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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

druhý prázdninový měsíc srpen nám 
přinesl tolik potřebné dešťové srážky. Díky 
zákonu schválnosti déšť zkomplikoval 
nebo i znemožnil pár plánovaných akcí 
konaných pod širým nebem. Přesto díky za 
každou kapku deště.

 Poslední červencový víkend proběhl 
40. ročník tradiční Invelt Rally Pačejov. 
Bohužel pro diváky byl letos vzhledem k su-
chému a horkému počasí z bezpečnostních 
důvodů zrušen páteční ohňostroj. V so-
botu v průběhu závodu přišel déšť, který 
tentokrát závodníky hodně pozlobil. Díky 
skvělým organizátorům proběhl závod bez 
problémů a opět potěšil všechny milovníky 
rychlých kol. V budově kina proběhl závě-
rečný workshop mezinárodního projektu 
Civic Woman, do kterého byly zapojeny 
společensky aktivní ženy z našeho regionu 
a umělci ze čtyř zemí světa. 

Poprvé se v našem městě uskutečnila 
Ševčíkova hudební akademie, vlastně 
událost „světového“ významu, která velkou 
měrou vzdává hold významnému rodáku 
města Otakaru Ševčíkovi. Tento hudební 
pedagog zanechal nesmazatelnou stopu ve 
výuce hry na smyčcové nástroje. Deset dní 
se zde učili a spolupracovali umělci a stu-
denti doslova z celého světa. Na mnoha 

veřejných vystoupeních si jistě přišli na své 
milovníci klasické hudby. 

Dalším zpestřením prázdninových 
dnů, zejména pro děti a mládež, byla letos 
i s novými atrakcemi tradiční horažďovic-
ká pouť. Před poutí proběhl opravdu ve 
velkém úklid města, především u nádob na 
tříděný odpad, které bohužel pro některé 
stále slouží jako odkladiště všeho nepo-
třebného. Proběhla výměna velké, skle-
něné výplně na Základní umělecké škole 
směrem do ulice Blatenská. Vedlejší bu-
dova – městské zdravotnické zařízení – po 
loňské výměně oken a opravě střechy čeká 
v nejbližší době oprava fasády. U vstupu do 
aquaparku se částečně opravila venkovní 
dlažba a rekonstrukcí projdou podpůrné 
sloupy pod venkovní terasou. Dokončeno 
bylo již zateplení dvou bytových domů 
v šumavském sídlišti a prostor by měl být 
uklizen a uveden do původního stavu.

V obci Veřechov byla dokončena rekon-
strukce hasičské zbrojnice, v dalších dvou 
našich obcích v Babíně a Horažďovické 
Lhotě byly nainstalovány dětské herní 
prvky. Od září do listopadu bude probíhat 
výstavba další nové komunikace, která 
propojí začátek Předměstí s již vybudo-
vanou „Lávičkovou cestou“. Investorem 
stavby je Státní pozemkový úřad a po jejím 

dokončení a zkolaudování bude tato komu-
nikace předána městu. 

V provozu je již společná investice 
s irmou Lyckeby Amylex na naší čistírně 
odpadních vod, při které došlo k nahrazení 
starého kalolisu za dva paralelní moderní 
lisy a k dalším nutným opravám a úpra-
vám na infrastruktuře, které jsou nutné 
pro zpracování společných odpadních vod. 
S římskokatolickou církví byla uzavře-
na nájemní smlouva na církevní terasu 
u schodů vedoucích z náměstí na Lipky. Po 
vybourání průchodu v přilehlé, kamenné, 
parkánové zdi zde bude vybudována cesta 
pro pěší mezi Parkánem a těmito kostelní-
mi schody.

 V pátek 6. září od 16 hod proběhne 
v kině vernisáž vítězného návrhu na pře-
stavbu kina a okolí. K vidění budou i ostat-
ní oceněné i neoceněné návrhy. Přijďte si 
popovídat s vítězným týmem o realizaci 
přestavby.

Do nového školního roku přejeme 
dětem vykročit správnou nohou, rodičům 
hodně trpělivosti a učitelům pevné nervy. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka

Obzor • Horažďovice 1



Standing ovations 
pro Ševčíkovu akademii
Potleskem vestoje byl uveden i ukončen 
první ročník Ševčíkovy akademie. Pomy-
slně tak ohraničil úspěch výjimečné deví-
tidenní události v Horažďovicích. Dovolte 
mi prosím malé ohlédnutí a poděkování 
všem, kteří se do dění zapojili. Když jsme 
v únoru na veřejném koncertě s houslistou 
Josefem Špačkem ve spolupráci s Ševčíko-
vými hudebními večery ohlašovali první 
ročník akademie a festivalu, netušili jsme, 
jaký může být výsledek. Hned v prvním 
ročníku jsme posluchačům nabídli deset 
festivalových koncertů a možnost sledovat 
vývoj mladých talentovaných hudebnic 
a hudebníků. Těch se do Horažďovic sjelo 
třiatřicet. Nejmladšímu účastníkovi Ancho-
ru Lehockymu z Kanady bylo šest let, tomu 
nejstaršímu, Mathew Chinovi, který přices-
toval ze Švýcarska, o dvacet let více.

Pro nejmladší předškolní účastníky 
jsme připravili speciální program, během 
kterého měly děti možnost vedle cvičení 
na nástroj také rozvíjet své další schop-
nosti. Společně jsme malovali, tancovali, 
bubnovali, zpívali a procházeli se po okolí 
Horažďovic. Díky patří rodičům, kteří 
byli celou dobu s námi a pomáhali vytvo-
řit nezapomenutelný zážitek pro jejich 
děti. Starším účastníkům se intenzivně 

věnoval lektorský tým pod vedením Jo-
sefa Špačka a amerického violisty Allana 
Nillese, člena Berlínské ilharmonie. 
Právě starším studentkám a studentům 
patří nemenší díky, neboť to byli oni, kte-
ří pomáhali těm menším (například při 
hře v orchestru) a nad rámec programu 
se zapojovali do celkového dění. Byla ra-
dost vidět čtveřici studentů cvičící až do 
půlnoci Mozartův kvartet, který posléze 
představili na koncertě v kavárně.

Ševčíkův festival si dává za cíl po-
stupně objevovat slávu svého jmenovce, 
horažďovického rodáka Otakara Ševčíka. 
S přispěním Národního muzea, pana 
doktora Vojtěcha Mojžíše a s velkou 
pomocí Městského muzea Horažďovice 
se podařilo v prostorách zámku nainsta-
lovat a představit velkou výstavu o Ševčí-
kově životě a díle. Mám pocit, že i spousta 
místních, kteří na výstavu dorazili, byli 
překvapeni tím, jaký význam a slávu si 
Ševčík během svého života vydobyl. Úctu 
jsme vyjádřili také jeho otci, Josefu Šev-
číkovi, na jehož hrob jsme po sobotním 
nokturnu položili květiny. Tuto tradici 
bychom rádi dodrželi každý rok.

Ohromné díky patří všem podpo-
rovatelům v čele s Plzeňským krajem 

a městem Horažďovice. Že jsme všichni 
táhli za jeden provaz, bylo vidět přede-
vším na gala koncertě, který v překrásný 
nedělní večer rozezněl Mírové náměstí. 
Na pódiu se sešli všichni účastníci, lekto-
ři, učitelé a studenti ze ZUŠ Horažďovice 
a další hosté, celkem více než padesát 
účinkujících. Večerem provázel mode-
rátor Marek Šulc se šarmem a elegancí 
jemu vlastní. S napětím jsem sledoval 
nejprve oblohu, která mohla gala koncert 
zhatit, posléze náměstí, které se zázra-
kem postupně zaplňovalo a zaplňovalo. 
S odezněním posledního tónu Vivaldiho 
čtyřkoncertu a vřelým potleskem se mé 
veškeré obavy rozplynuly. Bez nadsázky 
jsem věděl, že Ševčíkova akademie našla 
v Horažďovicích svůj domov a že ji budou 
i v dalších letech milovat jak studenti, 
kteří ji naplňují zevnitř, tak posluchači, 
kteří ji se stejnou důležitostí doplňují 
zvenčí.

• Tomáš Jamník, 

umělecký ředitel Ševčíkovy akademie
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Z radnice
Rada města Horažďovice 22. 7. 2019

• rozhodla o výběru nejvhodnější nabíd-
ky účastníka Window Holding, a. s. Lázně 
Toušeň na realizaci veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Výměna oken a dveří v č. p. 35, Horažďo-
vice“ za nabídkovou cenu 1 205 138,71 Kč 
vč. DPH
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabíd-
ky účastníka Petra Drázdy Horažďovice 
na realizaci veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce s názvem „Oprava 
fasády č. p. 311, Horažďovice“ za nabídko-
vou cenu 591 973 Kč vč. DPH
• souhlasí s povolením úplné uzavírky 
provozu na místní komunikaci ulice 
Okružní v Horažďovicích, v úsecích dle 
doložené situace, z důvodu pořádání 

cyklistického závodu „Horažďovické kolo“ 
dne 8. 9. 2019 od 7.00 do 14.00 hodin.

