
je oprava sgraity na malém zámeckém 
nádvoří jako další etapa celkové venkov-
ní rekonstrukce zámku. Projektově se 
připravuje úprava bezbariérových míst pro 
přecházení na křižovatce ulic Komenského 
a Jiřího z Poděbrad, včetně úpravy parkovi-
ště „U Hlaváčků“ pro zvýšení jeho kapacity 
a zlepšení veřejného prostoru v horní části.

Do konečné fáze se snažíme dovést jed-
nání se zástupci církve ohledně pozemků 
na zámeckých terasách, aby mohlo být zre-
alizováno propojení Parkánu a zámeckých 
schodů. Parkán by měl v létě být jedním 
z míst, kde se budou odehrávat koncerty 
Ševčíkovy akademie, což bude největší kul-
turní akce letošního roku v našem městě. 
Více informací o programu a organizaci 
akce se dozvíte v dalším čísle. Již dnes se 
ale můžete podívat na webové stránky této 
kulturní aktivity www.sevcikacademy.cz.

Proběhlo jedno z dalších setkání s ob-
čany v přidružených obcích, a to v Babíně. 
Hlavním tématem bylo zajištění užitkové 
vody pro obecní budovu, projektovaná 
kanalizace a vodovod, oprava polní cesty 
Opěš. Po dořešení vlastnických vztahů 
bychom rádi opravu této cesty zrealizovali 

v příštím roce, kdy bude ještě možné požá-
dat o dotaci prostřednictvím Místní akční 
skupiny Pošumaví.

Příspěvková komise na svém květnovém 
zasedání rozdělila více než půl miliónů 
korun mezi jednotlivé žadatele, především 
hasičské, sportovní a kulturní spolky. Jed-
notlivé žádosti byly posuzovány především 
z hlediska počtu členů, četnosti aktivit, 
a hlavně práce s dětmi a mládeží.

Do inále se blíží architektonická 
soutěž o návrh na přestavbu kina. V červ-
nu budeme znát vítěze a veřejnost bude 
mít možnost posoudit odměněné návrhy, 
které budou vystaveny ve skleněných 
plochách kina.

Na radnici jsme přivítali „Zlatého 
Ámose“ v oblasti chemie, kterým je pan 
Mgr. Petr Curko, který vyučuje chemii na 
ZŠ Blatenská. Těší nás, že působí právě 
v našem městě. S radostí jsme uvítali i naše 
nejmenší občánky a popřáli jim do života 
vše nejlepší. Třeba je mezi nimi další „Zlatý 
Ámos“.

Přejeme vám klidné červnové dny a dě-
tem vše nejlepší k jejich mezinárodnímu 
svátku.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Nejlepší kuchaři 
Slavností Kaše 2019 
(29. 6. 2019) – výzva!

Hledáme týmy do soutěže o nejlepší kucha-
ře. Vařit budete na místě svoji nejoblíbe-
nější kaši. Poskytneme vám dřevěný stánek 
a přípojku el. energie. Proplatíme suroviny, 
obdržíte inanční odměnu a ceny dle pořadí 
v soutěži. Přihlaste se do 13. června e-mailem 
na chalupna@muhorazdovice.cz.Bližší info 
na stejném e-mailu nebo tel.: 371 430 557.

Ciao…
Internet zdarma

Regionální informační a mapové 
centrum Vám poskytuje veřejný 
internet zdarma 
Po, St, Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00, 
Út, Čt 8.00–12.00, 12.30–16.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. týden v červnu 17.–21. 6. 2019
prvních 30 min denně zdarma.

Šance, kterou je 
škoda promarnit
Již téměř rok přijímá Státní fond rozvoje 
bydlení (SFRB) žádosti o poskytnutí inanč-
ních prostředků na rekonstrukci či poří-
zení nemovitosti z Programu pro mladé 
do 36 let. Protože nikdy neuškodí některé 
informace připomenout – vždycky se najde 
někdo, kdo se k nim včas nedostane –, věří-
me, že vám tento text bude k užitku.

Co se skrývá za slovy Program pro 
mladé? Půjčka, lépe řečeno úvěr, s jehož 
pomocí si mohou mladí lidé do 36 let, 
kteří pečují o dítě do 15 let, pořídit bydlení. 
Rozumějme, jednomu z partnerů musí být 
v době podepsání úvěrové smlouvy méně 
než šestatřicet, druhému třeba šedesát. 
Pořízením obydlí se myslí koupě bytu či 
rodinného domu nebo jeho výstavba (tudíž 

žadatel nesmí být majitelem nemovitosti). 
Z úvěru pro mladé se ovšem dá i rekon-
struovat (tady naopak žadatel nemovitost 
vlastnit musí).

Dnešní doba nepřeje sňatkům, lidé se 
bez snubních prstýnků zřejmě cítí jaksi 
bezpečněji, ale potom se nejistě ptají, zda 
i oni, ještě ne zdaleka šestatřicátníci, ovšem 
nesezdaní, se mohou o program vážně zají-
mat. Mohou. Pokud pečují o dítě do 15 let. 
Manželské páry naopak děti mít nemusí, 
protože se počítá s tím, že rodinu založí.

Jaká je výše úvěru? Na výstavbu domu 
až 80 % skutečných nákladů, nejvýše však 
2 mil. Kč, na koupi bytu také 80 % skuteč-
ných nákladů, nejvýše ale 1,2 mil. Kč, a na 
rekonstrukci nejméně 30 000 a nejvýše 
300 000 Kč. Úroková sazba je ixní pět let 
a odvozuje se od výše referenční sazby 
Evropské unie, která aktuálně činí 1,98 %. 
Splátkový kalendář je pak desetiletý (v pří-
padě úvěru na modernizaci), dvacetiletý, 

když byla nemovitost pořízena koupí nebo 
výstavbou. Protože si život nikdo dopředu 
nenaplánuje a ne vždy se člověku daří, 
umožňuje SFRB v naléhavých případech 
výrazného snížení příjmů (mateřská dovo-
lená, výpověď z práce, dlouhodobá nemoc) 
odložit splácení jistiny až o dva roky. Další 
potěšující informace je, že páry, kterým 
se v průběhu splácení úvěru na poříze-
ní bydlení narodí dítě, mohou požádat 
o snížení jistiny o 30 000 Kč. Program pro 
mladé je kontinuální, tedy stále otevřený, 
žádosti se přijímají průběžně a inanční 
alokace je dostatečná. Rozpočet pro rok 
2019 dosahuje výše 950 milionů, a pokud 
by byly prostředky vyčerpány, přesouvají se 
žádosti automaticky do roku následujícího. 
Všechny potřebné informace o programu 
jsou k dohledání na www.sfrb.cz, včetně 
telefonického a mailového spojení.

• Zdroj: SFRB

Z radnice
Rada města Horažďovice 17. 4. 2019

• souhlasí s přijetím neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 ve 
výši 30 000 Kč na realizaci projektu „Po-
stupová přehlídka činoherního divadla – 
Horažďovice 2019“
• schvaluje pronájem části nebytových 
prostor v prvním nadzemním podlaží 
Mírové náměstí 4 o výměře 86,07 m2 za 
účelem provozování rychlého občerstvení 
s platností od 1. 5. 2019 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou
• rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka Jan Sládek, Velenovy 
na realizaci akce „Obnova a optimalizace 
VO 2019 – I. etapa“ za nabídkovou cenu 
4 571 051,11 Kč vč. DPH

Rada města Horažďovice 29. 4. 2019

• rozhodla o přijetí nabídky Ing. Pavla 
Míky Strakonice na zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Rekonstrukce ko-
telny MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 
61 000 Kč + DPH
• schvaluje uzavření pachtovní smlouvy 
se společností POŠUMAVÍ, a. s., Střelské 
Hoštice (pachtýř) na propachtování 
p. č. 2941/3 ostatní plocha o výměře 
655 m2 v k.ú. Horažďovice za pachtovné 
ve výši 3 150 Kč/ha pozemku s účinností 
od 1. 5. 2019 na dobu neurčitou
• schvaluje uplatnění valorizace smluv-
ního nájemného z bytů v majetku města 
s platností od 1. 7. 2019

• schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 
v rámci programu „Podpora kultury v Pl-
zeňském kraji pro rok 2019“ mezi městem 
Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 
50 000 Kč na projekt „36. ročník Západo-
české oblastní přehlídky“
• přijímá nabídku Ing. Martina Lišky 
Horažďovice na zhotovení projektové 
dokumentace „Domov pro seniory – změ-
na 1“ za nabídkovou cenu 1 450 000 Kč

• Výběr bodů z jednání Rady města. 

Kompletní usnesení z jednání Rady města 

je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.
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Ševčíkova akademie hledá brigádníky!
5.–14. srpna 2019 se v Horažďovicích uskuteční 1. ročník Ševčíkovy akademie a doprovodného 
hudebního festivalu. Hledáme tým mladých lidí, kteří by se chtěli zapojit do organizace 
festivalu formou brigády. Zájemci, napište nám na pratele@sevcikacademy.cz.

Poupata a Kvítek 
pro Kapku naděje
Letošní koncert dětských pěveckých 
sborů při ZŠ Komenského Horažďo-
vice Poupat a Kvítku byl trochu jiný 
než obvykle, něčím výjimečný. Byl to 
charitativní koncert, jehož výtěžek 
putoval nadačnímu fondu Kapka 
naděje, který pomáhá dětem. Koncert 
se konal 10. 5. 2019 v kostele sv. Petra 
a Pavla v Horažďovicích.

