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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

před nedávnem jsme se na konci června 
loučili se žáky 9. tříd a přáli jim hodně 
zdaru a štěstí v dalším životě a už je polo-
vina prázdnin pryč. Teplé červencové dny 
přály koupání, i řeka Otava se ohřála na 
příjemnou čvachtací teplotu. Horké dny 
se dají přežít jen u vody, horší je to v reál-
ném pracovním procesu. Během letních 
měsíců probíhá sekání zeleně na veřej-
ných prostorách a údržba květinových 
záhonů, kterých ve městě stále přibývá. 
Znáte to, díky suchu téměř nic neroste, 
ale plevel pořád. Na průtahu městem 
před budovou, kde dřív sídlila PČR, nám 
vyrašil nový květinový strom. Snad se mu 
tady bude dařit a vizuálně potěší nejen 
nás místní, ale i lidi jen projíždějící.

V červenci proběhlo slavnostní otevře-
ní jednoho z masných krámů v Hradební 
ulici. Nejenže jsme se dozvěděli zajímavé 
informace o vzniku a historickém význa-
mu masných krámů, ale díky nápaditosti 
pracovníků městského muzea je expozi-
ce masných výrobků tak věrohodná, až 
návštěvník naprázdno polkne. Velkému 
úspěchu se také těšil městem pořádaný 

Street Food Festival, jehož návštěvnost 
byla neskutečná. 

Pod lešení a plachty se nám bohužel na 
sezonu schovala Červená brána. Hned na 
začátku stavebních prací proběhl prů-
zkum za účelem určení původní barev-
nosti omítky a stanovení rozsahu oprav 
na vnitřním dřevěném schodišti a krovu. 
V nejbližších dnech by měli nastoupit 
restaurátoři na omítkovou výzdobu a ka-
menné prvky a také by se měla dořešit 
barevná varianta nové omítky. Rekon-
strukce této památky bude probíhat až 
do podzimu.

Na stavbě ZTV Loreta je položen na 
hlavní průjezdné komunikaci asfaltový 
povrch a inišují dlaždičské práce na no-
vých chodnících. Po kolaudaci a souhlasu 
společnosti GasNet bude provedeno na-
pojení nového plynovodu na stávající ply-
novodní síť v ulici Loretská. Stejně tak se 
čeká na souhlas GasNetu i ve Strakonické 
ulici u plynovodu pro kotelnu v zámku. 
Proto zůstává v této ulici poblíž pivovaru 
stále rozkopaný chodník. Při pohybu zde 
dbejte zvýšené pozornosti. Na polní cestě 
Opěš z Babína do Předměstí je již uloženo 
potrubí pro budoucí vodovodní přivaděč 

a kanalizaci k budoucí ČOV a následně se 
začne s rekonstrukcí této komunikace. 

Navzdory současnému ekonomickému 
vývoji a naštěstí pro nás společnost Sene-
Cura ze svého záměru vybudovat v Horaž-
ďovicích domov pro seniory neustoupila 
a po všech možných průtazích podala 
konečně žádost o stavební povolení. Se 
zpožděním několika měsíců by měl být 
v dohledné době položen základní kámen 
a následně stavba zahájena.

Opět se blíží konání největší společen-
ské akce v našem městě, a to Ševčíkovy 
akademie. Přesný termín je 7.–19. srpna. 
Budou to opět dny plné muzicírování, 
koncertů a setkání s vyhlášenými hudeb-
níky, kteří pokračují v odkazu horaž-
ďovického rodáka a houslisty Otakara 
Ševčíka. Letošní ročník bude obohacen 
o slavnostní odhalení další „kulturní“ la-
vičky, a to na počest 170. výročí narození 
tohoto našeho slavného občana. 

Přejeme vám i nadále klidné prázdni-
ny. Ve zdraví přežijte horké letní dny a na 
dovolené načerpejte dostatek sil pro dny 
příští. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Slavnosti Kaše

25. 6. 2022 
Při letošních slavnostech se opět soutěžilo o nejlepší uvařenou 
kaši, rozdíly v bodech byly nepatrné. Dále se soutěžilo o nejrych-
lejšího jedlíka kaše a konaly se také kašohrátky. Byl připraven 
bohatý kulturní program (cirkus, parkour show apod.) Večer 
vystoupila skupina Brass Avenue a root-rocková kapela Th!s. 