Rada města Horažďovice 12. 8. 2019

• rozhodla o přijetí nabídky společnosti 
A-Z Energy Consult, s. r. o. České Budě-
jovice na zavedení energetického man-
agementu na objektech č. p. 1–3 v rámci 
projektu „Městský úřad Horažďovice – 
energetická opatření č. p. 1, 2 a 3, Horaž-
ďovice“ v období 09/2019–12/2026 ve výši 
151 000 Kč + DPH
• souhlasí s úplnou uzavírkou účelové 
komunikace na pozemku p. č. 2912/1 
v k. ú. Horažďovice z důvodu realizace 
stavby polní cesty RCH 1 v termínu od 
2. 9. 2019 do 31. 10. 2019
• schvaluje poskytnutí dotace spolku 
Junák – český skaut, středisko Prácheň, 

z. s., Horažďovice, IČO: 43312161 ve výši 
11 551 Kč na rekonstrukci klubovny účelo-
vě na horkovzdušná kamna a příslušen-
ství pro jejich zapojení
• rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka Stavitelství Kamí-
nek, s. r. o. Líšťany na realizaci podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Tře-
bomyslická ulice“ za nabídkovou cenu 
33  864 342,07 Kč vč. DPH, z toho náklady 
města Horažďovice jsou 21 152 493,47 Kč 
vč. DPH a náklady Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje jsou 12 711 848,60 Kč vč. 
DPH.

• Výběr bodů z jednání Rady města. 

Kompletní usnesení z jednání Rady města 

je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Narcisy na Ostrov
V sobotu 28. 9. 2019 vás srdečně zveme na akci „Sázení 
narcisů na ostrov“. Zveme všechny spoluobčany, hosty, 
přátele i děti, ty, kteří přispěli na nákup narcisů, i ty, 
kteří chtějí jenom zanechat svoji stopu na Ostrově, k ak-
tivní spoluúčasti. Tentokrát jich budeme sázet 4 500 a to 
už bude na jaře na Ostrově opravdu vidět. Sejdeme se ve 
14 hod u penzionu Houba na Zářečí, kde si rozdělíme 
sadbu a vyrazíme na Ostrov. Nepotřebujete nic jiného 
než dobrou náladu, košíček na cibule a rýč. Těšíme se na 
hojnou účast. Více info na tel. 777 013 036 nebo v obcho-
dě Květiny MILENFLORA.

• Milena Urbanová
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Výstava soutěžních návrhů architektonické  
veřejné dvoufázové projektové soutěže o návrh  

Spolkový dům • Horažďovice

Rekonstrukce objektu kina a transformace  
na kulturní, společenské a výukové centrum 
s knihovnou. 

Kino • Horažďovice • 6.–7. září 2019 

pátek 6. 9. • 16.00–20.00 hod. (v 16.30 vernisáž  

spojená s představením vítězného návrhu)

sobota 7. 9. • 10.00–18.00

Horažďovice • perla Otavy



Zahájení sezóny

a významné 
akvizice muzea
V letošním roce se nám podařilo pro sbír-
ku výtvarného umění zakoupit olejomal-
bu na plátně Aloise Moravce s pohledem 
na původní podnik škrobárny v roce 
1928. V současnosti je moderní podnik 
situován na druhé straně silnice Strako-
nická. Nákup se uskutečnil za poloviční 
inzerovanou cenu, a proto jej můžeme 
vnímat zčásti jako dar „Starožitností 
pod Kinskou“ v Praze. Tímto jmenovitě 
děkujeme majiteli obchodu Michalu 
Krupičkovi.

Koupí jsme také získali kolorovanou 
kresbu tužkou s pohledem na náměstí od 
Karla Votlučky z r. 1941, kde jsou zachyce-
ny obchody židovských majitelů a droge-
rie, která je ve stejném místě podnes.

V těchto prostorech zámeckých pokojů 
byly před sezónou zahájeny zjišťova-
cí průzkumy omítek, a to i vzhledem 
k připravované revitalizaci. K prohléd-
nutí jsou tak odkryté vrstvy klasicistní, 
místy i barokní výmalby. Pozitivní sondáž 
proběhla do sníženého podhledu jinak 
zaklenutého stropu lehkou příčkou 
nadělené, původně větší místnosti na 
vloženou koupelnu se šatnou. Podhled 
prozatím zakrývá dobře zachovalý, cele 
vymalovaný zaklenutý strop. Předběžně 
je možné předpokládat, že by postupně 
mohlo dojít k odkrytí výmaleb stropů 
i fabionů ve všech místnostech. Odkrytí 

nebo rekonstrukce dochované šablonovi-
té výmalby stěn z období klasicismu bude 
ještě diskusním tématem pro kunsthis-
toriky a restaurátory. Nicméně posoudit 
výsledek práce souhry těchto dvou odbor-
ností můžete již v exteriéru renesančního 
nádvoří, kde je čerstvě dokončena oprava 
sgraitových psaníček a maleb na arkádo-
ví. Tonalita barevností fasád se lehce pro-
měnila a nyní působí uměřeným dojmem 
a zámecké kapli to jistě prospělo. Ustou-
pilo se tak o bílé prezentace renesanční 
fasády k lehce šedavému a pískovému 
tónu.

Dále bychom vyjádřili formou ve-
řejného poděkování radost nad darem 
Jaroslava Hořejšího z Horažďovic, který 
do muzea daroval více než sto originálů 
svých kreseb z Horažďovic. Užity jsou již 
pro expozici židovských komunit.

Chtěli bychom poděkovat také šestici 
soukromých dárců, kteří se nám ozva-
li na výzvu ohledně výstavy o klášteru 
a Kongregaci školských sester de Notre 
Dame a darovali nám rodinné památky, 
fotograie a vzpomínky. Většina darů je 
vystavena v sezónní výstavě. Děkujeme 
tak Miloslavě Veringerové z Boubína, 
Ing. Miroslavu Gáborovi z Bratislavy, 
doc. Ing. Marii Balíkové, CSc. z Prahy, 
Zdeňce Klímové z Prahy, Václavu Fuxovi 
z Plzně, Marii Zajícové z Horažďovic.

Zahájení sezóny bylo věnováno vý-
stavě o klášteru a působení Kongregace 
školských sester de Notre Dame, které od 
roku 1998 znovu v Horažďovicích sídlí. 
Prostor je zaklenut dvěma zrestaurova-
nými lunetami z většího minoritského 
cyklu původně pocházející zřejmě z ambi-
tů kláštera. Výstava vznikla ve spolupráci 
s generální představenou Kongregace 
v Hradci Králové, M. Anežkou Bednářo-
vou. Zprostředkovaně byly zdigitalizovány 
z archivu Kongregace složky s architek-
tonickými plány dostaveb kláštera za 
působení řádu. Ve výstavě je představen 

klášter, vznik a zakladatelé s činností 
řádu i v současnosti nevyjímaje pohnu-
té osudy sester za druhé světové války 
a socialismu. Z originálních „známek 
pilnosti“ z klášterní školy je možnost si 
kopií razítek natisknout známky a vyfotit 
se ve starých školních škamnech s igu-
rínou jeptišky ve starším typu řádového 
stejnokroje.

Prostor pro hostující sezónní výstavu 
byl dán vzhledem k výročí 130 let založe-
ní Klubu českých turistů také místnímu 
odboru KČT a Horažďovické padesát-
ce. Za zorganizování výstavy je možné 
poděkovat vedení místního odboru KČT, 
zejména Marii Šimonové. Ing. Rudolfovi 
Dvořákovi za věnování dokumentů a pa-
mátek na ročníky Horažďovické padesát-
ky. V parohové chodbě jsou v jednotlivých 
vitrínách představena témata požárů 
města v r. 1619 a 1689, další část z nale-
zených archiválií a památek po rodině 
Kinských (novodvorský lihovar s obchod-
ní korespondencí, charita a sv. obrázky), 
nahlédnutí do historie vsí Babín a Bou-
bín pod správou Horažďovic a perlorod-
ky. Vzhledem k uplynulým 30 letům vše 
z uložených dokumentů k roku 1989. 
K židovské komunitě je nově vytvořen 
koutek se symbolickým nahlédnutím do 
interiéru bývalé synagogy s restaurovaný-
mi okenními vitrážemi.
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Ve věži jsou drobně připomenuty vý-
znamné osobnosti lékaře a bakteriologa 
Theodora Vojtěcha Kašpárka, endokrino-
loga a revmatologa prof. Jaroslava Blaho-
še, učitele a autora učebnice gramatiky 
němčiny prof. Julia Rotha, rod Hollarů. 
Ukázkou pak poslední přírůstky do 
muzejní knihovny nebo model zříceniny 
hradu Prácheň.

Muzejní noc 8. 6. na zámeckém nádvo-
ří proběhla v režii Žichovických rytířů 
s ohňovou show. V muzeu jsme prováděli 
veřejně přístupnou badatelnou, pra-
covnami a fotostudiem. V badatelně byl 
krátce prezentován Protivův tkalcovský 
vzorník z r. 1720, který prošel komplet-
ním restaurováním. Další část prohlídky 
směřovala do muzejní knihovny a na 
půdu, kde byla malá ukázka na fotogra-
iích z rekonstrukce barokních krovů 
v roce 2011 napadených dřevomorkou. 
Akce byla vzhledem k hlavní sezónní 
výstavě doplněna ochutnávkou z ba-
rokních receptů a z klášterní kuchařky. 
Servírováno tak bylo ke kávě a čaji lidové 
pečivo mrváně, Magdaleny z Gudalajary, 
sádlové košíčky nebo kůstky sv. Froilana. 
Průvodci v expozicích byli kostýmovaní, 
vzhledem k hostující sezónní výstavě 
KČT, jako turisté. Poustevní mnich ve věži 
pak rozdával tatranky těm, kdo vyplnili 
pracovní list k výstavám nebo si správně 
tipli na zadané kvízové otázky o zám-
ku. Správné odpovědi jsou: část zámku 
spravovaná muzeem má 98 oken a 12 
zazděných oken, 146 schodů, 62 dveří a 14 
komínů. Bonusová otázka na spravova-
nou plochu muzea byla správně 2 000 m² 
bez půdních prostor.