Pozvání přijal ředitel nadačního 
fondu Kapka naděje pan Jan Fischer, 
který byl z koncertu a hlavně z vý-
konu dětí unesen. Jeho slova zahřá-
la nejen naše zpěváky, ale i jejich 
rodiče, prarodiče, kamarády a ostatní 
dobré lidičky, kteří nás přišli pod-
pořit a přispět na dobrou věc. Kostel 
praskal ve švech. Vždyť vystupovalo 
na 120 zpěváků. Jejich skvělý výkon 
vyvolával u diváků slzy v očích.

Na závěr tohoto charitativního 
koncertu předala hlavní organizá-
torka paní Žaneta Soukupová panu 
Janu Fischerovi symbolický šek 

v hodnotě 55 555 Kč. Chtěli bychom 
jí touto cestou poděkovat za pří-
ležitost být součástí této pomoci. 
Děkujeme všem našim zpěvákům, jak 
stávajícím, tak bývalým, kteří také 
přišli tuto pomoc podpořit. Zároveň 
děkujeme všem sponzorům, kterými 
jsou Otavské strojírny, a. s., město 
Horažďovice, Šárka Šilhanová – díl-
nička Sedlo, květinářství Vesna, Kolář 
a Kutálek – graické studio.

Tento koncert byl o pomoci. Pomá-
hat druhým by mělo být samozřej-
mostí pro každého z nás a v tomto 
duchu bychom měli vychovávat 
i naše děti. „Kdyby naše činnost 
pomohla zachránit jen jediný lidský 
život, tak to stojí za to“ – slova paní 
Venduly Pizingerové, prezidentky 
a zakladatelky nadace Kapka naděje.

• Sbormistryně pěveckých sborů 

Poupata a Kvítek

Pozvánka do ZOO
Ve čtvrtek 16. května se 3. a 5. třídy ZŠ 
Horažďovice, Komenského ulice, vypravily 
za deštivého počasí do knihovny. Tento-
krát jsme se netěšili na knihy, ale na pana 
Martina Vobrubu. Přijel k nám z Plzně, ze 
zoologické zahrady. Přivezl zoonovinky, ča-
sopisy a zajímavé exponáty. Pan Vobruba 
je záruka kvality. Množství informací pro-
kládal vtípky a hádankami. Pozorní žáci 
byli odměněni publikací Tvořivý průvod-
ce. Překvapilo nás, že některé děti dosud 
plzeňskou zahradu nenavštívily. Určitě to 
v létě napraví a prožijí zde příjemný den.

• Mgr. Marie Buchtová a Mgr. Jana Renčová, 

třídní učitelky 3. tříd

Beseda
Se spisovatelem, publicistou a novinářem 
Alešem Palánem jsme si povídali o šumav-
ských poustevnících a samotářích, ale také 
o smyslu knihy Raději zešílet v divočině.

• Petra Tomešová, Městská knihovna 

Horažďovice
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O pohár města Horažďovice
Tradičně na druhý květnový svátek 
8. 5. 2019 se v Horažďovicích uskuteč-
nil turnaj mladších přípravek. Letos se 
turnaje s názvem „O pohár města Horaž-
ďovice“ zúčastnilo celkem 16 týmů včetně 
prvního zahraničního účastníka, kterým 
byl slovenský fotbalový klub FC Petržalka.

Kvalitně obsazené sportovní setkání 
nabídlo fantastickou podívanou talen-
tovaných fotbalistů, kteří se po zeleném 
trávníku proháněli v ideálním počasí 
s velkým elánem a touhou zvítězit. Děti, 
rodiče i příznivci fotbalu si tak tento den 
náležitě užili. Všechny děti dostaly po 
skončení medaile a věcné ceny a družstva 
na prvním až třetím místě domů navíc 
odjela domů i s krásným pohárem. Novin-
kou bylo také ocenění nejlepších hráčů 
jednotlivých výběrů.

Turnaj vyhrála pražská Sparta, která 
se sice se štěstím probojovala ze základní 
skupiny, ale ve vyřazovacích bojích už 
zcela jasně dominovala. Domácí Horaž-
ďovice skončily na velmi pěkném pátém 
místě a výběr OFS Klatovy obsadil koneč-
nou jedenáctou příčku.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří 
se podíleli na přípravě tohoto bezespo-
ru nejkvalitnějšího fotbalového turnaje 

v této věkové kategorii na území západ-
ních Čech. Zvláštní poděkování patří také 
brankáři Viktorie Plzeň Aleši Hruškovi, 
který dětem předal ceny a ještě dlouho po 
turnaji se s nimi ochotně fotil.

Konečné pořadí turnaje (v závorce nejlep-
ší hráč týmu):

1. AC Sparta Praha (Libor Makovský)
2. FC Táborsko (Štěpán Pecka)
3. Football Talent Academy (Denis 

Marek)
4. FC Písek (Matěj Červený)
5. FK Horažďovice (Ondřej Korbel)
6. FK Kohouti Rokycany (Viktor Har-

noch)
7. FC Viktoria Plzeň (Jakub Kovařík)
8. FC Petržalka (Šimon Homola)
9. Jihočeská fotbalová akademie (Mar-

tin Krutina)
10. FK Bohemians Praha (Petr Holub)
11. OFS Klatovy (Tomáš Janda)
12. SK Slavia Karlovy Vary (Štěpán Bláha)
13. TJ Tatran Sedlčany (Matěj Šťástka)
14. SK Dynamo České Budějovice (Jiří 

Trnka)
15. FC Tempo Praha (Tobiáš Boháček)
16. FK Motorlet Praha (Denis Rajl)

Křesťanská 
mateřská škola 
DUHA

Nejkrásnějšími svátky jsou, hned po 
Vánocích, pro děti i pro dospělé svátky 
jara – Velikonoce. Příroda se po chladné 
a nevlídné zimě probouzí, začínají kvést 
první jarní květiny a rozkvetou i stromy, 
které začínají lákat první včelky. Letos jsme 
si užívali poměrně teplých dní, a tak jsme 
ani my s dětmi nezaháleli a podnikali krát-
ké výlety za jarní přírodou. Školku jsme 
si jaksepatří velikonočně vyzdobili jarně 
osazenými květináčky a na každém keři se 
houpala barevná velikonoční vajíčka.

Nápadité a přitom jednoduché jarní de-
korace si mohli vyrobit děti s rodiči i v na-
šich jarních dílničkách, jako např. ovečky 
z vlny, zajíčky ze dřeva a slepičky z kartonu.

Naši mateřskou školu také navštívila 
paní Marie Přibková z Dobrovolného svaz-
ku obcí Horažďovicko

CSS – Centrum společných služeb, která 
dětem připomněla, jak správně hospoda-
řit s odpadem, Děti také měly možnost 

zužitkovat barevné plasty z PET lahví a vy-
robit z nich různé dekorace.

Počátkem května jsme s našimi předško-
láky navštívili ve spolupráci s MAP skanzen 
v Chanovicích, kde jsme navzdory nepří-
znivému počasí vyzkoušeli výrobu cihel 
vepřovic a zadělávání kynutého těsta, ze 
kterého jsme vytvářeli různé drobné tvary.

I v letošním roce jsme opět přivítali 
u zápisu do naší školky děti a jejich rodiče. 

Zápis proběhl jako již tradičně ve třídě 
Rybiček, všem byla k dispozici tělocvična 
a naší kuchyní bylo připraveno malé občer-
stvení. Všem dětem, které do naší školky 
v září nastoupí, přejeme, aby se jim u nás 
líbilo a byly spokojené jak ony, tak i jejich 
rodiče. Na všechny nové školáčky se již teď 
těšíme!

• Lucie Listopadová, Jana Jehlíková

OBZOR • Horažďovice 5



Rozkvetlý květen 
Na Paloučku
Měsíc květen byl v MŠ Na Paloučku 
opravdu bohatý. Nejen, že se okolí školky 
zbarvilo do růžova záplavou kvetoucích 
kaštanů i keřů, ale rozkvetlý byl celý 
měsíc bohatstvím nových aktivit, zážitků, 
radostí i zkušeností. Důležitou událostí 
tohoto měsíce byl zápis dětí k předškolní-
mu vzdělávání, kterému předcházel Den 
otevřených dveří. V naší mateřince jsme 
přivítali rodiče s dětmi a užili si společně 
pěkné dopoledne, při kterém měli rodiče 
možnost seznámit se s prostředím školy 
i pedagogickými pracovníky a nakouk-
nout „pod pokličku dění“ přímo během 
aktivní práce s dětmi.