Open Air Street food festival

16. 7. 2022
Sobotní odpoledne a večer byly na horažďovickém náměstí ve 
znamení horažďovických kapel a dobrého jídla. Návštěvníci 
mohli ochutnat nigerijskou, indonéskou kuchyni, nechyběly 
hamburgery, churros, raclette, belgické hranolky, grilované 
krevety, chobotničky, mušle, červíci a další pochoutky. 
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Rada města Horažďovice  
11. 7. 2022

• rozhodla o přijetí nabídky společ-
nosti ELEKTROINVEST STRAKONICE 
s. r. o., na zhotovení projektové doku-
mentace stavby „Rekonstrukce části VO 
Šumavská“ včetně výkonu inženýrské 
činnosti ve výši 34 800 Kč + DPH
• schválila uzavření smlouvy mezi 
Plzeňským krajem a městem Horaž-
ďovice o poskytnutí účelové dotace 
z programu „Odstraňování havarijních 
stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeň-
ského kraje 2022“ na výměnu stavidel 
a opravu opěrných zdí odbočovacího 
odlehčovacího ramene Mlýnského 
náhonu ve výši 500 000 Kč
• schválila návrh povodňového plánu 
připravované realizace stavby „Mlýnský 
náhon – oprava odbočení odlehčovací-
ho ramene“
• schválila uzavření nájemní smlouvy 
s Petrem Novým Sušice (nájemce) na 
pronájem pozemku p. č. 2859 trvalý 
travní porost o výměře 2 568 m2 k. ú. 
Horažďovice s účinností od 01.08.2022 
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpo-
vědní lhůtou 

Rada města Horažďovice  
25. 7. 2022

• schválila uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Horažďovice (pronajíma-
tel) a Danou Zavřelovou, Horažďovice 
(nájemce) na pronájem části pozemku 
p. č. 159/5 zahrada o výměře 36 m2 v k.ú. 
Horažďovice s účinností od 1. 8. 2022 na 
dobu neurčitou s měsíční výpovědní 
lhůtou a nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok
• schválila poskytnutí dotace společ-
nosti Potraviny Mandák s.r.o., Horaž-
ďovice, na provoz pojízdné prodejny 
v měsících červenec až prosinec 2022 
ve výši 24 000 Kč (1 000 Kč na jednu 
zastávku/měsíc – Veřechov, Boubín, 
Sv. Pole, HD Lhota)
• schválila poskytnutí dotace ve výši 
20 000 Kč Ing. Vladislavu Galuškovi, 
Tedražice na částečné náklady studie 
proveditelnosti přestavby jezu Svaté Pole 
• schválila poskytnutí dotace FOKUSu 
– Písek, z. ú., ve výši 2 000 Kč na udr-
žení sociálních služeb pro lidi s dušev-
ním onemocněním na Horažďovicku
• schválila poskytnutí daru spolku 
ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ na inan-
cování zajištění provozu záchranné 
stanice ve výši 8 000 Kč

Výběr bodů z jednání rady města. Kom-
pletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

 

Město Horažďovice  
a Sbor pro občanské záležitosti 
pořádá Vítání občánků

Vážené maminky a tatínkové, narodilo se 
vám miminko, máte trvalý pobyt v Ho-
ražďovicích a chcete se zúčastnit vítání 
občánků?

Přijďte se s rodným listem dítěte a ob-
čanským průkazem přihlásit na správní 
odbor Městského úřadu Horažďovice, 
1. patro, č. dveří 121.

Přihlášky – souhlas dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních úda-
jů lze najít na www.mesto-horazdovice.
cz nebo osobně vyzvednout na správním 
odboru.

Člověk v tísni
Plzeňská pobočka Člověka v tísni vznikla 
v roce 2005. Velkou část energie věnujeme 
dětem a mladým lidem. Pro nejmenší 
provozujeme předškolní klub, starším 
dětem nabízíme individuální i skupino-
vé doučování a těm nejstarším kariérní 
poradenství.