Významná akce sezóny se odehrála ve 
spolupráci se státním hradem Švihov, kdy 
jsme společnými silami a s restaurátory 

dali vzniknout odlitku silikonové formy 
náhrobku Půty Švihovského z kláštera.

Pozitivní armovaný výlisek ze sklobe-
tonu je již prezentován v atriu galerie. 
Přijďte se podívat, jak se restaurátorům 
práce povedla. Zároveň vznikla po sejmu-
tí a očištění originálního náhrobku série 
profesionálních fotograií, která poslouží 
v připravovaném elektronickém průvod-
ci muzeem i po historii města. Na webu 
muzea si pod záložkou e-galerie můžete 
prohlédnout nově natočená 360° videa 
vybraných sbírkových předmětů, a tak 
muzeum navštívit i na dálku.

Pro školy vznikl nový edukativní 
program o perlorodkách a v galerii je 
v dětském koutku nová série omalovánek 
zaměřená na heraldiku majitelů zám-
ku a vybrané postavy vojáků a jezdců 
z freskového sálu. Nově je zde umístěna 
i magnetická skládačka s postavou Půty 
Švihovského v brnění z votivního obrazu. 
V atriu lze posedět u stolků v křesílkách 
a menší děti mohou využít kulatý stolek 
se stoličkami. V muzejním obchůdku je 
k zakoupení rozšířený sortiment suve-
nýrů a pohledů. V galerii je přes hlavní 
sezónu hostem žichovický fotograf Jan 
Kavale se svými magickými inverzážemi 
a barevnými snímky ze Šumavy.

Výše v textu zmíněné restaurování 
předmětů (dvě vitráže ze synagogy, dvě 
lunety minoritského cyklu, Protivův 
tkalcovský vzorník a neuvedený lovecký 
obraz instalovaný v parohové chodbě) – 
proběhlo za inanční podpory Minister-
stva kultury ČR.

Doufám, že si z naší nové nabídky 
vyberete a zavítáte na zámek.

• Mgr. Iva Košatková, kastelánka

01 Karel Votlučka, 1941 část horažďovického 
náměstí s děkanským kostelem sv. Petra a Pavla

02 Barevné linoryty Pavla Piekara, 2016: 
Letní kino Atrium galerie

03 Pohled do sezónní výstavy o Kongregaci, 2019

04 Zdigitalizované architektonické plány dostaveb 
kláštera

05 Expozice parohová chodba, červen 2019

06 Muzejní noc – ohňová show, Žichovičtí rytíři 
8. 6. 2019

07 Náhrobek Půty Švihovského – ixace silikonu 
sádrou, 24. 5. 2019

08 Náhrobek Půty Švihovského – silikonová forma, 
29. 5. 2019

09 Náhrobek Půty Švihovského – sklobetonový 
pozitiv ze silikonové formy, 21. 6. 2019

Obzor • Horažďovice 5

06 07

08

09



Dny evropského dědictví 2019 
aneb „Na zámek s TYJÁTRem“
Město Horažďovice se opět zapojilo do akce Dny evropského dědictví (EHD – Eu-
ropean Heritage Days), které každoročně pořádá Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. Letošním tématem jsou „Památky a zábava“, proto 
přijměte srdečné pozvání do Městského muzea v Horažďovicích na netradiční 
večerní prohlídky. Porci zábavy a humoru zajistí divadelní spolek TYJÁTR.
„Na zámek s TYJÁTRem“ se uskuteční 14. 9. 2019 od 18.00 do 23.00. Prohlídky se 
budou konat každou celou hodinu.

Vstupenky si můžete rezervovat v IC v zámku 
(otevřeno každý den 9.00–16.00 mimo pondělí). Vstupné zdarma!

• Bc. Hana Bečvářová

Krajina jako 
ementál
aneb Cyklotoulky s Alešem 
Červeným hornickou krajinou 
jihozápadních Čech

První podzimní cyklovýlet nás zavede na 
Zlatou horu u Ražic. Sraz bude 21. září 
v 8.00 u nádraží v Horažďovicích.

Tentokrát využijeme i automobilovou 
dopravu. Všechna kola a osm účastní-
ků se povezou v dodávce s přívěsem do 
Strakonic. Zbytek cyklistů pojede vlakem. 
Sejdeme se před strakonickým nádražím, 
odkud vyrazíme po Otavské cyklostezce 
směrem Hajská, Modlešovice železniční 
stanice, Sedlíkovice – rozcestí, Čejetice, 
Sudoměř, Ražice. Zde si projdeme na-
učnou stezku Po stopách permoníků ze 
Zlaté hory a povíme si něco k místnímu 
dolování.

Návrat plánujeme po naučné stezce 
kolem rybníka Řežabinec do Sudoměře 
a odtud do Strakonic. Ve Strakonicích si 
dojdeme na pozdní oběd, při kterém se 
domluvíme na trase do Horažďovic. Mož-
ností je vícero.

Předpokládaná délka trasy je kolem 
50 km po asfaltovém povrchu i nezpevně-
ných polních a lesních cestách. Vhodné 
je horské nebo trekové kolo. Doporučuji 
malý dalekohled na pozorování ptac-
tva u Řežabince, pevnou obuv. Návrat 
v odpoledních hodinách. Za stav kola, 
bezpečnostní prvky a chování v silničním 
provozu si každý účastník zájezdu zodpo-
vídá sám.

Bližší info u Aleše Červeného: 
732 236 983, cerveny@muzeumhd.cz

Autor: Alois Moravec,  
název: Horažďovice od Jarova,  
datace: 1928, rozměry: 70  × 100 cm,  
technika: olejomalba na plátně

Alois Moravec na svém obraze zpodob-
ňuje letní den v období žní. V popředí 
je postava pasáčka s dvěma kravami. 
Vpravo je zachycen areál staré horažďo-
vické škrobárny s dominantním továr-
ním komínem. Areál továrny je zobrazen 
poměrně realisticky. Ve středu obrazu je 
zachyceno návrší se stromy, vlevo drobná 
zemědělská usedlost. Obraz zleva rámuje 
topolová alej kolem řeky Otavy. Zachycen 
je také děkanský kostel sv. Petra a Pavla 
s hranolovou věží. Vpravo tvoří hranici 

obrazu vrch „Loreta“. Obraz je na zadní 
straně signován s popiskou a vročením, 
na přední signován s vročením.

Výtvarník Alois Moravec

(*5. 1. 1899 – † 6. 3. 1987)
Malíř jihočeské krajiny, graik a ilustrátor 
Alois Moravec se narodil 5. 1. 1899 v Chy-
škách nedaleko Milevska do učitelské ro-
diny. V Městském muzeu v Horažďovicích 
byla ve dnech 19. 6. – 4. 7. 1976 prezento-
vána souborná výstava Moravcových děl 
pod názvem Obrazy z Horažďovicka.

• Mgr. Roman Vaněk

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 září
16.–20. 9. 2019
prvních 30 min denně zdarma.
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Léto na tenisových kurtech
V letošním roce Tenisový klub Horaž-
ďovice pořádal Prácheňský pohár pod 
hlavičkou tenisového svazu ve čtyřech 
kategoriích.

První Prácheňský pohár se na teniso-
vých kurtech konal o víkendu 6.–7. 7., a to 
konkrétně v kategorii mladších žáků a žá-
kyň. Tohoto turnaje se zúčastnilo 9 mlad-
ších žáků, z nichž byli dva členové našeho 
klubu. Jedním z nich byl Jiří Frýzek, 
druhým Patrik Svoboda hrající za I. ČLTK 
Praha. Bohužel hned v prvním kole došlo 
na jejich vzájemný zápas. Tento zápas lépe 
zvládl Patrik Svoboda, který následně se 
spoluhráčem vyhrál čtyřhru.

Mladších žákyň se zúčastnilo 13, 
z nichž bylo pouze jedno domácí zastou-
pení, a to Magdaléna Toningerová. Ta 
bohužel vypadla v prvním kole, ale ve 
čtyřhře se probojovala až do semiinále.

O čtrnáct dní později, tedy 20.–21. 7., se 
konal turnaj v kategorii dospělí, který se 
řadí k jednomu z nejpočetnějších za po-
slední léta. Mužů se zúčastnilo 21 a žen 16. 
V mužské části jsme mohli vidět 4 domácí 
hráče – Halml, Křesák, Macoun a Miche-
lini. Nejdál postoupil David Michelini, 
kterého v druhém kole zastavil druhý 
nasazený hráč turnaje.

V ženském pavouku byly 3 horažďovic-
ké tenistky – Haberová, Halmlová, Štěpá-
nová. Martina Štěpánová vyhrála první 
zápas a poté vypadla s inalistkou turna-
je. Z domácích hráček se nejlépe dařilo 
Petře Halmlové, která obsadila 3. místo, 
když v semiinále nestačila na následnou 
vítězku turnaje. Ve čtyřhře společně s Te-
rezou Haberovou vybojovaly 2. místo.

27. 7. 2019 se pořádal turnaj v babyte-
nisu. Účastníků bylo 16, z toho 3 domácí 
hráči – Frýzek, Smolík a Návrat. Ondřej 
Smolík se v této kategorii umístil nejlépe, 
když ze své skupiny postoupil do hracího 
pavouku.