S květnem je spojen také Den matek, 
na který se připravovaly děti ve všech 
třídách. Vyráběly přáníčka, dárečky, 
chystaly malá tajemství a překvapení pro 
maminky a babičky. Pěvecký soubor Slu-
níčko navíc pilně připravoval veselý hu-
debně pohybový program, kterým potěšil 
nejen maminky, ale všechny přítomné 
na společném koncertu obou horažďovic-
kých mateřských škol v hotelu Prácheň. 
Děti svým vystoupením zpestřily dopole-
dne i seniorům v domě s pečovatelskou 
službou a ukázaly, co zvládnou také dě-
tem z 1. stupně v ZŠ Komenského a ZŠ Bla-
tenská. Jarní sluneční paprsky lákaly 
k delším procházkám do přírody a k výle-
tům. Mladší děti vyrazily na návštěvu do 
ekofarmy Zulejka ve Velenovech, kde se 
seznámily s chovem poníků, na kterých 
se mohly následně i povozit. Ve Středisku 
environmentální výchovy v Kašperských 
Horách se pak pomocí jednoduchých 
her a aktivit seznámily s koloběhem vody 
v přírodě. Starší děti se jednou týdně, po 
dobu dvou měsíců, účastnily plaveckého 
výcviku v Aqvaparku Horažďovice. Ve 
spolupráci s MAS Pošumaví a Muzeem 
Klatovy byla pro předškoláky přichystá-
na exkurze do skanzenu v Chanovicích. 
Na návštěvu k nám přijelo divadlo Nána 
s krásnou „Modrou pohádkou“ a stihli 
jsme i společné fotografování tříd u pří-
ležitosti blížícího se ukončení školního 
roku. Těšíme se na přeměnu školní zahra-
dy. Projekt „Revitalizace školní zahrady 
v přírodním stylu“ je v současné chvíli 
v poslední fázi, kdy už čekáme jen na 
irmu, která zvítězila ve výběrovém řízení 
na tuto veřejnou zakázku a uskuteční 
všechny v projektu naplánované změny. 
Zahrada by měla být hotova do konce 
června.

• Jitka Černá

Zájezd do Anglie
Jedna z největších akcí, kterých se ZŠ Bla-
tenská účastní, je bezpochyby každoroční 
šestidenní zájezd do Anglie určený přede-
vším pro žáky osmého ročníku. Mezi jeho 
hlavní cíle patří poznat kulturu životem 
tepajícího Londýna, obdivovat krásy 
historických monumentů či pokochat se 
líbezností krajiny plné pastvin s ovcemi. 
Významným beneitem je i procvičení 
angličtiny mimo školní učebny. Na cestu 
se s námi letos vypravili Mgr. Petr Curko 
a Mgr. Šárka Zeithamlová. Necelý týden 
plný zážitků jsme odstartovali těsně 
před polednem 8. května nástupem do 
dvoupatrového autobusu a zamáváním 
našim rodičům. Po několika kilometrech 
se k nám přidali žáci z Pačejova a Janovic 
nad Úhlavou. V Plzni jsme pak vyzvedli 
našeho průvodce pana Petra Klika, který 
nám téměř okamžitě začal zpříjemňovat 
cestu zpíváním, pouštěním ilmů či vy-
právěním anglických pověstí. Asi hodinu 
po půlnoci jsme plni očekávání najeli na 
vlak, který nás přepravil pod kanálem La 
Manche, abychom po páté hodině ráno 
vstoupili na typickou londýnskou dlažbu. 
Ihned jsme se vypravili kolem Temže, na 
kterou dopadaly zářivé paprsky postupně 
sílícího slunce. Mezi vrcholy našeho prv-
ního dne v Anglii patřily návštěvy repliky 
divadla Globe, pevnosti Tower, mostu To-
wer Bridge či katedrály svatého Pavla, ve 
které jsme vystoupali až do nejvyšší věže, 
odkud se nám celý Londýn otevřel jako 
na dlani. Po dlouhém dni jsme se vydali 
do Oxfordu, kde si nás převzaly hostitel-
ské rodiny.

Následujícího dne nás čekala cesta do 
Stratfordu nad Avonou, rodiště samot-
ného Williama Shakespeara. Naší další 

zastávkou byl majestátný hrad Warwick, 
ve kterém jsme se plni úžasu zúčastnili 
show dravců. Večer nás opět přivítal Ox-
ford a jeho vysokoškolské koleje či lokace 
z natáčení příběhů slavného čaroděje 
Harryho Pottera. Třetí den v Anglii se 
nesl ve znamení návštěvy krásného lázeň-
ského města Bath a mohutných nákupů 
pochutin a suvenýrů. Některé naše spolu-
žáky už jsme dlouho neviděli tak šťastné 
jako nyní pod tíhou nákupních tašek. 
Odpoledne jsme opustili civilizaci a s re-
spektem stanuli před nejslavnějším ka-
menným kruhem ve Stonehenge. Pomy-
slný vrchol našeho putování nastal v den 
odjezdu, kdy jsme se vydali do rezidence 
královské rodiny, totiž do hradu Windsor. 
Někteří z nás dokonce viděli samotnou 
královnu Alžbětu. Odpoledne jsme spatři-
li i prince Charlese, který nastupoval do 
královské helikoptéry. Mezi další námi 
navštívené lokality pak patřily Hyde 
Park, Buckinghamský palác, Westminster 
Abbey, Big Ben, London Eye nebo čínská 
čtvrť Soho, v níž jsme se s večerním Lon-
dýnem rozloučili vydatnou večeří v re-
stauraci. Kolem desáté hodiny nás vyzvedl 
autobus a my se vydali na dlouhou cestu 
do České republiky. Jednalo se o úžasný 
výlet, který nám přinesl spoustu nezapo-
menutelných zážitků a celou řadu nových 
kamarádů. Veliký dík patří řidičům 
autobusu, panu Petru Klikovi, vyučujícím 
Petru Curkovi a Šárce Zeithamlové a také 
našim rodičům. Bez nich bychom se totiž 
podobné akce zúčastnit nemohli.

• Anna Arnoldová, Aneta Kopalová,  

Markéta Pašavová (žákyně 8. A)
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Pracovní exkurze 
školní družiny
Ve čtvrtek 16. května jsme se nemohli 
dočkat konce vyučování. Se školní druži-
nou nás čekal zážitek opravdu nevšední. 
Místní akční skupina Pošumaví ve spolu-
práci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše 
v Klatovech pro nás v rámci projektu 
MAP II připravila výukový program v cha-
novickém skanzenu. A co jiného ve skan-
zenu, než lidová řemesla? V družině jsme 
se připravili teoreticky a moc jsme se 
těšili, až si vyzkoušíme, jak pracovali naši 
předci bez všech vymožeností moderní 
doby. Protože nás přijel plný autobus, 
rozdělili jsme se do dvou skupin.

Paní Mgr. Sieberová nám nejprve po-
vyprávěla o postupu při výrobě a využití 
kynutého těsta.

Pak jsme si všichni krůček po krůčku 
od přípravy kvásku, přes přidávání suro-
vin, mísení, propracování a hnětení vlast-
noručně vyzkoušeli těsto připravit. Shodli 
jsme se, že ruční zadělávání není žádná 
lehká práce a hospodyňky musely mít 
pořádnou sílu. Každý z nás si z části těsta 
vytvořil ptáčka a zajíčka – dva tradiční 
tvary. Po pomašlování vajíčkem a dokynu-
tí naše dílo putovalo do trouby.

Venku jsme měli připravenou výrobnu 
nepálené cihly zvané vepřovice. Nejprve 
jsme se navlékli do ochranných prostřed-
ků (igelitové pytle a rukavice zajistila MAS 
Pošumaví – díky), obuli jsme naše holínky, 
vyslechli instruktáž pana Kodýdka a už 
to šlo ráz naráz. Hlína, sláma, voda do 
kádě a pak pěkně fortelně šlapat a šlapat. 
Někdo šlapal tak vehementně, až se do 
hmoty propadl, měl plné holínky vody 
a bahna a paní vychovatelky ho musely 
vysvobozovat. Po řádném zpracování jsme 
plnili připravené formy. Opět bylo třeba 
síly – nyní v rukách. Materiál udusat 

a umačkat, aby se cihla dobře vyklopila 
a držela tvar. Máme slíbeno, že až cihly 
vyschnou, pracovníci skanzenu nám je 
dovezou do družiny. Zatím můžeme vy-
mýšlet, co kde postavíme…

Obě pracovní skupiny se během od-
poledne stačily vystřídat. Všichni měli 
možnost vyzkoušet si obě práce. Čas utekl 
velice rychle a bylo třeba pomýšlet na 
cestu zpět do školy. Byli jsme sice unavení 
a umazaní, ale hlavně velice spokojení. Na 
zpáteční cestu jsme dostali naše vlast-
noručně vytvořené a dozlatova upečené 
kynuté dobroty. Voněly krásně a chutnaly 
ještě lépe. Děkujeme všem, kteří se nám 
celé odpoledne věnovali. Velký dík patří 
Ing. Marii Kaufnerové, MAS Pošumaví 
a Mgr. Luboši Smolíkovi, řediteli Muzea 
Dr. Hostaše v Klatovech. Mají hlavní podíl 
na vzniku a realizaci projektu, na koordi-
naci, zajištění lektorů, obstarání materi-
álu, pomůcek a zajištění dopravy. Stejně 
jako pro nás i pro ně to bylo „poprvé“. 
A povedlo se na jedničku s hvězdičkou. 
Těšíme se na další spolupráci. Děkujeme.

• Za žáky a vychovatelky ŠD a ŠK Blatenská 

Radka Benešová Šperlíková

Pěvecké 
soustředění
Tak jako každý rok, i letos se ve dnech 
24.–26. 4. vypravili naši zpěváci na sou-
středění do nedalekých Střelských Hoštic.