Jádrem činnosti je poskytování soci-
álně integračních služeb lidem v nepří-
znivé životní situaci. V rámci individu-
álního poradenství nabízíme pomoc při 
hledání bydlení, pracovní poradenství, 
komunikaci s úřady. Rodinné poradenství 

se zaměřuje na rodiny s dětmi. Kromě 
toho také nabízíme dluhové poradenství. 
Zaměřujeme se také na pomoc obětem 
trestných činů, v rámci resocializačních 
programů podporujeme lidi, kteří opouš-
tějí nápravná zařízení. 

Plzeňská pobočka spolupracuje s míst-
ní samosprávou a podílí se na formulová-
ní regionální sociální politiky. Snažíme se 
spoluvytvářet takové společenské pro-
středí, ve kterém mají všichni lidé rovné 
šance.

• Mgr. Jakub Paleček – ředitel pobočky 

Člověk v tísni, o. p. s. v Plzeňském kraji

30 let Diakonie ČCE 
Dne 22. 6. 2022 se zástupci odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví spolu s panem 
starostou zúčastnili na pozvání oslav 
dvojnásobného výročí – 30 let Diakonie 
ČCE v Západních Čechách a 10 let od 
vzniku Diakonie Západ. Oslavy proběhly 
ve venkovních prostorách plzeňského 
DEPA2015, kde mohli všichni podporova-
telé této neziskové organizace navštívit 
čtyři zajímavá stanoviště, která se věno-
vala cílovým skupinám klientů Diakonie 
ČCE (lidé v nouzi, senioři, lidé s postiže-
ním a rodiny s dětmi). Mohli si například 
vyzkoušet, co obnáší práce pečovatelky 
při rozvozu obědů seniorům, převozu kli-
enta na vozíku nebo si osahat pomůcky, 
které pomáhají osobám s těžkým mentál-
ním postižením. Celá akce se nesla v pozi-
tivním duchu podpory a pomoci, ke které 
město Horažďovice rádo přispělo. 

• Lucie Oudová,  

odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Ševčíkova akademie zve  
na bohatý festivalový program 
Čtvrtý ročník Ševčíkovy akademie a fes-
tivalu proběhne 7.–19. srpna na různých 
místech v Horažďovicích. Událost věnova-
ná odkazu místního rodáka, významného 
houslového pedagoga Otakara Ševčíka, 
nabídne i letos bohatý program jak pro 
účastníky akademie, tak pro návštěvníky 
festivalu. Během srpna potkáte v Horaž-
ďovicích například houslistu Josefa Špač-
ka, violoncellistu Tomáše Jamníka nebo 
světoznámého dirigenta Jakuba Hrůšu. 

Letošní ročník je výjimečný i díky 
tomu, že organizátoři slaví 170. výročí od 
narození Otakara Ševčíka. „Těší mě, že se 
nám daří připomínat Ševčíkův význam. 
V 19. století to byl opravdu jeden z nej-
vyhledávanějších houslových pedago-
gů a byl jsem překvapen, jak je známý 
i mimo Českou republiku. Ještě pořád 
o něm ale máme co zjišťovat,“ vysvětlu-
je Tomáš Jamník. Příznačně k tomuto 
jubileu zvolila Ševčíkova akademie i svůj 
letošní leitmotiv. Celý ročník bude mít 
veselý a lehce humorný podtón, odvoze-
ný kromě jiného i z hudebního žánru 
zvaného capriccio – toto slovo přitom lze 
přeložit jako vrtoch nebo také hříčka. 

Jelikož je projekt věnován Otakaru Šev-
číkovi, dominantními jsou zde jednoznač-
ně smyčcové nástroje. Studenti se mo-
hou vzdělávat pod vedením špičkových 
interpretů: z českých jmen to jsou již 
zmiňovaní Josef Špaček a Tomáš Jamník, 
kteří jsou zároveň uměleckými vedoucími 
projektu, dále pak například Tomáš Kar-
píšek, koncertní mistr České ilharmonie 
Jan Fišer nebo hostující lektorka pěvecké 
třídy Markéta Cukrová. Ze zahraničí pak 
přicestují například kontrabasista Wies 
de Boevé, nebo violista Allan Nilles. 