Posledním celostátním turnajem, který 
náš klub pořádal, byl v kategorii dorostu. 
Konal se ve dnech 3.–5. 8. 2019 a zúčastnilo 
se ho 14 chlapců, včetně třech domácích, 
a 19 děvčat. Hned v prvním kole se po-
tkali dva domácí hráči – Filip Procházka 
a Tomáš Turek, který vzájemný zápas 
vyhrál, a v dalším kole bohužel narazil na 
prvního nasazeného hráče turnaje, které-
mu podlehl. Třetím domácím hráčem byl 
Daniel Malík, který hned v prvním kole 
čelil čtvrtému nasazenému a následnému 
vítězi celého turnaje.

Dále se 10. 8. 2019 odehrál IV. ročník 
RETRO turnaje. I přes nepříznivé počasí 
v tradiční bílé barvě a s dřevěnými rake-
tami nastoupilo celkem 7 párů hráčů. Po 
velkých bitvách se celkovým vítězem stal 
pár Tůma – Turek.

Rádi bychom poděkovali všem účast-
níkům za předvedené výkony a sponzo-
rům, kteří darovali na tyto turnaji věcné 
dary. Letos se na vás budeme těšit ještě 
28. 9. 2019, kdy se koná tradiční Orel cup 
ve čtyřhrách.

• Petra Halmlová,  

Tenisový klub Horažďovice

01 Účastníci IV. ročníku RETRO turnaje

Základní umělecká 
škola Horažďovice
Prázdniny jsou u konce a my se opět 
vracíme do ZUŠky plni očekávání. Ale ani 
během prázdnin nebyla škola prázdná. 
V červenci zde proběhl tradiční drama-
tický kurz Petry Braunové a v srpnu se 
na 10 dní stala jednou ze základen pro 
1. ročník Ševčíkovy akademie. Do tohoto 
úžasného projektu byli zapojeni někteří 
naši učitelé i současní a bývalí žáci. Všem 
moc děkuji za spolupráci a věřím, že i pro 
ně to byla báječná zkušenost.

Do nového školního roku vstupu-
jeme s jednou novinkou. Na poslední 
chvíli se nám podařilo získat novou 
posilu do našeho pedagogického sboru. 

Literárně-dramatický obor povede mladá 
kolegyně, která nahradí manžele Ma-
chkovy, kteří si našli nová zaměstnání 
a školu tedy opouštějí. Nové kolegyni 
přejeme mnoho sil a elánu a těšíme se na 
spolupráci.

A nyní pár základních informací k za-
hájení školního roku. Úvodní schůzka 
pro žáky přípravného ročníku se usku-
teční v pondělí 2. 9. v 10 hodin v sále ve 
2. patře. Žáci výtvarného oboru se sejdou 
v úterý 3. 9. ve 14 hodin v učebně VO 
a žáci literárně-dramatického oboru se 
sejdou ve středu 4. 9. ve 14 hodin v učeb-
ně LDO. Žáci hudebního oboru si budou 
domlouvat individuálně rozvrh se svými 
učiteli v pondělí 2. 9. od 10 hodin, případ-
ně podle domluvy s pedagogy.

Již 18. 9. se budou tradičně prezento-
vat žáci výtvarného oboru na Podzimní 

party MŠ Na Paloučku. Tentokrát by je 
měli doplnit i žáci dechového oddělení. 
A samozřejmě hned od začátku roku 
budeme připravovat další podzimní akce, 
o kterých vás budeme informovat v dal-
ších číslech Obzoru.

Těšíme se na nový začátek, nové impul-
sy, nové i stávající žáky a mnoho a mnoho 
krásných společných zážitků s uměním. 
Věříme, že nám zachováte svou přízeň 
a budeme se i nadále setkávat na našich 
akcích.

Přeji mnoho sil a chuti do nového škol-
ního roku žákům, rodičům, pedagogům 
i všem příznivcům naší ZUŠky.

• Mgr. Martin Petrus,  

ředitel ZUŠ Horažďovice
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Jako každý rok jsme absolvovali týdenní 
tábor s kamarády Otaváky. Za podmrače-
né oblohy jsme v sobotu dopoledne jeli 
na tábor, na cestě před táborem jsme 
potkávali oddíly Otaváků, kteří už vyrazili 
na hru. Po příjezdu rychle vybalit, zabalit 
pláštěnku a vyrazili jsme taky. Cestou 
jsme hned vybalovali pláštěnky a část 
trasy jsme šli v dešti. Po splnění disciplín 
jsme dorazili do tábora, akorát k obě-
du. Odpoledne jsme vymýšleli a kreslili 
vlajku oddílu a přemýšleli o scénce na 
závěrečný táborák. V neděli jsme se za-
pojili do hry připravené pro rodiče, kteří 
dorazili za Otaváky. Celý týden byl plný 
her a aktivit, zachraňovali jsme brouka 
Pytlíka, navštívili jsme bazén v Blatné, 

diskotéku ve Vrbně a byl tu pátek. Během 
dne proběhla generálka na závěrečný 
táborák. Celý týden utekl jako voda a byl 
tu slavnostní nástup na ukončení tábora 
a táborák. Po táboráku nám nevyšlo spát 
pod širákem, občas poprchávalo, tak snad 
to vyjde znovu příští rok. V sobotu jsme 
za dopoledne sbalili tábor a rozjeli jsme 
se zpět k rodičům. Letos po delší době zů-
stali všichni táborníci až do soboty. Chtěl 
bych poděkovat kamarádům Otavákům 
za připravený program a celkový běh 
tábora. Dále Miloši Barborkovi a Honzovi 
Kubaňovi, kteří jeli prvním rokem jako 
instruktoři.

• Za SDH Horažďovice Jiří Chaluš

K čemu ten 
„dramaťák“ 
vlastně je, 
aneb literárně 
dramatický obor 
ZUŠ
Jak napovídá název, jde o hlubší 
seznámení se s divadlem a literatu-
rou. Divadelní představení, napsání 
básně či povídky, výroba loutky a hra 
s ní, recitace, ale i čtení a přemýšlení 
nad přečteným – to vše a mnohem 
více je součástí dramaťáku. Divadlo 
a literatura se zde stává prostředkem, 
jak se učit o světě kolem sebe i o sobě 
samých. Dlouho to vypadá jako hra na 
různé postavy a na „co by bylo, kdyby“. 
Zda nakonec převáží hraní si nebo 
veřejné vystupování, básničky, loutky, 
divadlo nebo vlastní literární pokusy – 
to záleží na osobnostech žáků.

Žáci literárně dramatického oboru 
„přičichnou“ během studia ke všem 
činnostem, které jsou v divadle potře-
ba. Někdo najde „svůj svět“ v herectví, 
jiný v psaní, další ve scénograii nebo 
jevištní technice. Důležitou součástí 
je i účast na divadelních přehlídkách, 
kde děti vidí výsledky práce jiných 
souborů a mají možnost o viděném 
diskutovat. „Svou parketu“ může najít 
někdo i zde, v diskutování a recenzo-
vání zhlédnutých inscenací.

Zkušenosti z „dramaťáku“ lze zúro-
čit v každé oblasti (rozvoj sociálních 
a komunikačních dovedností je zákla-
dem každé spolupráce). Mnozí se obo-
ru dál věnují. Z horažďovické ZUŠky 
například zamířili v minulých letech 
dva žáci na střední pedagogické školy. 
Jiná žákyně letos zúročila své zkuše-
nosti z deseti let studia LDO a účasti 
na několika národních přehlídkách 
jako lektorka dětského diskusního 
klubu na Dětské scéně ve Svitavách.

Kdo má chuť to s námi zkusit, může 
přijít na dodatečný zápis do literárně 
dramatického oboru ZUŠ, který pro-
běhne na začátku září. Sledujte infor-
mace na webových stránkách školy: 
https://www.zushorazdovice.cz/.

Těší se na vás dramaťáci!

Spolu s letními prázdninami končí i škol-
ní rok 2018/19 a je tak na místě krátce 
zabilancovat. Pravidelnou činností zájmo-
vých kroužků prošlo 380 členů, jednoden-
ní výukové programy (výuk. programy, 
exkurze, prohlídky Přírodovědné stanice) 
absolvovalo přes 3800 účastníků. Během 
20 pobytových akcí se v PROUDU vystřída-
lo téměř 400 studentů. V minulém týdnu 
skončily poslední letní tábory – letos jsme 
zvládli 7 pobytových, 9 příměstských 
táborů a 1 mezinárodní pobytový Family 
Workcamp, kterého se zúčastnily rodiny 
z celého světa (celkem prošlo letními 
tábory na 360 účastníků).

V září vás zveme na 3 akce, každá je z ji-
ného soudku. V pátek 13. 9. od 15 hodin 
proběhne Den otevřených dveří v zámec-
kých dílnách (keramika, mechatronika, 
robotika, modelařina), v sále se předsta-
ví nový taneční kroužek Dance mix se 
známou lektorkou sušického Tanečního 

klubu FIALKA Gabrielou Hájkovou. V so-
botu 14. 9. od 14.00 jste zváni na 2. ročník 
vodáckého závodu Mezi jezy, který pro-
běhne na kilometrové trati za PROUDEM 
(jez Lipky – jez Mrskoš). Poslední zářijo-
vou akcí bude tradiční Rodinné krmení 
zvířátek v Př. stanici (Ne 22. 9., od 14.00).

Hlavním sdělením je informace k za-
hájení nového školního roku. Nabídka 
zájmové činnosti pro šk. rok 2019/20 je 
zveřejněna, přihlášky přijímáme od pon-
dělí 2. září (od 12.00). Kapacita některých 
kroužků bude pro velký zájem omezena, 
nově přijímáme i přihlášky v elektronic-
kém formátu. Více informací najdete na 
www.ddm-hd.cz.