Ve středu ráno opouštělo tak prostory 
školy 73 malých i velkých zpěváků. Ti 
začínající možná s obavou, co je vlastně 
čeká, starší naopak natěšeni, že si opět 
užijí nejen pořádnou dávku zpěvu, ale 
hlavně legraci a spoustu času stráveného 
s kamarády mimo domov.

Často dnes posloucháme nářky na 
zhoršující se chování dětí, nezájem 

a nezodpovědnost. To ale u našich zpěvá-
ků (alespoň v době soustředění) rozhodně 
neplatí. Možná by se divili i rodiče, jak 
jejich ratolesti dokáží být zodpovědné, 
slušné a dochvilné.

Během dne děti prozpívají okolo šesti 
hodin, trénují hru na nástroje, procvičují 
slova a pilují tak vše, co se učí na pravi-
delných zkouškách během roku. Pokuste 
si představit 45 šesti až jedenáctiletých 
dětí – dát jim do ruky nástroje, naučit je 
jak, kdy a kde je mají použít a přitom je 
udržet alespoň chvíli v klidu (bez šustění, 
breptání, kopání…) tak, aby písnička do-
stala tu správnou podobu. A věřte, že je to 
vyčerpávající dřina. Která ale stojí za to!

V prostorách školy přírody máme 
všichni ideální podmínky pro naši čin-
nost. Ani počasí nás nemůže překvapit. 
Pokud se děti díky dešti a zimě nemohou 
vyřádit na hřišti venku, mají dostatek 
prostoru k pohybu a hrám uvnitř areálu. 
Pobíhat tam vidíme však většinou jen 
mladší děti. Ti starší se spokojeně setkáva-
jí na pokojích, z kterých se ozývá nejrůz-
nější muzika a smích. I celodenní strava 
je dokonalá, snad nenajdeme jedince, 
který by trpěl hlady. Poslední večer nesmí 
chybět diskotéka, kterou si vždy vzorně 
připraví ti nejstarší a po chvilce řádění 
objevujeme budoucí taneční talenty 
a překvapující temperament i u dětí, 
u kterých byste ho rozhodně nečekali.

Další soustředění je za námi a my 
doufáme, že krom mnoha prozpívaných 
hodin si děti odvezly i zážitky, na které se 
nezapomíná.

• Sbormistryně pěveckých sborů Poupata 

a Kvítek
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Jarní přehlídkový 
maraton literárně 
dramatického 
oboru ZUŠ

„Březen, za kamna vlezem – duben, ještě 
tam budem,“ praví lidová moudrost. 
V dramaťáku jsme ale nezaháleli. Chys-
tali jsme se pilně na divadelní i recitační 
přehlídky.

7. března proběhlo v DDM Horažďovice 
okrskové kolo přehlídky dětského před-
nesu. ZUŠ reprezentovalo šest žáků, tři si 
odnesli ocenění. Magdaléna Machková 
čestné uznání, Anna Šebková a Matěj 
Machek postoupili do okresního kola. 
To se uskutečnilo 29. března v Klatovech. 
Tam přednes Anny Šebkové zaujal natolik, 
že získala náhradnictví pro postup do 
krajského kola.

Na divadelních inscenacích v letošním 
roce pracovaly tři skupiny. Soubor aktaX 
se rozrostl, ale loutkám zůstal věrný, a tak 
vznikla marionetová pohádka pro nej-
menší „O Budulínkovi“. Soubor mladších 
žáků Juniform 2.0 zpracoval pověst o Pů-
tovi Švihovském s názvem „Půta se vrací“. 
Na příběhu o potopě světa a tučňácích 
podle knihy Ulricha Huba začaly původ-
ně pracovat dvě žákyně 2. stupně studia, 
postupně se k nim přidalo několik mlad-
ších zájemců, a tak vznikl soubor Na Arše 
a inscenace „V šest“. Se všemi inscenacemi 
jsme se 12. března zúčastnili Sušického 
Tajtrlíka. Na krajskou přehlídku do Dob-
řan postoupil přímo soubor aktaX, ostatní 
byli doporučeni do širšího výběru.

Jednou za tři roky probíhá soutěž LDO 
ZUŠ. Krajské kolo se konalo 22. a 23. března 
ve Kdyni. Naši ZUŠ reprezentovaly soubory 
aktaX s Budulínkem a Juniform 2.0 s Pů-
tou. Mladé loutkáře pak čekala 6. dubna 
krajská loutkářská přehlídka Pimprlení 
v Plzni. Zúčastnil se soubor aktaX s Budu-
línkem a Matěj Machek se svou sólovou 
etudou Bivoj.

Vrcholem přehlídkové sezóny pro nás 
byla krajská přehlídka dětského divadla 
Tartas, 26.–28. dubna v Dobřanech. Zú-
častnily se soubory aktaX a Na Arše. Oba 
získaly od odborné poroty čestná uznání. 
Společnými silami se jim také podařilo 
získat cenu ředitele festivalu za nejlepší 
příspěvek do průvodu městem na téma 
obrazy z českých dějin. Zpracovali jsme 
demonstraci ze 17. 11. 1989. Zhlédli jsme 
nejlepší dětské inscenace Plzeňského kraje 
a zapojili jsme se do dílen. Byl to náročný 
víkend, ale už se všichni těšíme na další 
ročník.

• Tereza Machková, učitelka LDO ZUŠ 

Horažďovice

Základní umělecká 
škola Horažďovice
Školní rok se rychle blíží ke svému konci, 
ale my stále ještě máme před sebou nějaké 
aktivity, které bychom rádi absolvovali 
společně s Vámi, našimi věrnými fanouš-
ky.

V květnu jsme představili program, 
kterým jsme se prezentovali ve Švýcarsku, 
uskutečnily se dvě výstavy žáků výtvarné-
ho oboru a na konci května se konaly tři 

absolventské koncerty žáků hudebního 
oboru.

Na začátku června se tradičně budou 
konat talentové zkoušky pro nové zájem-
ce o studium. Zkoušky do všech oborů se 
uskuteční ve čtvrtek 6. června. Uchazeči 
o výtvarný obor se dostaví mezi 13. a 15.30 
hodinou a zájemci o studium hudebního 
a literárně-dramatického oboru mezi 15.–
17. hodinou. Prosíme o vyplnění přihlášky 
na: www.izus.cz.

Ve středu 19. 6. se od 17.00 hodin usku-
teční v Hotelu Prácheň Závěrečný koncert. 
Na toto rozloučení s letošním školním 
rokem jste všichni srdečně zváni.

• Za ZUŠ Horažďovice Mgr. Martin Petrus

Příšerné básničky
Čeho jsme se báli jako malí? A kdy jsme se 
báli naposledy? To jsou otázky, které nám 
na začátku semináře Příšerné básničky 
dala lektorka Tereza Machková. To pravé 
strašení přišlo, když nám předčítala 
básničky z knihy Pavla Šruta Příšerky 
a příšeří. Převtělili jsme se do upírů, 
bludiček, vodníků, ježibab a tajemných 
krahulen. Dokonce jsme si na papíru 
vytvořili svoji „Zemi strašidel“. Obrázky se 
nám náramně povedly a všichni jsme si 
naše strašení užili. Nikdo se nenudil. A za 
to patří dík paní Machkové i pracovnicím 
městské knihovny, které pro nás tuto akci 
vymyslely.

• Za žáky 4. tříd ZŠ Komenského Patricie 

Špetová

Pozvánka
na talentové zkoušky ZUŠ Horažďovice do hudebního, výtvarného 
a literárně-dramatického oboru, které se budou konat 6. 6. 2019. 
 
13–15.30 hod. – výtvarný obor 
15–17 hod. – hudební a literárně-dramatický obor 
 
Nabídka hudebního oboru: klavír, keyboard, housle, viola, violoncello, 
zobcová a příčná létna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, 
baskřídlovka, kytara klasická a elektrická, bicí, sólový zpěv

Přihlášky vyplňujte na: www.izus.cz

www.zushorazdovice.cz

Tenisový klub 
Horažďovice 
zahajuje sezonu

V měsíci dubnu byla pomocí členů 
dokončena příprava tenisových kur-
tů. Všem tímto děkujeme za odvede-
nou práci. Nyní je areál připravený 
a v provozu. Otevřeno je ve všední 
dny od 16.00 do 20.00, víkendy dle 
domluvy – rezervace na telefonním 
čísle 732 877 865. Možnost zapůjčení 
raket i míčů. Více informací a kon-
taktů najdete na www.tkhd.cz.

• Petra Halmlová
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Víkend s králem Artušem
První týden v dubnu Horažďovice přiví-
taly skauty z blízkého i dalekého okolí, 
aby se společně zúčastnili již 24. setkání 
skautů na Otavě. Tento rok se skupinky 
skautů přesunuly do dob vlády krále Ar-
tuše, kde bylo jejich úkolem plnit královy 
příkazy či dokonce vládnout celé Anglii. 
V pátek večer se jednotlivé skupinky roz-
utekly plnit nejrůznější úkoly, aby jejich 
členové byli pasováni na rytíře kulatého 
stolu. Druhý den se skupinky přesunuly 
již na samý konec vládnutí krále Artuše 
bojovat o následnictví po jeho smrti. 
Jejich cílem bylo během dopoledne získat 
jak přízeň lidu, tak i ukrytou korunu krá-
le Artuše. V odpoledním programu je pak 
čekaly další dílčí hry a také divadlo „Víš 
jak, brácho, legenda o Artušovi!‘‘ v podání 
horažďovických skautských vedoucích. 
Setkání bylo zakončeno večer při slav-
nostním táboráku a vyhlášením vítězů. 
Velké poděkování patří ZŠ Komenského 
a SŠ Horažďovice za poskytnutí prostor 
k ubytování návštěvníků a také organi-
zátorům, bez kterých by akce nemohla 
proběhnout.