„Atmosféra je zde velmi přátelská. To, 
že jsou tady pozitivně naladění lidé, jistě 
pomáhá i během procesu učení,“ shodují 
se lektoři. „Každý se chce posunout dále, 
učit se nové věci a to je přesně přístup, 
který potřebujeme. Navíc úroveň stu-
dentů je na Ševčíkově akademii skutečně 
vysoká,“ chválí Ševčíkovu akademii zahra-
niční lektoři Wies de Boevé a Allan Nilles. 

Jak lektoři, tak i studenti se pak 
publiku představí v bezmála dvaceti 
koncertech, jež dohromady tvoří pestrý 
festivalový program. Koncerty se odehrají 
na různých místech v Horaždovicích: 
lahůdkami jsou například nokturno 
v kostele sv. Jana Křtitele nebo dopolední 
„piknikový“ koncert v zámecké zahradě. 

Jedním z vrcholů celého festivalu je i gala 
open-air koncert na Mírovém náměstí 
plánovaný na 13. srpna. Smyčcový Orche-
str Š složen z účastníků akademie zde 
povede šéfdirigent Bamberských symfoni-
ků Jakub Hrůša. 

Vstupenky na koncerty vždy zakoupíte 
na místě. Navštívit lze i veřejné mas-
terclassy, kde uvidíte, jak výuka na kur-
zech probíhá. Více informací naleznete 
na webové stránce sevcikacademy.cz a na 
Facebooku Ševčíkovy akademie. 

• Lucia Maloveská  

PR Ševčíkovy Akademie a Festivalu
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Stezka svatého 
Vintíře 
v Horažďovicích

Poslední dobou rostou v Česku jako hou-
by po dešti pěší dálkové trasy. Jsou reakcí 
na soudobý trend šetrného a zdraví pro-
spěšného způsobu trávení volného času. 
Namátkou můžeme jmenovat Stezku 
Českem, vedoucí po linii hraničních hor 
v délce 1 000 km, projekt Via Czechia se 
čtyřmi trasami v celkové délce 7170 km, či 
poutní cesty, jako je např. Svatojakubská 
cesta (6 tras, v ČR 1300 km), Via nova (280 
km), Cyrilometodějská stezka (765 km) či 
Husova cesta (800 km).

Přímo naším městem prochází v le-
tošním roce dokončená česko-bavorská 
Vintířova stezka. Propojuje významná 
místa spjatá se středověkým poustev-
níkem Vintířem (německy Günterem). 
Její celková délka 162 km je rozdělena 
na 9 jednodenních etap. Tři etapy jsou 
v Německu, 1 etapa vede přes hranici 
a 5 jich je v Čechách. Stezka začíná u Du-
naje v bavorském městě Niederalteich, 
v klášteře, kde blahoslavený Vintíř žil. 
Vede přes Rinchnach, kde založil klášter 
nový, a přes Zwiesel k česko-německému 
hraničnímu přechodu Gsenget. Odtud 
míří skrz hluboké hvozdy Šumavy a její 
malebné podhůří do nitra Čech. Prochází 
přes Prášily, Hartmanice, Sušici, Horažďo-
vice a Chanovice do Blatné, kde její znače-
ní končí. Napojuje se tu na cestu Via Nova 
a společně vedou do Prahy, kde je svatý 
Vintíř v Břevnovském klášteře pochován. 

Podél páteřní trasy můžete rozjímat na 
některém z pěti symbolických míst, která 
jsou – pod společným názvem „Zastav se, 
poutníku“ – věnována přirozeným poutnic-
kým atributům, jako jsou spánek, odpo-
činek, modlitba, rozmluva a jídlo, nebo si 
odpočinout na některé Vintířově lavičce. 
Nedaleko kostela sv. Mořice na Mouřen-
ci můžete vyhledat skleněnou sochu sv. 