Na spolupráci v novém školním roce se 
těší kolektiv pedagogů DDM.

Novinky z Domu dětí a mládeže

Mladí hasiči na táboře
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Prázdniny 
v Komušíně
Letní prázdniny. Dva měsíce bez školních 
povinností, teplé dny lákají ke hrám 
a sportovním aktivitám.

Prázdniny v Komušíně odstartoval 
sbor dobrovolných hasičů, který pro naše 
nejmenší uspořádat Dětský den plný her 
a soutěží.

V sobotu 20. července se uskutečnila 
akce Živé Člověče, nezlob se pod záštitou 
Spolku přátel Komušína. Počasí nám ten-
tokrát přálo, slunečné počasí nás prováze-
lo po celý den. Zábava pro děti i dospělé, 
bohaté občerstvení, krásná atmosféra. 
Kdo nechtěl hrát, fandil. Pro děti byl 
připravený dětský koutek. V měsíci srpnu 
i přes některé deštivé víkendy proběhla 
akce Večeře v trávě. Sezení v trávě, pik-
nikové koše, zábava, to vše plně vystihlo 
název akce.

Prázdniny nám skončily, začaly opět 
starosti a povinnosti nejen dětem, ale 
i rodičům.

Spolek přátel Komušína bude nadá-
le pokračovat v plánovaných akcích, 
sportovních i společenských aktivitách, 
vzdělávacích kurzech. Do konce roku 
proběhnou akce pro malé i velké, každý si 
najde to své.

Děláme to, co má smysl.

• Spolek přátel Komušína

Bude nová klubovna!
Od září se naše děti mohou těšit na nové 
útulné prostory naší klubovny na Panské 
zahradě. Díky dotaci od Plzeňského kraje 
bude naše klubovna konečně poskytovat 
vhodné podmínky pro zázemí střediska.

Mimo nové fasády se klubovna dočká 
nové elektřiny, opravy komína, přibude 
venkovní lavička. Uvnitř proběhne oprava 
zdí a jejich nátěr. Jedna z nejdůležitějších 
úprav však budou nové a lepší rozvody 
tepla po celé klubovně. To zajistí nejen 
lepší udržitelnost stavu klubovny, ale 
hlavně to, že zde bude i v zimě příjemné 
teplo. Zmírníme tak možnost nachlazení 
ze studených prostor a děti se nebudou 
muset bát přijít ani v mrazech.

Celkové náklady na rekonstrukci 
klubovny budou činit 223 885 korun, 
dotace Plzeňského kraje pokryje 
75 procent částky, což je 167 900 korun. 

Dále se na inancování bude podílet 
Město Horažďovice a další subjekty 
a irmy.

Děkujeme vedoucímu střediska 
Martinu Pomplovi za vypracování 
projektu a získání dotace.

Věříme, že rekonstrukci vnitřních 
prostor, která již započala, se podaří 
dokončit dříve, než budou děti chodit 
na schůzky. Předpokládá se, že venkovní 
úpravy pak budou pokračovat během září.

Fotograie převzata z webu 
Plzeňoviny.cz, kde vyšel článek 
o podepsání smlouvy o dotaci ze dne 
9. 7. 2019.

• Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová

Dětský den v Komušíně
V letošním roce připadla oslava „Dětské-
ho dne“ na sobotu 6. července. Během 
dopoledne proběhla příprava atrakcí, 
stánku s občerstvením, rukodělné dílny 
a střelnice.

Ve tři hodiny zahájil starosta SDH 
pan František Bláhovec odpoledne plné 
soutěží a her. Oblíbené atrakce („opičí 
dráha“ s lávkou a prolézačkou, hod 
míčkem na plechovky a na šaška, lov 
rybiček) doplnila střelba ze vzduchovky, 
kterou vyzkoušel snad každý návštěvník.

Rukodělnou dílnu jsme obohatili 
o tvarovací balónky, ze kterých se snažili 

velcí i malí vyrobit různé postavičky 
a zvířátka. Velká fronta těch nejmenších 
dětí se tvořila u malířky obličejů.

Na konci slunného dne převzaly 
všechny děti z rukou hasičů obrovský 
balónek, diplom, medaili a balíček 
dobrot.

Děkujeme všem sponzorům a členům 
SDH Komušín, kteří se podíleli 
na přípravě, za příjemně strávené 
odpoledne.

• Vlasta Hokrová
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O tempora, o mores!
Také máte pocit, že dnešní doba je horší 
než ty minulé? Nemyslím teď, v horizon-
tu jednoho či pěti let, ale spíše – dejme 
tomu – tak před sto nebo sto padesáti 
lety…

Úplnou náhodou se mi dostal do rukou 
útlý spisek, který byl napsán v roce 1912 
a mapuje prvních 50 let činnosti našeho 
pěveckého spolku. A dočteme se nejen 
o kladech, ale i o nedostatcích, které 
v podstatě v nezměněné podobě trápí náš 
spolek i po 157 letech.

Brožurka, na které se značně již pode-
psal zub času, nese vznešený titul „Památ-
ník na oslavu padesátiletí pěvec. spolku 
Prácheň v Horažďovicích, 1862–1912, 
sestavil Jos. Drnek“. Z drobnějšího textu 
se pak dozvídáme, že „tiskla knihtiskárna 
Jos. Horáka v České Třebové nákladem 
pěveckého spolku Prácheň“, a že jej bylo 
možné zakoupit za K 1,30.

Na stránkách se píše o nejrůznějších 
akcích, které spolek organizoval a po-
řádal, jako například – kromě koncer-
tů – i plesy, výlety, mše a zastaveníčka 
věnovaná nově zvoleným purkmistrům, 
protektorům (dnes bychom asi řekli 
sponzorům), či předsedům spolku v před-
večer jejich svátku. Hodně místa je vě-
nováno inančním záležitostem, a tak se 
dočítáme, že vklad při vstupu do spolku 
byl 50 kr. a měsíční příspěvek „pro činné 
i přispívající údy“ činil 20 kr.

Jak snadný život mají dnešní členové, 
zjistíme srovnáním prvních vzpomínek 
zakládajícího člena pana K. Měřičky: „Pan 
učitel Švácha cvičil nás velmi pilně a měl 
s námi mnoho práce. Bylo nás asi 60, kteří 
jsme chodili… Cvičilo se ve škole 2-3× týd-
ně. Napřed jsme se učili čísti a psáti noty. 
Sami jsme si kupovali svíčky, jimiž jsme 
si svítili, i papír.“ A jak jsem se dočetla na 
jiném místě, ten papír nebyl notový, ale 
sami si ho i linkovali. Not tudíž nebylo 
mnoho a „…dva tři zpěváci pěli z jednoho 
partesu a jeden z nich střídavě držel svíč-
ku v ruce ku osvětlování not“.

Nebyli ale jen vzorní „údové“, neboť již 
v prvních letech je možné číst stížnosti 
na nedbalé docházení do zkoušek, slabou 
účast při valných hromadách i vystou-
peních, deicity, vystupování ze spolku, 
prázdnou pokladnu, časté prázdniny, 
osobní různice, neplacení příspěvku, 
nedostatek zpěvních sil zvláště v I. teno-
ru atd. Ke každé zkoušce svolával zpěváky 
spolkový sluha, který pobíral plat 1 zl. mě-
síčně. Ještě, že dnes nám podobnou služ-
bu poskytne v podstatě zdarma e-mail.

Z výše uvedeného je vidět, že povzde-
chy nad zkaženou dnešní dobou nejsou 

často způsobeny horší kázní a mravy, ale 
spíše milosrdnou pamětí, která uchovává 
hlavně to dobré.

Věřím, že na našich zkouškách, které 
začaly už 25. srpna, i na vystoupeních 
(první krátké je 1. září v kostele Panny 
Marie Sněžné v Pačejově) nebudeme 
následovat nepříliš dobrého příkladu 
některých našich „zpěváckých“ předků, 
a sejdeme se v hojném počtu.

• Za pěvecký spolek Prácheň Simča 

Sládková
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Když léto odchází
Odcházející léto provází tesknota a pří-
znaky konce léta nás naplňují melan-
cholií. Melancholie, jak se můžeme 
dočíst v encyklopedii, je stav lidské mysli 
a znamená tolik co trudomyslnost, zá-
dumčivost, tesknota. A právě to poslední 
slovo nejlépe vystihuje přiměřený pocit 
z odcházejícího léta.

Tak tedy tesknota. To ale neznamená, 
že procházíme-li krajinou koncem léta, 
musíme notně ronit slzy a plakat žalem. 
Krajina z konce léta v nás vyvolá jen pocit 
jakéhosi lehkého smutku, že se musíme 
rozloučit s létem, které nás oblažovalo 
svými dary, hřálo svými paprsky a bylo 
k nám laskavé a štědré. Neboť léto budiž 
pochváleno. A přitom ten smutek má 
v sobě i cosi pozitivního, protože je nám 
s ním tak nějak pěkně. Něco jako hezké 

krasosmutnění, jak napsal Bohumil 
Hrabal.