• Za středisko Prácheň Kryštof Francl

Kroužek mladých hasičů
Květen je pomalu za námi a pro nás 
znamenal soutěžní měsíc. První soutěž 
absolvovali dorostenci 5. května v Sušici, 
kde se konal okresní přebor jednotliv-
ců v dorostu. Soutěže se zúčastnili čtyři 
dorostenci. Jan Kubaň a Miloš Barborka, 
oba soutěžili v kategorii střední dorost 
a obsadili 5. a 6. místo, Jan Sluka a Pa-
vel Homolka v kategorii starší, Honza 
obsadil krásné druhé místo a Pavel byl 
mimo soutěž, jinak by skončil na čtvrtém 
místě. O dalším víkendu jsme se zúčastnili 
s dětmi okrskové soutěže v Horažďovické 
Lhotě, kde jsme v útocích poměřili své síly 
s družstvem z Kejnic. Dorostenci tentokrát 
už soutěžili za muže a na štafetě zúročili 
své tréninky a vyhráli ji. Útok se jim už 
tolik nepovedl, ale zabojovali. Třetí víkend 
v měsíci nás čekala závěrečná hra Plamen, 
která se konala na Malém Boru. Ráno byl 
slavnostní nástup a my jsme první disci-
plínu absolvovali po půl jedné. Soutěže se 
v kategorii starších zúčastnilo 27 družstev 
a naši zabojovali a v konkurenci obsadili 
krásné šesté místo. V kategorii mladších 
se zúčastnilo 18 družstev. Naši překvapili, 
obsadili celkově třetí místo. Dále byla vy-

hlášena soutěž PO očima dětí, kdy dostala 
ocenění za třetí místo ve své kategorii Kač-
ka Chladová a v literární části první místo 
Eliška Nádeníková, která postoupila do 
krajského kola. Určitě víme, kde se dá ještě 
na příště něco zlepšit, ale stejně chci všem 
soutěžícím poděkovat za podané výkony 
a všem okolo, bez kterých by to nešlo.

Honza Sluka nás bude reprezentovat na 
krajském kole dorostu v Plzni. Před námi 
je pár kroužků a týdenní tábor na Lnář-
ském Málkově.

• Jiří Chaluš
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Novinky ze Lhoty
I v tak malé vesničce, jako je Lhota, se po-
řád něco děje. Nový rok jsme začali už po 
několikáté „novoročním plesknutím“, kdy 
se sejde pár nadšenců na hřišti a párkrát 
si plesknou do volejbalového míče.

Sotva slezl poslední sníh, začalo se 
s úklidem vesnice. Hasiči se vzorně starají 
o veřejné plochy a sečou trávu, sotva se 
zazelená. Letos chlapci také zasadili stro-
my na zrevitalizované skládce za vesnicí. 
Až pod listnáče osadí lavičku, bude tam 
krásný výhled do kraje a toto místo se 
jistě stane cílem mnohých procházek.

Pan Houdek už se nemohl dívat na 
požární nádrž na návsi, která byla celá za-
rostlá vodními rostlinami a s nasazením 
života se jal sekat a vytahovat tento porost 
na břeh. Uvidíme za čas, jak se mu tato 
dřina vyplatila.

11. května se ve Lhotě konala okrsková 
hasičská soutěž. Z jedenácti družstev se za 
velmi nepříznivého počasí domácí druž-
stvo umístilo na sedmém místě.

Ovšem musím zde také zmínit již třetí 
ročník lhoteckého sletu čarodějnic. Této 
veleúspěšné a velmi oblíbené akce se 

zdejší obyvatelé nemohli dočkat, zvláš-
tě když viděli, jak se dva měsíce místní 
čarodějnice „tajně“ scházely a kuly pikle. 
Výsledkem byl 30. dubna čarodějnický 
taneček opět s vyhlášením nejlepší čaro-
dějnice. Letos si zatančilo 9 čarodějnic 

(o jednu více než loni). Už se těšíme na 
příští rok, až si pod májkou zase do ran-
ních hodin užijeme legraci.

• Eva Zoubková

Milí posluchači 
a vážení čtenáři,
po krátké odmlce bych vás opět ráda 
informovala o činnosti našeho pěveckého 
spolku. V polovině května jsme, jako kaž-
doročně, vyrazili na dvoudenní soustředě-
ní. Jelikož naše „tradiční základna“ v Že-
lezné Rudě je v rekonstrukci, hledali jsme 
náhradu. Po dost složitém pátrání jsme 
nakonec zjistili, že místo, kde bychom 
mohli zkoušet i přespat, je vlastně neda-
leko, a to v Myslívě. Velmi ochotná paní 
starostka M. Pícková nám vyšla vstříc 
a vzhledem k značně proměnlivému 
počasí zajistila, aby se již dva dny před 
naším příjezdem na myslívské faře topilo. 
Byla to pro nás nová zkušenost a řeknu 
vám po pravdě – farářem v Myslívě musí 
být velmi otužilý člověk. Ale pomocí 
několika košů dřeva a spacáků na noc 
jsme přežili a během soboty a neděle jsme 
„prozkoušeli“ zhruba 10 hodin. A protože 
jsme ti správní nadšenci, neodradilo nás 
to ani v sobotu večer od zpěvu dalšího – 
tentokrát již bez not, bez laskavého, ale 
přísného vedení naším dirigentem, jen 
tak pro radost že jsme spolu.
V neděli odpoledne jsme mohli v místním 
krásném kostele během koncertu před-

vést i několik nových skladeb, které jsme 
na soustředění „dopilovali“. Nepočetné, 
ale srdečné obecenstvo nás odměnilo po-
tleskem a věříme, že to nebylo naposledy, 
co jsme si tu zazpívali.
V době, kdy tento článek píši, se chystáme 
na Noc kostelů. Tento rok se vrátíme po 
třech letech zpívat do Pačejova. Prvního 
června nás pak čeká zahájení muzejní 

sezóny, kde vás všechny rádi uvidíme. 
Tentokrát bude naše vystoupení tematic-
ky zaměřeno k jedné z hlavních výstav 
této sezóny, a to „Klášter a Kongregace 
Školských sester de Notre Dame“. Doufá-
me, že si mnozí z vás tuto akci nenechají 
ujít a těšíme se na vás.

• za PS Prácheň Simča Sládková
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Medardova kápě, 
hromy a blesky 
a svátek Letnic

V sobotu 8. června nás navštíví Medard. 
Jistě všichni známe lidovou pranostiku, 
starou moudrost, která praví: „Medardo-
va kápě, čtyřicet dní kape.“ Osmý červen 
by tak měl být předzvěstí dlouhé řady 
deštivých dní. Meteorologové potvrzují, 
že v tomto období často nastává na našem 
území příliv vlhkého oceánského vzdu-
chu a vlivem toho pak nastupuje deštivé 
počasí. Mnohem častěji se ale Medard 
projevuje mírným ochlazením, které 
u nás nastává právě koncem první červ-
nové dekády. Výrazněji začínají teploty 
opět pravidelně stoupat začátkem červen-
ce. Jak se to letos Medardovi vyplní, to 
uvidíme. Medard je jméno germánského 
původu, v dnešní době u nás není příliš 
oblíbené.

Letos již máme za sebou první bouř-
ky. Víte však, co vlastně taková bouřka 
je a jak vzniká? Je to meteorologický jev, 
který pozorujeme hlavně v horkých let-
ních měsících. Je to soubor elektrických, 
optických a akustických jevů vznikajících 
mezi oblaky a zemí. Hrom je akustickým 
projevem bouřky, neškodný, který vzniká 
prudkým zahřátím a rozpínáním vzdu-
chu na dráze blesku. Optickým projevem 
bouřky je blesk, což je výboj atmosféric-
ké elektřiny. Ten již však neškodný jako 
hrom není. Objektem, který blesk zasáh-
ne při své cestě k zemi, prochází proud 
až 20 000 ampér a teplota uvnitř blesku 
může dosáhnout i 30 000 °C.

Tolik o blescích a hromech, když jsem 
dělal zkoušky na revizního technika.

Nyní víme, co bouřka je. Důležité je 
však také vědět, jak se konfrontaci s ní 
vyhnout. Pokud bouřka překvapí v pří-
rodě, je potřeba rozhodně se vyhnout 
pobytu na rozlehlých pustých pláních, 
není vhodné zdržovat se v blízkosti osa-
mocených stromů nebo vodních ploch, 

nedoporučuje se telefonovat nebo držet 
v ruce kovové předměty s kovovou kon-
strukcí, např. deštník. Jste-li při bouřce 
doma, je vhodné odpojit elektrické spo-
třebiče od zásuvek a pokud možno se od 
nich zdržovat v dostatečné vzdálenosti.