Vintíře v životní velikosti z rukou sklářské 
výtvarnice Vladěny Tesařové. V Dobré Vodě, 
která je se svatým Vintířem spjatá nejví-
ce, protože nedaleko odsud pod vrchem 
Březník měl svou poustevnu, je v Muzeu 
Dr. Šimona Adlera tomuto „nejstaršímu 
obyvateli Šumavy“ věnována stálá expozi-
ce. Poustevnu, coby herní prvek, mohou 
rodiny s dětmi objevit nedaleko Dobré 
Vody směrem na Březník. Navíc je trasa 
doplněna nově vysázenými, speciálně 
vyšlechtěnými historickými odrůdami 
jabloní. Stromky se zelenají při cestě ke 
kostelu sv. Mořice, u Hartmanic, u Budětic 
nedaleko Rabí a u obce Slatina. Při vašem 
putování vám budou brzy nabízet své osvě-
žující plody. Na české straně využívá trasa 
převážně značení Klubu českých turistů. 
Přímo na jejich směrových cedulkách jsou 
umístěny nápisy Vintířova stezka. 

Trasa ale nabízí možnosti i pro ty, kdo 
se nechtějí vydávat na daleké putování. 
Toto je cíleno zejména na rodiny s dětmi. 
Na české straně je stezka doplněna i o šest 
jednodenních pěších okruhů, které začí-
nají i končí ve stejném bodě. Jejich délka 
je od 2,5 km do 16 km. Nabízí možnost 
zapojit se k možnosti sledovat svatého 
Vintíře – Gunthera, ale jsou zde zařazeny 
i další atraktivní cíle, například hrady, 
kostely, kapličky nebo studánky. Některé 
okruhy jsou vybaveny dětskými herními 
prvky a milovníci moderních technologií 
si mohou pro hartmanický, žichovic-
ký, horažďovický a chanovický výletní 
okruh pomocí chytrých telefonů stáhnou 
v aplikaci Skryté příběhy geolokační hry 
a zábavnou formou objevovat příběhy 
ukryté v krajině. 

Po geohře Na hradby, o které jsme 
psali minulý rok, jde tedy o další geo-
hru, kterou je možné hrát v našem 
městě nebo jeho nejbližším okolí. Tato 
má název Kmotr v kápi a zavede nás 
do nejstarší historie českých zemí, do 
roku 1001. Její délka je 9,5 km a má 
8 zastavení. Budete na ní sledovat příběh 
kněžny Emmy a jejích synů pří útěku 
ze země před Boleslavem III., který je 

chce zabít. Více se dozvíte na interneto-
vé adrese https://skrytepribehy.cz/trasa/
horazdovice-kmotr-v-kapi.

Kdo byl vlastně svatý Vintíř? Narodil 
se jako potomek říšských hrabat z Kä-
fernburgu někdy okolo roku 955. Byl 
příbuzným císaře Jindřicha II. a prvního 
uherského krále Štěpána. V roce 1005 se 
vzdal veškerého majetku a vstoupil do 
kláštera. Později z něj ale odešel, neboť 
s životem zde nebyl spokojen. Žil později 
v poustevně a spolu s dalšími řeholníky, 
kteří se k němu přidali, založili nový 
benediktinský klášter. V roce 1040 se 
usadil na české straně Šumavy. Působil 
jako zprostředkovatel při konliktech 
mezi Jindřichem III. a Břetislavem I. Když 
v roce 1045 narazil při lovu Břetislav I. 
na umírajícího Vintíře, povolal k němu 
pražského biskupa s poslední svátostí. 
Tělo bylo převezeno do Prahy a pohřbe-
no v kostele sv. Markéty. Svatý Vintíř je 
dodnes symbolem smíření mezi dvěma 
národy a symbolem naděje do budoucího 
života ve spojené Evropě.

Přejeme vám pěkné zážitky při vašem 
putování. Pokud budete chtít, můžete si 
u nás vyzvednout k němu mapky i popisy 
jednotlivých tras.

Za městské muzeum a informační 
centrum

• Simona Sládková

01 Materiály k Vintířově stezce

02 Kmotr v kápi

03 Odpočinkové místo v Babíně

01 03

02
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Duha na paloučku
Prázdniny jsou v plném proudu, slunko 
svítí a hřeje, jak má. Prázdninový provoz 
je letos s menšími komplikacemi, které 
zapříčinila rekonstrukce kotelny v KMŠ. 
Své prostory nám zapůjčila mateřská 
škola Na Paloučku v Loretské ulici a my jí 
za to velice děkujeme.