Listy na stromech se už lehce zardí-
vají v předtuše barevné krásy podzimu. 
Z posečených luk zavane vůně otav a ve 
vzduchu se ve slunci stříbřitě lesknou 
a vznášejí sotva viditelné nitky babího 
léta. Ptáci se houfují k odletu do teplých 
krajin a z posečeného strniště to občas 
studeně zafouká. Stromy u cest se ozdobily 
rudými korály jeřabin a vypuštěný rybník 
s pachem puškvorce a tlejícího bahna je 
už neklamným znamením nastávající-
ho podzimu. Malebnou scenérii dotváří 
popelavá volavka, která se plaše vznese 
nad bývalou hladinu rybníka. Slunce se 
stále víc blíží k obzoru a ranní chladna 
už vyžadují teplý svetr a ponožky. Mlhy 
provázejí ranní probouzení a dny se krátí. 
I barevné a teplé klima babího léta má 
své opodstatnění a kouzlo. Je součástí 
věčného koloběhu přírody i vědomí, že po 

plískanicích, větrné meluzíně a zasněžené 
krajině (která má také svůj půvab) přijde 
nadějné předjaří a za ním i toužebně oče-
kávané jaro.

Prázdniny uběhly jako voda a letní 
prázdniny se nezadržitelně dostaly do 
kolonky „byly“. Předpokládám, že většina 
dětí se do školy zase až tak moc netěší. 
I když, kdo ví, třeba se pletu. Čestnou vý-
jimkou jsou asi prvňáčci, kteří nedočkavě 
i s trochou nervozity vyhlížejí, co všechno 
jim příští dny přinesou. V hlavách se jim 
honí, jaká bude asi paní učitelka, jací bu-
dou noví spolužáci…, ale nervózní bývají 
i rodiče. Přemýšlejí o tom, zda bude jejich 
dítě škola bavit, co mu půjde a s čím bude 
nutné trochu „bojovat“.

Milí začínající i už zkušení a ostří-
lení školáci, vykročte druhého září tou 
pravou…

• Karel Halml

Pozvánka na zářijový koncert

V pořadí již čtvrtý koncert 10. ročníku 
Ševčíkových hudebních večerů se bude 
konat v pátek 13. září v 19.00 hodin v sále 
hotelu Prácheň. Společné vystoupení 
klavírního tria Kalliopé Trio Prague a so-
pranistky Gabriely Pechmannové bude 
vzpomínkovým večerem na zakladatelku 
a především „duši“ těchto komorních 
koncertů, paní Jitku Kutišovou.

Sopranistku Gabrielu Pechmannovou 
jistě není třeba horažďovickému publiku 
příliš představovat. Absolventka oborů 
klavír a zpěv na Konzervatoři v Plzni 
působí nyní jako profesorka pěveckého 
oddělení Plzeňské konzervatoře a jako 
koncertní pěvkyně. Absolvovala pěvecké 
kurzy v Německu u pěvce Petera Schreie-
ra a pravidelně konzultuje rovněž s profe-
sorkou Renate Ackermann. Její repertoár 
zahrnuje nejvýznamnější operní literatu-
ru od baroka až po současnost a rovněž 
řadu duchovních děl a písní. Právě na 
její interpretaci písňové tvorby M. Ravela 
a D. Šostakoviče se můžeme těšit na záři-
jovém koncertě.

Kalliopé Trio Prague bylo založeno 
v roce 2011. Všichni jeho členové jsou 
laureáty mezinárodních soutěží a mají 
mnoho sólových i komorních zkušeností. 
V roce 2014 trio debutovalo na hudebním 
festivalu Pražské jaro a následně získalo 
řadu ocenění na několika mezinárodních 
soutěžích. V roce 2017 zakončili studium 
komorní hry na pražské AMU světovou 
premiérou skladby českého skladatele 
Ondřeje Kukala, který Trojkoncert pro 

housle, violoncello, klavír a symfonický 
orchestr „Boj o radost“ op. 50 přímo pro 
trio zkomponoval. V Horažďovicích zazní 
v podání tria skladby pro klavírní trio od 
J. Suka a A. Dvořáka.

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, dů-
chodce a rodiče na rodičovské dovolené), 
děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek: 603 229 582.

• za spolek Hudba bez hranic, z. s. 

Ing. Magda Černá
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Operace Dunaj a Horažďovice
Operace Dunaj? Komu to dnes ještě něco 
řekne? Ani většině pamětníků asi nic. 
Ale přidáme-li datum 21. srpen 1968, je 
to už mnohem jasnější. Vojenská operace 
Dunaj byl vojenský plán na obsazení teh-
dejší ČSSR (Československá socialistická 
republika) vojsky Varšavské smlouvy.

Jakkoli si sovětské vedení dávalo zále-
žet, aby do okupace Československa byly 
namočeny aspoň symbolicky všechny 
státy Varšavské smlouvy (jen Rumunsko 
a Jugoslávie odmítly), na poslední chvíli 
postup armády NDR (Německá demokra-
tická republika) raději zarazilo – obávalo 
se, že přítomnost německých vojáků by 
až příliš připomínala okupaci v roce 
1939, čímž by se politicky vše jen zhoršo-
valo, a proto armáda NDR zůstala pouze 
na hranicích v záloze. Vojensky to samo-
zřejmě žádný problém nebyl, sovětské 
vojenské posádky umístěné trvale v NDR 
na operaci Dunaj bohatě stačily.

Do plánů operace Dunaj byly zahr-
nuty i Horažďovice, protože „spřátelené 
armády“ pochopitelně nejvíce zajímala 
města a obce, kde byly vojenské posádky 
čsl. armády. V Horažďovicích byl tehdy 
umístěn 74. spojovací prapor, dále pak 

52. automobilní prapor a ještě někte-
ré menší jednotky. Sídlily v bývalém 
klášteře, dodnes jsou tam po kasárnách 
ještě stopy. Podle knihy Jiřího Fiedlera 
„Okupace 1968“ připadlo obsazení Horaž-
ďovic 9. tankové gardové divizi sovětské 
armády, která byla dislokována v tehdejší 
NDR v městě Riesa (velitelství) – neda-
leko Drážďan. Tankové jednotky této 
divize překročily hranice v severočeském 
městečku Vejprty s vojenskou posádkou 
a dále okupovaly další města s vojen-
skými posádkami: Horu Sv. Šebestiána, 
Chomutov, Březno, Kralovice, Výrov, Pl-
zeň (taky odbočkou Rokycany a Strašice), 
Přeštice, posléze Klatovy (zde byly první 
předsunuté jednotky už v 10 h. dopoled-
ne) a Janovice. Z Přeštic vyrazily tankové 
kolony také na Nepomuk a na Horažďo-
vice, kam dorazily po poledni. Odtud na 
Klatovy a Janovice, kde byl jejich cílový 
prostor. Zde zastavily, dále k hranicím 
se „železnou oponou“ se tanková divize 
údajně raději nepřibližovala, aby ne-
znepokojovala vojska NATO dislokovaná 
v Bavorsku.

Souběžně s 9. tankovou divizí po-
stupovala z NDR i sovětská 14. gardová 

motostřelecká divize (velitelství Juter-
borg), zhruba na trase: Krupka, Most, 
Louny, Rakovník, Beroun, Příbram, 
Písek, Strakonice, Stř. Hoštice, Sušice, 
kde se zastavila. Strakonice byly sídlem 
okresní vojenské správy, ve Stř. Hošti-
cích byl 4. ženijní prapor, v Sušici 
velitelství 2. motostřelecké divize, 
velitelství 7. brigády pohraniční stráže 
a 4. spojovací prapor. Tento sled tedy 
Horažďovice minul (sem se valily tanky 
jen od Nepomuku, ale od Střelských 
Hoštic nic.)

Dnes tedy už víme, jak to bylo a kdo 
vlastně naše město okupoval. Ale tehdy 
jsme to nevěděli, a bylo nám to jed-
no, která vojenská jednotka sovětské 
armády městem projíždí. Pro nás to byli 
„Rusáci“.

• Jiří Wagner
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Historie domů v Horažďovicích 
v letech 1600–1800, vnitřní město
dům č. p. 60, původně špitál

Vznikl poblíž kostela svatých Petra a Pavla 
zřejmě současně se založením města ve 
druhé polovině 13. století. Dohled nad 
špitálem držel řád maltézských rytířů. Sle-
dování přesné historie tohoto špitálu zne-
snadňuje fakt, že se na předměstí (tj. před 
branami města) Horažďovic nacházel ještě 
jeden špitál s kaplí svatého Michala. Další 
obdobou špitálu, který ve městě stál, byl 
domek pro chudé, který pro ně zakoupil 
Všeslav z Jindřichovic v roce 1435 za 7,5 
kopy grošů. Tento domek je zmíněn ještě 
několikrát v průběhu 15. století. Jeho 
lokace není jasná. Víme jen, že při jeho 
přestavbě měly být trámy vsazeny do měst-
ské zdi. Bylo třeba ale zachovat „chodbu 
okolo domku po městské zdi“ pro strážení 
hradeb. Zřejmě umístění domku pro chu-
dé při městských hradbách vedlo následně 
k mylné domněnce, že za onen špitál byla 
považována budova městské školy a tato 

tradice se udržela dodnes. Lokace tohoto 
domku pro chudé je uvedena také jako 
„u Polákové v ulici za Hanuškem“ v listině 
z roku 1442, když k domku odkazuje plat 
Petr z Brloha a ze Lhoty. Domek zřejmě 
zanikl v průběhu 16. století.