Letnice slaví křesťané padesátý den 
(7 týdnů) po Velikonocích. Je to Boží hod 
svatodušní, neboli Svatodušní svátky, 
kterým se také říkalo „Letnice“, „letní 
svátky“. Letnicemi končí v liturgickém 
roku velikonoční období. Jsou to svátky 
pohyblivé a letos připadají na 9. červen. 
Původně to byly svátky týdenní, od 19. 
století se slavila už jen neděle a pondělí 
bylo považováno za lidový svátek (jízda 
králů). V současné době se obřad udržu-
je v některých obcích na jižní Moravě 
a v Bavorsku, kde mají svátek.

Hezký červen a příjemné čtení Obzoru 
přeje

• Karel Halml

Vládní vojsko v době protektorátu 
Čechy a Morava
Ráno 15. března 1939 byl sychravý den 
s padajícím mokrým sněhem. Oiciálně ten 
den začalo německé obsazování Čech a Mo-
ravy… tím začala totální německá okupace 
Čech a Moravy. Důsledkem této okupace 
bylo mimo jiné i rozpuštění tehdejší čes-
koslovenské armády. Absolutnímu zrušení 
armády se vehementně bránila jak tehdejší 
protektorátní vláda, tak proti zrušení 
armádních, jakožto bezpečnostních složek, 
vystupovaly též ostatní západní mocnosti.

Po mnoha zdlouhavých jednáních 
došlo ke vzniku tzv. vládního vojska jako 
samostatného českého vojska. Nejdůležitěj-
ším datem je 1. červenec 1939, kdy bylo ze 
zrušené československé armády převedeno 
5940 profesionálních vojáků. Maximální ta-
bulkový stav vládního vojska byl stanoven 
na 7 000 vojáků. Pro doplnění stavu se kaž-
doročně k 1. říjnu prováděl odvod nováčků, 
výhradně z řad dobrovolníků.

Legislativně bylo zřízení vládního vojska 
deklarováno vládním nařízením č. 216/39 
Sb. ze dne 25. července 1939. Vládní vojsko 
bylo utvořeno k „udržení vnitřní bezpeč-
nosti a pořádku“. Jedním z důvodů pro 
německý souhlas se zřízením protekto-
rátního vojska byla snaha vytvořit zdání 
určité samostatnosti protektorátu, a také 
zabránit tomu, aby se hromadně propouš-
tění vojáci zrušené československé armády 
přidávali k odboji.

Již při vzniku vládního vojska se ilegální 
organizace „Obrana národa“ prostřednic-
tvím likvidační komise čs. ministerstva 
národní obrany snažila nový sbor kádrově 
ovlivňovat. K „vladařům“ byli vybíráni 
muži různých vojenských i civilních odbor-
ností. Tento výběr ministerstvo národní 
obrany v likvidaci, které bylo de facto expo-
ziturou „Obrany národa“, provádělo ve víře, 
že nacistická okupace nebude dlouhá a že 
se tak z praporů vládního vojska stanou ve 
vhodný okamžik kádry pro obnovu pravi-
delné čs. armády.

Toho si byli nacisté vědomi, proto 
členové vládního vojska nesměli být 
vyzbrojeni, vzniklo tak zvláštní vojsko-
-nevojsko, kterému chybělo (a vždy chybět 
mělo) vše od lidí po vybavení pro nejzá-
kladnější výcvik a službu. Z tohoto důvodu 
byli do vládního vojska přijímání pouze 
jedinci splňující velice přísná kriteria. Pro 
přijetí do vládního vojska byl potřebný 
věk 18–24 let, výška alespoň 165 cm, bez-
vadný zdravotní stav, velice dobrá fyzická 
kondice, ukončené základní vzdělání, bez-
úhonnost. Přijímáni byli pouze svobodní 
a bezdětní muži české národnosti. Délka 
vojenské služby byla stanovena na 25 let. 
Vojáci procházeli atletickým, plaveckým, 
cyklistickým a jezdeckým výcvikem, 
trénovali šerm. Střelecký výcvik byl velmi 
omezený vzhledem k nízkým přídělům 

munice, ke „střelecké průpravě“ se často 
používaly vzduchovky.

Vojáci byli využíváni od ledna 1940 
především při likvidaci živelních pohrom, 
jarním rozbíjení ledů na řekách, odstraňo-
vání následků bombardování a k různým 
pomocným, stavebním i zemědělským 
pracím. Jen zcela výjimečně bylo „vladařů“ 
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použito k pátrání po parašutistech, sestře-
lených letcích nebo partyzánech. V těchto 
případech vládní vojáci i důstojníci úmy-
slně své úkoly plnili liknavě a při potírání 
odboje nevykazovali žádné výsledky.

Státní prezident Emil Hácha dvakrát 
učinil úřadu říšského protektora a ně-
meckého státního ministra pro Čechy 
a Moravu formální nabídku vyslání „české 
legie“ na východní frontu, a to přes odpor 
českého vedení vládního vojska. Nabídka 
však byla vždy odmítnuta. Hitler se na 
základě zkušeností z první světové války 
oprávněně obával opakování hromadných 
dezercí českých vojáků k Rusům a tyto 
návrhy vetoval.

V době protektorátu bylo zřízeno 
ministerstvo hospodářství a práce, v jehož 
čele stanul jediný Němec v protektorátní 
vládě, Walter Bertsch. Na základě výnosů 
tohoto ministerstva byly zavedeny pracov-
ní mobilizace celých ročníků pro potřeby 
válečné ekonomiky Německa. Byly vybrány 
ročníky 1918-28 k úplné pracovní mobiliza-
ci – tzv. totálnímu nasazení pro práci v říši. 
Tyto ročníky tvořily z pohledu Němců jisté 
nebezpečí pro klid v protektorátu, a proto 
říšské vedení rozhodlo o totální mobilizaci 
právě těchto mladých ročníků českého 
národa a jejich rozptýlení na „domácí“ 
kontrolované půdě.

Tomuto nařízení musel čelit i můj děda, 
Jan Štípek, narozený 3. 2. 1924. V době 
začátku války byl děda čerstvě vyučený 
pekařskému řemeslu. Všem tehdejším 
mladým Čechům bylo jasné, co je čeká za 
život přímo v říši, mezi samotnými Němci, 
kam měli být zavlečeni na otrocké práce. 
Můj děda zvolil možnou variantu, jak lépe 
prospět vlasti. Zkusil nábor do vládního 
vojska. Přestože byl počet přijímaných 
členů velice mizivý a jak bylo uvedeno, dob-
rovolník musel splňovat přísné podmínky, 
byl můj děda v roce 1942, ve věku 18 let, 
do vládního vojska přijat. Byl přidělen 
k 9. praporu Vysoké Mýto, Oblastní inspek-
torát III. Brno.

Od začátku roku 1944 stoupaly německé 
obavy z toho, že by vládní vojsko mohlo 
být využito v boji proti nacistům přímo na 
území protektorátu, jak to pro závěrečnou 
fázi války plánovala československá exilová 
vláda. Na jaře roku 1944 K. H. Frank pro-
hlásil, že by nejraději všechny příslušníky 
vládního vojska dal postřílet. Německými 
okupačními úřady bylo rozhodnuto o od-
sunutí většiny vládního vojska do severní 
Itálie ke strážní službě a pomocným pra-
cím. Přesun praporů proběhl ve dnech 23. 
až 25. května 1944. Transporty se vydaly na 
dlouhou cestu přes Plzeň a Domažlice do 
Mnichova, dále pokračovaly přes Rosen-
heim, Innsbruck a Brenner do Verony. 
Odtud se jednotlivé prapory rozmístily do 
svých nových posádek. Neodsunuta zůstala 
pouze pražská posádka. Ta na konci války 

byla u zrodu a významným podílem se 
účastnila pražského povstání v květnu 
1945.

Odsun do Itálie měl být vlastně rozsu-
dek smrti, neboť čeští vojáci měli puškou 
v ruce a granátem za pasem chránit italské 
mosty a železnice před spojeneckými ná-
lety. Pamatuji dědovo vyprávění, jak jejich 
posádka putovala v oblasti Padovy, Bená-
tek, Verony, Boloni a dalších míst. Nezřídka 
se ukrývali před nálety, přišel zde o mnoho 
kamarádů. Jejich hlavní „vlastní“ činností 
se stávaly iktivní přestřelky s italskými 
partyzány, kdy se naoko padlí „vladaři“ při-
dávali na stranu partyzánů, či se nechávali 
iktivně přepadnout partyzánskými oddíly, 
aby jim partyzáni „ukořistili“ zbraně. Ze 
strany českého vojska byla zvolena tato 
nepřímá taktika protiněmeckého odboje, 
neboť každý přímý protiněmecký výstup 
byl trestán na hrdle. Přítomnost českých 
vojáků byla v severní Itálii místními 
vnímána velice pozitivně, a to i díky ital-
ským uprchlíkům z období první světové 
války a jejich potomkům, kteří našli svůj 
přechodný domov na mnoha místech naší 
vlasti. Dílčí znalost českého jazyka mezi 
místními obyvateli byla významnou pomo-
cí při domluvách s partyzánskými oddíly.

Můj děda naštěstí přežil všechny italské 
boje a bojůvky, byl přítomen popravě 
Mussoliniho a jeho milenky, kdy 29. dub-
na 1945 byli společně s dalšími fašistickými 
vůdci demonstrativně pověšeni hlavou 
dolů na nosnících rozbombardované čer-
pací stanice Esso na náměstí Piazza Loreto 
v Miláně.