Děti změnu přijaly tak, jako by o žád-
nou změnu ani nešlo a spokojeně si 

užívají letní dny s kamarády. I ve školce 
je „okurková sezóna“, a proto vám místo 
obvyklých novinek přinášíme něco pro 
pobavení – výroky a perličky našich dětí.

Holčička praví: „Vezmu si Honzíka za 
muže!“ Učitelka na to: „ A Honzík s tím 
souhlasí? Taky se mu líbíš?“ Na to holčič-
ka suverénně odvětí: „Jo! Honzík má rád 
Spidermana, já mám ráda Spidermana!“

Děti si prohlížejí nabarvené papíro-
vé talíře, které tvořily při akci Cesta za 
pokladem. Jeden chlapec to odborně 

zhodnotí: „Já vím, že to není hezký, ale je 
to umění!!!“ 

Učitelka dětem říká, že dnes musíme 
jít dříve svačit, protože opět půjdeme na 
společné zpívání do druhé třídy. Holčička 
si vzpomene na včerejšek, kdy jsme na 
zpívání zapomněli: „Aby to nebylo jako 
včera a nemuseli jsme šup, šup.“ Jeden 
s předškoláků to lakonicky okomentuje: 
„To víš, takovej je život...“

Chlapec, malý fotbalista, vypočítává 
paní učitelce, jaké má doma dresy. Tím 

nejlepším se chce pochlubit: „ Přinesu 
vám ho ukázat, stál 600 korun, ale mam-
ka měla 1300 Kč. Víte, my jsme tak trošku 
bohatý!“

Hrajeme stolní hru, při které házíme 
kostkou. Klučík hodí šestku a prohlásí: 
“V tomhle jsem dobrej!“ 

S malými dětmi si házíme míčkem, 
hrajeme si na to, že jde o horký brambor, 
který musíme rychle hodit dál, abychom 
se nespálili. Malý hošík praktického 

založení radí: „Hoď to na zem, ať to 
vychladne!“

Stejný chlapec dovedl poradit i při 
pohádce O veliké řepě, kdy řepa po něko-
likáté nejde stále vytáhnout: „Ať si na to 
vezmou nějakej hák, aby ji vytáhli!“

Tak řekněte sami, nejsou úžasní? My 
to víme jistě, že jsou, a proto nás práce 
s nimi stále tak baví a těší!

Další krásné slunné dny přeje

• kolektiv KMŠ DUHA

01 Hrajeme si

02 Jedeme na výlet

03 Tvoříme

04 Užíváme si sluníčka

01 03

0402
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Žáci ZŠ Blatenská 
v záři relektorů
Jelikož si na naší škole při prci s nadaný-
mi žáky rozhodně neklademe malé cíle, 

rozhodli jsme přihlásit do známé tele-
vizní soutěže s názvem Už tam budem?, 
která vzniká pod záštitou České televize. 
Soutěž je zaměřena hlavně na přírodní 
vědy a jejich využití v praktickém životě 
a má ambice divákům naznačit, jak 
funguje svět kolem nás a vnuknout jim 
myšlenku, že je lépe býti tvůrcem, než 
pouhým uživatelem techniky a techno-
logií. Napínavým pořadem, v němž mezi 
sebou pověřují síly pětice žáků ze dvou 
různých škol, provází dvojice moderátorů 

Pan Továrník a Ducháček. Tým naší školy 
byl složen ze žáků Jan Slavíček (8. A), 
Josef Behenský a Veronika Švambergová 
(oba z 8. B) a Markéta Benediktová a Anto-
nín Šimánek (oba z 9. B). Soupeřem naší 
pětice pak byli žáci ze ZŠ Zbiroh. Natáčení 
se uskutečnilo v plzeňském Techmania 