Z důvodů těchto nejasností budou 
proto použita jen data, kde je lokace měst-
ského špitálu za kostelem sv. Petra a Pavla 
jasná. V roce 1610 prováděl v Horažďovi-
cích vizitaci církevního jmění Jiří Čejka 
z Olbramovic. V ní je uvedeno, že „Naproti 
škole jest špitál samotný, v kterémž tři 
babičky zůstávají“. Ve špitále se pro nemo-
houcí pravidelně sloužívaly bohoslužby. 
Špitál byl umístěn v těsné blízkosti hřbito-
va s výhledem do tohoto prostoru, což asi 
nebylo pro staré a nemocné příliš moti-
vující. Ve zmíněné vizitaci se mimo jiné 
uvádí „strany špitálu v městě Horažďě-
jovicích na krchově při kostele sv. Petra 
a Pavla, kterýžto špitál k městu Horažďě-
jovicím náleží. Do kterýhožto jeho milost 

pán strakonický každoročně k špitálu má 
vydávati na vychování těch chudých lidí 16 
kop a to ze vsi Mečichova, jak list pečetěný 
na to jest mezi privilejemi v Praze v sklepě 
českým jazykem psaný“. Tato listina od-
povídá obsahem listině uložené v archivu 
města Horažďovic, kdy Jan z Vartenber-
ka, převor johanitského řádu, prodává 
22. dubna 1539 Horažďovickým plat ve 
výši 8 kop, koupený za 80 kop určený ve 
prospěch špitálu v Horažďovicích. Tuto 
záslužnou činnost už před Vartenberkem 
vykonávali předešlí strakoničtí velkopře-
vorové Jan ze Švamberka (1467–1511) a Jan 
z Rožmberka (1510–1532). V roce 1619 při vy-
pálení města vojsky Bonaventury Buquoye 
je uvedeno v soupisu škod „při témž chrá-
mu Páně shořel jeden špitál do gruntu se 
vším, co v něm bylo, se škodou 150 kop“. 
Ruiny zřejmě dlouho ležely ladem, protože 
až v roce 1631 byli voleni úředníci na rad-
nici k „vyzdvižení a vystavění špitálu na 
krchově při kostele sv. Petra a Pavla“. Na 

Město Horažďovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr odpro-
deje p.č. 3104 ostatní plocha o výměře 302 m2, p. č. 3170 ostatní 
plocha o výměře 152 m2, p.č. 832/70 orná půda o výměře 344 m2, 
p. č. 832/69 orná půda o výměře 337 m2, části p. č. 832/68 orná 
půda o výměře cca 65 m2, části p. č. 832/87 orná půda o výměře 
cca 10 m2 v k. ú. Horažďovice pro výstavbu rodinného domu za 
cenu 700 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené sazbě 
+ náklady s prodejem související s možností volby varianty 
smluvního vztahu.

Vyřizuje: Odbor investic, rozvoje a majetku města, Jana Králová, tel: 371 430 559, kralova@muhorazdovice.cz

Město • Horažďovice

Prodej pozemku pro RD Lipová ulice
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Tanečně pohybové hrátky
pro děti 4–6 let od 2.10.2019

Jóga pro šťastný život
Středy od 11.9.2019 

3 kurzy, od 12 let

Na společnou cestu k vědomému bytí se těší
Libuše Holečková

Kontakt o.s.orin@seznam.cz, 720 314 523



stavbu měli dohlížet Jiřík Malívský, Jan 
Rábský a Jan Herites. Na opravu špitálu 
sloužily splátky obci z domu Jiříka Malív-
ského. V roce 1651 si stěžuje Jan Rábský, 
že vydal na vyzdvižení městského špitálu 
„z svého vlastního měšce, aby jemu to zase 
navráceno bylo, poněvadž on také skrze 
lid vojenský podle jinších sousedů k velké 
chudobě přišel“. Radní mu jeho vlastní pe-
níze slíbili vyplatit, musí ale složit přesné 
účty. V roce 1674 žádá Tomáš Jan Hynek 
radní o propuštění ze služby správce 

městského špitálu pro velkou chudobu. 
Špitál zanikl zřejmě na počátku 19. století. 
Určité jasno by do rozdělení špitálů mohly 
vnést rejstříky vydání a poplatků na špitál 
pro léta 1536, 1540–1546, 1556 a 1621–1627 
uložené v Státním okresním archivu v Kla-
tovech. Městské špitály sv. Petra a Pavla 
a sv. Michala mají společnou účetní knihu 
pro léta 1777–1837. Ve zmíněném roce 1777 
byl předměstský špitál přestěhován do 
areálu kláštera a uprázdněný „domek neb 

starý špitál“ prodala obec v roce 1791 za 
125 zlatých Josefu Schollerovi mladšímu.

• MgA. Jindřich Šlechta

14 inzerce

01 Podoba domu na plánu z roku 1873, archiv 
stavebního úřadu

02 Tentýž dům přestavěný do současné podoby 
podle plánů z roku 1920, archiv stavebního 
úřadu

✂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0201

           Petr Pintíř – elektro

  
       NOVĚ i montáže klimatizací do domů i bytů
        Vysoký účinek a ekologický a tichý provoz.
                                  Tel: 603 517 565
                       e-mail: petr.pintir@tiscali.cz

 

 
 Kontaktní telefon: 722 905 684 
 Email: D. Havlena@AK-Havlena.cz, www.ak-havlena.cz  
 adresa pobočky: Ševčíkova čp. 32, Horažďovice 
 Úřední hodiny     Středa 09:00-17:00 hod. 
                                Pátek: 09:00-13:00 hod.  
- právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy  
  a jinými úřady  
- sepisování všech druhů smluv-kupní, darovací, směnné apod.  
- návrhy na povolení oddlužení, pokud se nacházíte v neřešitelné  
   finanční situaci  
- vymáhání pohledávek  

 



 

Firma LYCKEBY CULINAR a.s. v současné době hledá 

vhodné kandidáty k obsazení pracovních pozic: 
 

VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK PRO OBLAST POTRAVINÁŘSKÉHO 
PRŮMYSLU 

Náplň práce: 
• vyhledávání nových technologií a zavádění do praxe 

• inovace stávajících výrobků
• tvorba příslušné dokumentace 

• zodpovědnost za spolupráci na vývojových projektech 

Požadavky: 
• vysokoškolské vzdělání (se zaměřením na potraviny výhodou)   

• dobrá znalost AJ slovem i písmem  

• pečlivost, spolehlivost, samostatnost 

• organizační schopnosti 

• kreativita, schopnost přinášet nové nápady, technický přehled 

• komunikační dovednosti - spolupráce s českými i zahraničními partnery 

• týmový hráč

VÝROBNÍ MANIPULANT 

Náplň práce: 
• zabezpečení výroby směsných výrobků určených pro potravinářský průmysl 

Požadavky: 
• flexibilita, zodpovědnost, loajalita, dlouhodobý zájem

• praxe na podobné pozici výhodou

• ochota pracovat na směny (3 směny nebo nepřetržitý režim) a přesčasy

• dobrý zdravotní stav

• ochota učit se novým procesům

• fyzická zdatnost, pracovitost, manuální zručnost

• průkaz na VZV

Nabízíme: 
• zázemí silné mezinárodní společnosti 

• platové podmínky odpovídající dané pozici, 

firemní benefity 

• odborné vzdělávání a profesní rozvoj 

• jistotu perspektivního zaměstnání 

• nástup možný dle dohody 
• spolupráce na dobu neurčitou 

 

V případě zájmu můžete přinést svůj životopis 
osobně nebo poslat na emailovou adresu 

asistentce p. Tyrpeklové: 

ivana.tyrpeklova@culinar.cz, tel.603 181 696 

 nejpozději do 30.9.2019. 

LYCKEBY CULINAR a.s.
Strakonická 946 

341 01  Horažďovice 

www.culinar.cz 
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Kontakt: FORESTINA s.r.o.

Ing. Lenka Březinová

Tel: 725 411 680

e-mail: info@forestina.cz

FORESTINA
Dynamicky se rozvíjející česká

společnost, zabývající se výrobou 

zahradních hnojiv a substrátů, hledá pro 

provozovny v Horažďovicích a v Mnichově 

nové kolegy na pracovní pozice:

•  Mistr ve výrobě
•  Mistr ve skladu 

Měsíční
mzda:
od 30.000 Kč

přijme

16 inzerce

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

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

tel.: 725 763 582

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA, ŠTÍPA-

NÉ, DOVOZ ZAJIŠTĚN.
TEL.: 607 592 561

	

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PRODAVAČKU PRODAVAČKU ––  SERVÍRKUSERVÍRKU  
  

Měsíční příjem 17 000 ÷ 20 000,- Kč 
 

• Nevyučené v oboru zaučíme. 
• Mezi směnami možnost ubytování. 
• Příspěvek na dopravu. 
• Nabídka zařízeného služebního bytu. 
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

 

Kontakt: Osobně vobně v  cukrárně v Blatné, nebo na cukrárně v Blatné, nebo na 
tel.: 602tel.: 602  659659  545, resp. 608545, resp. 608  939939  373373  
	

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
Green Shell – typu Araukana. 
Stáří 14–19 týdnů / 159–209 Kč/ks.

Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží 
4. 10. a 20. 11. 2019 – 15.50 hod. 
16. 9. a 17. 10. 2019 – 14.55 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
Info: Po–Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz
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PALIVOVÉ 
DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440

E-mail: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: DŘEVO, LESY Salák

www.drevolesysalak@seznam.cz

Přihláška do základního kurzu tance a společenské výchovy 2019
Jméno: Příjmení: Datum narození:

Telefon: Adresa bydliště:

Datum: Podpis:

✂ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Taneční kurz bude zahájen v pátek 20. září v 19.00 hod. v KD Horažďovice. Pod vedením manželů Kociánových z Klatov se 
uskuteční celkem 12 lekcí, z toho dvě prodloužené a závěrečný věneček (celkem 52 vyučovacích hodin).