V červenci 1945 se můj děda se všemi 11 
prapory vrátil do Čech. Nejprve byli vládní 
vojáci na několik týdnů internováni v Plzni 
a Praze, odkud byli postupně propouštěni 

do civilu nebo převeleni k jiným slož-
kám československé armády. 20. září 1945 
byla brigáda bývalého vládního vojska 
rozpuštěna.

Můj děda po rozpuštění vládního vojska 
zažádal o živnost pekařskou v Těchonicích, 
kde dodnes stojí dům s komínem od pece, 
kam můj děda, tentokráte již jako pekařský 
mistr, sázel chléb a rohlíky. V Těchonicích 
se chtěl děda usadit natrvalo, oženil se 
zde, se svojí manželkou Marií chtěli založit 
rodinu.

Nový režim roku 1948 nebyl nakloněný 
soukromému podnikání, manželé Štípkovi 
byli záhy nuceně přestěhováni do Pačejova, 
kde byl Jan Štípek zaměstnán jako pekař 
v Kiliánově pekařství na křižovatce. Dnes 
již jen pamětníci vzpomínají na pačejovský 
vyhlášený chléb, který jezdili nakupovat 
lidé z dalekého širokého okolí, a to i v době, 
kdy se rodina Štípkova přestěhovala do 
Olšan, kde Jan Štípek byl zvolen do funkce 
vedoucího v nově vystavěné pekárně a setr-
val zde až do své penze.Jan Štípek zemřel 
22. 8. 2017. Čest jeho památce.

• Martin Liška 

Zdroje: Vládní vojsko 1939-1945. Vlastenci 

či zrádci, Miroslav Kalousek, 2002 / 

Háchovi Melody Boys: kronika českého 

vládního vojska v Itálii 1944-1945, Jindřich 

Marek, 2003 / Vládní vojsko a jeho role za 

druhé světové války, Jan Kužvart, 2004 / 

Internet: Wikipedie, Vojenský historický 

ústav Praha / Vlastní archiv, vzpomínky 

z vyprávění Jana Štípka.
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01 Jan Štípek

02 Vladaři v Itálii
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Historie domů v Horažďovicích 
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům č. p. 66

V roce 1617 prodává tento dům řečený 
Špalkovský Adam Nosákovec Jiříkovi 
Wecke varhaníkovi a jeho manželce Evě. 
Dům leží podle školy nad krámy masný-
mi za 70 kop míšeňských. Dům prodáván 
skrze purkmistra Tomáše Smíška. První 
splátku 10 kop dostává Adam Nosáko-
vec v následujícím roce za purkmistra 
Brykcího Malkovského. V roce 1619 
Adam zemřel. Jiřík Wecke mu stihl ještě 
v tomto roce zaplatit další splátku 10 kop, 
k tomu ještě čtyři sudy bílého piva po 
dvou kopách a třiceti groších. V roce 1619 
je dům Jiříka Wecke zmiňován v souvis-
losti s přidělením kmenů na stavbu jeho 
shořelého domu po velikém požáru města 
způsobeném drancováním vojsk generála 
Bonaventury Buquoye. Bylo mu přiděle-
no 20 kmenů dřeva na vystavění krovu. 
Škoda na domě odhadnuta na 150 kop. 
V roce 1620 již odvádí Jiřík Wecke splátky 
za nemovitost nařízeným poručníkům 
po Adamu Nosákovci v domě purkmistra 
Jana Malkovského. Nemovitost doplacena 
v roce 1625. V roce 1622 přikupuje Jiřík 

Wecke pole řečené Andresovské od sester 
Doroty Dvorské a Anny Papšíkové, které 
je zdědily po své matce „při stezce jdouc 
do Laviček“ za 47 kop grošů českých. Bez 
bližších údajů se v následujících letech 
stal majitelem domu Václav Bouda. V roce 
1643 prodává Václav Bouda dům ležící 
vedle školy a proti domu Jakuba Lahvičky 
Jakubu Arnoštovi za 130 kop míšeňských. 
Ale již v roce 1647 prodává obratem Jakub 
Arnošt dům svůj „od starodávna slove 
Varhaníkovský ležící v městě vedle školy“ 
Václavovi Suchému a Mariáně manželce 
za 150 kop. Krátce nato se Jakub Arnošt 
stěhuje do Prahy. Václav Suchý ale dům 
také dlouho nedržel a v roce 1650 jej 
prodává Matouši Roubalovi a Kateřině 
manželce za 170 kop míšeňských. 50 
zlatých dostane sestra Kateřina, manžel-
ka zmíněného Matouše Roubala. Berní 
rula z roku 1654 jej uvádí bez řemesla, 
obhospodařuje 4 strychy polí, a chová 
krávu a svini. V roce 1670 kupuje dům, 
respektive „po nebožce Kateřině Rouba-
lové příbytek zůstalý ležící vedle domu 
školního a krámů masných strany druhé“ 
od sirotků Roubalovských Jiří Zahrá-

decký povoláním punčochář s manžel-
kou Helenou za 80 zlatých. V roce 1713 
prodává Šebestián Zahrádecký obytný 
v Sedlčanech dům po svém zemřelém 
otci Jiřím Zahrádeckém Josefu Nigrinovi, 
který se přistěhoval ze Strakonic, za 130 
zlatých. Ale ihned prodal dům ležící mezi 
školou městskou a krámy masnými strany 
druhé Samuelu Bláhovi za stejnou cenu 
130 zlatých. V roce 1763 prodává dům Jan 
Wagner dům vlastní a nezávadný vedle 
městské školy bývalý Bláhovský Jarolí-
movi Altmanovi za 73 zlatých. V roce 1793 
prodává vdova Kateřina Altmanová dům 
Františku Stromečkovi a Terezii manželce 
za 350 zlatých.

• MgA. Jindřich Šlechta
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Café dialog
Beseda se starostou
středa 26. června 2019 od 18 h 
ve Vinárně U draka (v Parkánu)

Zeptat se můžete na cokoliv, nejen 
starosty, ale i radních – při kávě, kterou 
Vám nabízíme zdarma.



Knižní novinka 
z regionu
Rosa Tahedlová se narodila v Dobré 
na Šumavě, kde prožila hezké dětství, 
později studovala na německém učitel-
ském ústavu a za války učila v různých 
školách na Prachaticku. Po válce žila 
ve své rodné vesnici a stala se svědkem 
jejího rozpadu.

Své povolání již nemohla vykonávat, 
dostala práci v lese. Více než osmnáct 
let se musela živit jako dřevorubkyně. Ve 
svém svědectví popisuje, jak na ni a lidi 
kolem měly vliv tehdejší politické udá-
losti a rozhodnutí. Dnes jsou její knihy 
důležitými zdroji poznatků pro součas-
nou generaci. Tato je především výzvou 
k mírovému soužití mezi Němci a Čechy.
Knihu je možno zakoupit v knihkupec-
tví v Horažďovicích.

Rosa Tahedlová: Svědectví z poválečné 
Šumavy

• Jana Kotrbová
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01 Podoba domu na plánu stavitele Aloise Čecha 
z roku 1876 pro majitele Jana Dollbergera, archiv 
stavebního úřadu

02 Přestavba domu do současné podoby dle plánu 
z roku 1910, archiv stavebního úřadu

03 Náhrobek Martina varhaníka, syna Jiříka Wecke, 
který zemřel ve věku 23 let v roce 1625. Podle 
symbolu seker byl zřejmě členem zdejšího 
řeznického cechu. Náhrobek se nachází 
v podlaze uvnitř kostela sv. Jana Křtitele.

04 Současná podoba objektu (rok 2019)

02
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MIŠÁK EU s. r. o. BYTSERVIS Sušice, spol. s r. o.
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Firma VYNK design s.r.o. 
Malý Bor 157 

 

nabízí k prodeji 
 

dřevěné brikety  
vyrobené z čistých bukových a dubových pilin  

                                         
                                            volně ložené – velkoobjemový vak á cca 500 kg   

 cena Kč 3,-- / kg 

balené –  15 kg 

cena Kč 3,80 / kg 
Kontakt: 

VYNK design s.r.o., 
Malý Bor 157 

tel.:  376 511 770 
email: info@vynkdesign.cz 

 
 

 

 

 

 



Prodej lukrativních pozemků v Zářečí u Horažďovic

Konkursní správce prodá vlastnické právo ve výši 1/2 podílu na 

nemovitostech vedených na LV 1495, k. ú. Zářečí u Horažďovic. 
Jednopatrová chata 21 m2, č. p.1093 a pozemky o celkové výměře 
2 977 m2 těsně u lesa s možností rozdělení pozemků na několik částí. 
Prodej podílu je v režimu konkursního řízení, kdy prodejem podílu 
budou vymazána veškeré zástavní a exekutorská (zajišťovací) práva 
dlužníka k pozemkům a chatě. Druhý spoluvlastník neprojevil zájem 
o koupi. Elektřina ano, voda z vlastní studny, žumpa, suchý záchod 
na zahradě. Orientační nabídková cena: 141 000 Kč. Cenu nabídněte. 
Nemovitosti si lze volně prohlédnout z přístupové komunikace. Svoji 
cenovou nabídku zašlete na adresu: Safrankovamir@volny.cz do 
15. 6. 2019.