Science Center a bez chození kolem horké 
kaše musíme říci, že se jednalo o životní 
zážitek. Ihned po příjezdu už na žáky če-
kal televizní štáb složený z velkého množ-
ství kameramanů, osvětlovačů, techniků 
či kostymérů. Pokyny soutěžícím předá-
vala paní produkční a poslední slovo měl 
vždy pan režisér, který přísným okem roz-
hodoval o kvalitě natočených záběrů. Jed-
notliví žáci museli v průběhu natáčení 
prokázat především znalosti, dovednosti, 
fyzickou průpravu a schopnost pracovat 

v týmu. Odpovídali na otázky z kosmo-
logie, lezli po lanovém žebříku, snažili 
se složit zařízení pro levitaci magnetů, 
závodili ve sběru potravinových boxů 
pro vesmírnou výpravu, přepravovali 
životodárnou vodu, pomáhali rozklíčovat 
chemické experimenty nebo se pokusili 

uhádnout slavnou osobnost. Jak jízda 
našich žáků dopadla, se ovšem dozvíte až 
v září na kanále ČT:D (o termínu vysílání 
budeme včas informovat). Napovíme jen, 
že je určitě na co se těšit!

• Mgr. Petr Curko, vedoucí žákovského týmu

01 Ze zákulisí natáčení. Foto: Mgr. P. Curko

02 Příprava na další soutěžní hru. Foto: Mgr. P. Curko

Úspěšná tenisová sezóna družstev 
je za námi

Všechny naše tenisové týmy zakončily svo-
je zápasy a je na čase zhodnotit týmovou 
část sezóny. Obě naše družstva mladšího 
i staršího žactva obsadila shodně 5. místa 
ve svých kategoriích. V osmičlenné skupi-
ně si připsali 3 vítězství a 4 porážky. 

V nejmladší kategorii jsme měli jedi-
ného zástupce klubu, který se vydal na 
hostování do Lokomotivy Plzeň. Šlo o To-
máše Halmla, který se svým týmem po-
stoupil na podzimní MČR babytenistů do 
Rakovníka. Největší úspěch zaznamenalo 
družstvo dospělých. To ve složení Petra 
Halmlová, Adéla Šimková, Silvie Plesko-
tová, Jiří Křesák, Jan Staněk, Jiří Halml, 
Vašek Egermaier a kapitán družstva 

David Michelini vybojovalo postup. V pěti 
zápasech nenašli přemožitele, postupně 
zdolali Nepomuk B 9:0, VS Plzeň 7:2, Kla-
tovy B 5:4, Stod B 9:0 a Stod A 7:2

Všem tenistům děkujeme za účast v zá-
pasech družstev a přejeme do individuál-
ní části sezóny mnoho úspěchů.

• Ing. David Michelini

01 Tomáš Halml

02 Družstvo dospělých 

01

01

02

02
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Rozloučení s žáky devátých tříd, 
aneb Motýlci, leťte!

S koncem června přichází čas, kdy brány 
naší školy opouštějí deváťáci a rozlétají 
se do světa, vstříc své nové životní pouti. 
Pro ně se tento významný a toužebně 
očekávaný den odehrával v prostorách 
hotelu Prácheň, kde proběhlo slavnostní 
ukončení jejich školní docházky, včetně 
předání vysvědčení. Po uvítání nedočka-
vých hostů, převážně rodičů, se úvodního 
slova tradičně ujaly paní místostarost-
ka Ing. H. Kalná a paní ředitelka Mgr. 
J. Šimková. Mezi hosty seděla též paní 
zástupkyně Mgr. H. Stulíková. Na přání 
deváťáků obohatili již tak pestrý program 

prvňáčci. Po nich následovalo vystoupe-
ní samotných tříd 9. A a 9. B. Pomyslné 
okénko do duše obou kolektivů otevřely 
třídní učitelky, když se ohlédly do historie 
té společně strávené školní jízdy. Na chvil-
ky školních let učení – mučení zavzpomí-
naly ve svých projevech také žákyně obou 
tříd. Finalisté kromě vysvědčení obdrželi 
drobné dárečky od svých učitelek, školy 
a MÚ. Někteří z nich dokonce s pochval-
ným oceněním za výborné studijní 
výsledky, reprezentaci školy či obětavou 
práci pro třídu. Třešničkou byla závěreč-
ná videa zachycující průřezem všemožné 
momenty ze školních lavic a rozproudila 
tak vlnu vzpomínek, zážitků, smíchu, 
ale i lítosti a dojetí, s uvědoměním si, že 

se už nikdy nevrátí. Úžasnou atmosféru 
v sále završilo poslední sdílení věnované 
žákům – Největším učitelem je život sám, 
s výzvou Motýlci, leťte! Věříme, že si s se-
bou žáci odnesli ze školy kromě milých 
vzpomínek také co nejpevnější základy 
pro budoucí život a ze srdce jim přejeme 
jen samé úspěchy.