Vyřizuje: Jan Adamec, KD Horažďovice, Strakonická 17. tel.: 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz Vyplněnou přihlášku 
zašlete mailem na kdhd@centrum.cz, nebo odevzdejte do Infocentra Horažďovice, Mírové náměstí 15. Kurzovné činí 
1 600 Kč. Kurzovné můžete zaplatit hotově v Infocentru Horažďovice, Mírové náměstí 15, tel.: 376 511 999 nebo převodem 
na účet 574014399/0800 Variabilní symbol: datum narození účastníka



18 inzerce

Městská knihovna • Horažďovice
vás zve na přednášku cestovatele, fotografa a spisovatele Petra Nazarova

Rok na Havajských 
ostrovech
26. září 2019 • od 18.00 hod. v sále městské knihovny

Pořádá městská knihovna v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za inanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

Horažďovice • perla OtavyHoražďovice • perla Otavy

Městská knihovna • Horažďovice

Šumavské cesty
Beseda s autorem regionálních publikací Martinem 
Křížem o historii a vývoji šumavských cest
11. září 2019 od 14.00 hodin v oblastní charitě (4. patro)

Pořádá městská knihovna ve spolupráci s oblastní charitou v rámci projektu 
„Seniorům Dokořán“ za inanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Horažďovice • perla Otavy

Simonetta Šmídová
Čas zastavit se

Městská galerie Horažďovice

Vernisáž se koná 7. září 2019 v 16.30 hodin. 

Výstava potrvá do 30. října.

GALERIE • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Zápis posluchačů pro akademický
rok 2019/2020

6. září 2019
10:00 - 12:00

sál Městské knihovny
Horažďovice 

Univerzita
 třetího věku 

ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

 



Ahoj, přijď mezi nás! 
na kroužek mladých hasičů 

 
První schůzka se uskuteční dne 19. září 2019 od 15.30 v hasičské 

zbrojnici - Loretská 235 Horažďovice 

Na kroužku se naučíš s čím a jak se hasí oheň, vázat uzle, jak se provádí 
požární útok, pohyb v přírodě pomocí buzoly, jak pomoci v nouzi, první 
pomoc, střílet ze vzduchovky, topografické značky, rozšíříte si pohybové 
schopnosti, zručnost a spousty jiných aktivit. 
Během roku se účastňujeme dětských hasičských soutěží, výletů do 
přírody, sportovních činností a jezdíme na týdenní tábor s pionýrskou 
skupinou Otaváci. 
Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let.  
Schůzky jsou  každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 
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a Otavanka (pošumavská dechová kapela)

Kulturní dům bude otevřen od 14.30 h.

Horažďovice • perla Otavy

Město • Horažďovice

zve seniory z města Horažďovice a svých částí Svaté Pole, 
Komušín, Třebomyslice, Babín, Boubín, Horažďovická Lhota 
a Veřechov na

Den seniorů
úterý 1. října 2019 • 15.00 h • Kulturní dům • Horažďovice

Vystoupí:  Naďa Urbánková (doprovod Pavel Skalický) 
a Otavanka (pošumavská dechová kapela)

Kulturní dům bude otevřen od 14.30 h.

Horažďovice • perla Otavy
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a Veřechov na

Den seniorů
úterý 1. října 2019 • 15.00 h • Kulturní dům • Horažďovice
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789:;<=> ?=@A8 B8 C8A@DE=D F G@H8IJ@KLM:

NOPQRSTU VWXYZ

Vážení rodiče a milé děti, 
srdečně vás zveme 18. září 2019 od 15 h na zahradu 
Mateřské školy Na Paloučku.
Program akce:  pohybové, výtvarné a tvořivé aktivity dětí, ochutnávka pomazánek 
a nápojů z naší kuchyně, další doprovodný program.

Účast přislíbili: ZŠ Blatenská, ZŠ Komenského, ZUŠ Horažďovice, DDM Horažďovice, 
SŠ Horažďovice, Městská knihovna Horažďovice

Přijď te si společně s dětmi užít příjemné odpoledne. 

Horažďovice • perla Otavy



M u z e u m

1 4 . 9 . s o b o t a • 18.00 • muzeum
Na zámek s Tyjátrem
Večer v rámci Dnů evropského dědictví
Netradiční prohlídka muzea s divadelním 
souborem Tyjátr. Prohlídky zámku každou 
celou od 18.00 do 23. 00. Vstup zdarma. Re-
zervace vstupenek – IC v Zámku.

20. 9. pátek • 17.00 • divadelní sál muzea
Restaurování renesančních arkád zámku 
v Horažďovicích
přednáška MgA. Jindřicha Šlechty

21. 9. sobota • odjezd v 8.00 od nádraží
Krajina jako ementál
cyklovýlet Aleše Červeného

22. 9. neděle • 14.00 • sraz na zámeckém 
nádvoří
Komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk

Probíhající výstava:

Divadelní sál muzea
Adéla Klukanová – Život s nůžkami v rukou
výstava koláží
Výstava potrvá do 29. 9. 2019

Galerie
7. 9. sobota • 16.30 • galerie
„Čas zastavit se“
Simonetta Šmídová – kresby
Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 30. října

Probíhající výstavy:

Jan Kavale 
Inverzáže a barevné fotograie Šumavy
Výstava potrvá do 4. 9. 2019.

Aleš Červený – Diagnóza krystal
Stálá expozice alpských minerálů.

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

Kavárna Šibule
6. 9. pátek • 18.00
Putování za orchidejemi
Středomoří a Česká republika, přednáší Anna 
Kratochvílová, projekce.

14. 9. sobota • 14.00–18.00
Tvořivá dílna
Lektorky Dáša Zelená + Anna Kratochvílová.
 
15. 9. neděle • 15.00
Dostaveníčko,  
aneb kavárnička dříve narozených
Lidové písničky Františka Jančara z Blatné.

21. 9. sobota • 19.00
Oldies night
Skvělá muzika… Jiří Horák & spol.

DDM
13. 9. pátek • 15.00 • DDM pracoviště Zámek
Den otevřených dveří zámeckých dílen
Prohlídka dílen s drobnou aktivitou (kera-
mika, mechatronika, robotika, modeláři) 
a ochutnávková lekce kroužku Dance mix 
s G. Hájkovou.

14. 9. sobota • 14.00 • Envicentrum PROUD
Mezi jezy – vodácký závod
Druhý ročník vodácké akce na kilometrové 
trati mezi jezy Lipky a Mrskoš.

22. 9. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek.

Městská knihovna
6. 9. pátek • 10.00–12.00 • sál knihovny
U3V při ZČU v Plzni
Zápis posluchačů pro akademický rok 
2019/2020

11. 9. středa • 14.00 • oblastní charita
Šumavské cesty
Beseda s Martinem Křížem o historii a vývoji 
šumavských cest

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

23. 9. pondělí • 13.30 • sál knihovny
U3V při ZČU v Plzni – Psychologie pro každý 
den
1. přednáška na téma „Trocha historie 
neuškodí“

26. 9. čtvrtek • 18.00 • sál knihovny
Rok na Havajských ostrovech
Přednáška cestovatele, fotografa a spisovate-
le Petra Nazarova

Město
6. 9. pátek • 16.–20.00 • kino
Spolkový dům Horažďovice
Rekonstrukce objektu kina – představení ví-
tězného návrhu spojené s výstavou ostatních 
soutěžních, v 16.30 vernisáž

7. 9. sobota • 10.00–18.00 • kino
Spolkový dům Horažďovice
Rekonstrukce objektu kina – výstava soutěž-
ních návrhů

1. 10. úterý • 15.00 • kulturní dům
Den Seniorů
vystoupí Naďa Urbánková a Otavanka

Oblastní charita
3. 9. úterý • 15.00 • Jídelna DPS Palackého 1061
Posezení s harmonikou
K tanci a poslechu hrají Úterníci

9. 9. pondělí • 13.30 • Jídelna DPS Palackého 1061
Holky v akci
Pečeme kávové řezy

11. 9. středa • 14.00 • 4. patro DPS Palackého 1061
Šumavské cesty
Beseda s Martinem Křížem o historii a vývoji 
šumavských cest
Projekt „Seniorům dokořán“
 
13. 9. pátek • 7.30 • před DPS Palackého 1061
Výlet – zámek Červené Poříčí a muzeum 
v Kolovči
Informace a přihlášky na tel. 376  512  596 
nebo v kanceláři charity

18. 9. středa • 9.45 • Jídelna DPS Palackého 1061
Setkání s dětmi z KMŠ
Společné povídání a tvoření s dětmi

23. 9. pondělí • 13.00–15.00 • dílna DPS Palac-
kého 1061
Tvůrčí dílna – Nové využití starých triček

25. 9. středa • 13.30 • Jídelna DPS Palackého
Turnaj ve stolních hrách
Souboj vědomostí, strategie a taktiky

Stodola
7. 9. sobota • 20.00
The ČERTI
Koncert známé skupiny z pivovarského Pekla

21.–22. 9. sobota, neděle
Hrady a rozhledny
Pěšky nebo na kole, www.houbachallenge.cz

28. 9. sobota • 20.00
Zavíráme stodolu
Pečeme krocana

Hotel Prácheň
13. 9. pátek • 19.00 • secesní sál
Ševčíkovy hudební večery
Kalliopé Trio Prague a Gabriela Pechmannová. 
Společný koncert klavírního tria a sopra-
nistky Gabriely Pechmannové. Na progra-
mu skladby M. Ravela, A. Dvořáka, J. Suka 
a D. Šostakoviče.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.
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