18 inzerce

15 LET

VÝROČNÍ KONCERT

VÝROČNÍ KONCERT

15 LET

SRDEČNĚ 

ZVEME 

NA KONCERT 

K 15. VÝROČÍ 

VZNIKU

------------

MĚSTSKÉ

MUZEUM

HORAŽĎOVICE

------------

07. 06. 2019

------------

19.00

------------

 
 

Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích: 

Pracovníky: operátor – řízení výrobní linky omítek 

   Požadavky: vyučení 
základy práce na PC, samostatnost 

  práce ve vícesměnném provozu 

Pracovníky: obsluha balicí a paletovací linky 

   Požadavky: práce ve dvousměnném provozu 

    Výhodou:  průkaz řidiče VZV 

Pracovníka do skladu 

   Požadavky: práce ve dvousměnném provozu 

  průkaz řidiče VZV 

    Výhodou:  znalost práce na PC 

Elektrikáře 

    Požadavky: vyučení v oboru 

    Výhodou:  osvědčení o znalostech vyhlášky č. 50 

praxe v oboru, základy práce na PC 

Zámečníky: obsluha technologické linky 

    Požadavky: vyučení  
  práce ve vícesměnném provozu 

Nabízíme:   

zázemí a know-how mezinárodní společnosti 
  dobré platové ohodnocení 

týden dodatkové dovolené navíc,  

závodní stravování 

Kontakty: Ladislav Kolařík,   tel.: 602 369 077 

e-mail: ladislav.kolarik@hasit.cz, 

personal@hasit.cz  

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 
Velké Hydčice 

341 01 Horažďovice 

Firma HASIT s.r.o.  

Více na www.hasit.cz 

PALIVOVÉ 

DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440

E-mail: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: DŘEVO, LESY Salák

www.drevolesysalak@seznam.cz



Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky, 
zateplování fasád, zemní a výkopové práce

tel.: 725 763 582

Koupím
starší knihy, pohlednice,
obrazy a starožitnosti.

tel.: 721 866 006
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LÉTO V HOUBĚ

13. 7.

24. 8.

ZAHRADNÍ PĚTIBOJ

BENÁTSKÁ NOC-hraje JAM 4U

ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ-ŽENA

POUŤOVÁ

MEMORIÁL MIROSLAVA ŠIMKA

XII. PIVNÍ SLAVNOSTI

The ČERTI

2019

7. 9.
- dvojice 

-ohňostroj

- VIP hosté ve stodole

-hraje Trolling Stones

- hraje Harlet...

31. 8.

- kolo, běh, loď, střelba, lano

3. 8.

10. 8.

12.- 15.8. LETNÍ KINO STODOLA

ADVENTURE RACE LOM ČÍMICE
- týmový víceboj

20. 7.

NEJRYCHLEJŠÍ MODRAVA27. 7.
- Cyklistický orienťák z Modravy do HD 

ZAVÍRÁME STODOLU28. 9.

- nohejbal,pinčes,bowling,střelba,kolo

- pešky nebo na kole

8. 6.

14. 6. NOČNÍ POCHOD ČÍMICE 
- motocrossová trať Svaté Pole

OTEVÍRÁME STODOLU1. 6.
- prasátko na rožni - hraje Trolling Stones

HD EXTREME CROSS COUNTRY 

Xterra HOUBA TRIATHLON
- 0,5 km PLAVÁNÍ - 25 km MTB - 5 km BĚH

29. 6.

23. NAROZENINY HOUBY5. 7.
- hraje Experiment - prasátko na grilu ZDARMA

22.- 24.7. LETNÍ KINO STODOLA

MEZI JEZY14. 9.

HRADY A ROZHLEDNY27. 9.

- prasátko na grilu 

- projížďky po „Grande kanále”

17. 8.

- koncert

-pivní speciály

- vodácké dovednostní klání

www.HOUBACHALLANGE.cz
- pečeme krocana

U HusityVolnočasový	klubPo	-	U� tod	13:00	do	17:00

Strakonická	149341	01Horažďovice

FotbálekKulečnıḱDeskové	hrySpousty	zajıḿavých	knih,	a	mnoho	dalšı.́
IE AN  MO IK SA II ED

VENO SL KS ÁO  K HS UE SČ  ITV SE KK ÁRÍ C



Muze��

1. 6. sobota • 16.00 • velký sál
Slavnostní zahájení sezóny
Vernisáže výstav: „Klášter a Kongregace 
Školských sester de Notre Dame v Horažďo-
vicích“, „Klub českých turistů Horažďovice 
a Klub přátel Horažďovické padesátky“

7. 6. pátek • 19.00 • velký sál
Výroční koncert – Original Band
Koncert k 15. výročí vzniku

8. 6. sobota • 20.00 • zámecké nádvoří
Muzejní noc
Prohlídky zámku ve 20.00, 20.30, 21.30, 22.00; 
ve 21.00 ohňová show v režii Žichovických 
rytířů. Vstup zdarma. Rezervace vstupenek – 
IC v zámku.

16. 6. neděle • 18.00 • velký sál
Letní koncert
Volné sdružení horažďovických zpěváků 
a muzikantů
 
23. 6. neděle • 14.00 • sraz na zám. nádvoří
Komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk

Galerie
1. 6. sobota • 17.30 • galerie
Jan Kavale: Inverzáže 
a barevné fotograie Šumavy
Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 6. 9. 2019

Probíhající výstavy:
Olga Havlová – Výbor dobré vůle
Putovní fotograická výstava
V divadelním sále od 1. 4. 2019 do 1. 7. 2019

Aleš Červený – Diagnóza krystal
Výstava sbírky alpských minerálů

Vstup na výstavy v galerii a do lapidária 
v atriu zdarma. Jednotlivé vstupné do expo-
zice alpských minerálů 20 Kč.

Kulturní dům
29. 6. sobota • 21.00
Retro party 80’+ 90’ léta – Dj Tazzy
Beneiční akce s bohatou tombolou

30. 6. neděle • 15.00
Posezení s písničkou – Horalka

Město
29. 6. sobota • 9.00–22.00
Slavnosti Kaše 2019
Tradiční historické slavnosti, bohatý kulturní 
program, soutěž o nejlepší uvařenou kaši, 
soutěž o největšího jedlíka kaše, kašohraní, 
jarmark, střelnice, středověká kuchyně, hlav-
ní host večera Debbi s kapelou.

Městská knihovna
6. 6. čtvrtek • 8.00 • velký sál muzea
Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní uvedení prvňáčků mezi čtenáře, 
doprovodný program Marek Šolmes Srazil, 
pro 1. třídy ZŠ Blatenská

6. 6. čtvrtek • 10.00 • velký sál muzea
Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní uvedení prvňáčků mezi čtenáře, 
doprovodný program Marek Šolmes Srazil, 
pro 1. třídy ZŠ Komenského

12. 6. středa • 17.00 • divadelní sál muzea
Jak poznat psí duši
Beseda s kynologem a praktikem v oboru 
psychologie psů Rudolfem Desenským

17. 6. pondělí • 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování 
paměti

19. 6. • středa • 16.00 • oblastní charita
Trefen šumavským genem
Beseda s PhDr. Přemyslem Čechem o Šuma-
vě a šumavských osobnostech

Oblastní charita
4. 6. úterý • 15.00 • jídelna DPS 
Palackého 1061
Posezení s harmonikou
K tanci a poslechu hrají Úterníci.

10. 6. pondělí • 13.30 • jídelna DPS Palackého 
Holky v akci
Pečeme mufiny s ovocem.
 
12. 6. středa • 8.30 • sraz u DPS Palackého 
Návštěva mlýna – EC Proud
Prohlídka enviromentálního centra s dětmi 
z KMŠ

19. 6. • středa • 16.00 • jídelna DPS Palackého
Trefen šumavským genem
Beseda se spisovatelem PhDr. Přemyslem 
Čechem. Projekt „Seniorům dokořán“

21. 6. pátek • 8.00 • odjezd od DPS Palackého
Výlet do Plzně – Zoologická a botanická 
zahrada, meditační zahrada
Bližší údaje a přihlášky na tel. 376 512 596 
nebo v kanceláři charity

24. 6. pondělí • 10.00–15.00 • dílna DPS 
Palackého
Tvůrčí dílna – výroba dárkových tašek

26. 6. středa • 13.30 • parčík mezi DPS 
v Loretské ul.
Turnaj ve hře pétanque s opékáním vuřtů
Uzeniny, chléb a dobrou náladu s sebou!

MC Houba
1. 6. sobota • 18.00
Otevření stodoly s kapelou Troling Stones

8. 6. sobota
Diskotéka bude z provozních důvodů 
uzavřena!
Stodola bude otevřena od 15.00

15. 6. sobota • 20.00
Párty s Božkovem
Přijďte vyhrát svůj dárek

29. 6. sobota • 20.00
Konec školního roku a nanuková párty
Pojďte se ochladit do Houby

Kavárna Šibule
9. 6. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve 
narozených
Lidové písničky hraje a zpívá Miroslav 
Němec.

14. 6. pátek • 18.00
Řecký večer
O poloostrově Chalkidiki a přilehlých ostro-
vech vypráví Zdeňka Kučerová.

15. 6. pátek • 13.00–18.00
Včeličky – tvořivá dílna
Dárečky pro učitele a spolužáky.

DDM
16. 6. neděle • 14.00
Venčíme! 
Sraz v parku Ostrov - jez Na špičce - vy-
cházka pro rodiče s dětmi, přihlášení na  
777 367 688.
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