• Mgr. Andrea Jarešová  

a PaeDr. Jitka Homolková,  

třídní učitelky 9. A a 9. B  

na ZŠ Blatenská 

01 9. A při předávání vysvědčení

02 9. B při předávání vysvědčení

Dětský den 
v Komušíně
Na sobotu 2. července 2022 připadla 
oslava Dne dětí, kterou připravil Sbor 
dobrovolných hasičů Komušín. Nevím, 
jak to zařídili, ale po pátečním dešti 
přišla slunná sobota plná zábavy pro děti 
i dospělé. 

Oblíbené a osvědčené atrakce doplnilo 
jedno velké překvapení. Přesně v 16.00 
hodin se rozezněly hasičské sirény dopro-
vázené houkáním traků irmy KENDY CZ, 
s. r. o. Strakonice. Všichni si se zájmem 
prohlédli vybavení hasičské cisterny i tra-
ků. A bylo se na co dívat!

Následovala soutěž v sestřelování 
plechovek vodním proudem, přetahová-
ní lanem a na závěr slavnostní nástup 
a předání diplomů, medailí a dárkového 
balíčku všem 36 dětem, které se naší osla-
vy zúčastnily.

Za všechny zúčastněné musím podě-
kovat za překrásné odpoledne pořadate-
lům SDH Komušín, spolupracující SDH 
Nalžovské Hory a sponzorům této akce 
městu Horažďovice a ZKD Sušice. 

• Vlasta Hokrová

0201
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Třebomyslice
Letošní rok zahájili třebomysličtí samý-
mi soutěžemi. Sotva dohráli soutěž ve 
stolním tenisu v kulturním domě, již se 
pustili do šipkového turnaje. Do Prahy si 
zajeli již tradičně zahrát nohejbal.

V květnu se konala okrsková hasičská 
soutěž. Naši hasiči obhájili 4. a 6. místo 
z 10 družstev. O pohoštění se postarali 
naši hospodští. V červnu se v Panské za-
hradě konal Dětský den. O různé soutěže 
se postarala paní Borgová. Také naši hasi-
či soutěžili ve Velkém Boru. V červenci se 
konala malá kopaná – Atrium cup. Sešlo 
se hodně hráčů a příznivců. Soutěžilo 
17 družstev. Celý den byl nádherný. Ob-
čerstvení bylo obohaceno o domácí bram-
boráky. Družstvo domácích se umístilo na 
3. místě. Třebomysličtí nelení a sportují. 
Také u rybníka Loužek se konala soutěž 
Chyť a pusť – celodenní chytání ryb. Sou-
těžily jak děti, tak dospělí. Pan K. Špeta 
připravil pečené prasátko na grilu. Den 
se vydařil, počasí bylo krásné. 

Přeji hezký zbytek prázdnin a krásné 
dovolené všem. 

• Božena Hošková, Třebomyslice 01 Okrsková hasičská soutěž

02 Dětský den

03 Družstvo domácích

04 Chyť a pusť

05 Chyť a pusť – vítězové dětské kategorie

03

01

05

02

04
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Atrium cup 2022
5. 7. se v Třebomyslicích u Horažďovic 
uskutečnil již 24. ročník turnaje v malé 
kopané ATRIUM CUP, který pořádá míst-
ní sbor dobrovolných hasičů pod záštitou 
hlavního sponzora irmy Atrium, s. r. o.

Po loňském restartu turnaje po covi-
dové pauze bylo podle zájmu týmů vidět, 
že turnaj opět nabývá na prestiži a oblí-
benosti. Přihlásily se týmy nejen z okolí 
Horažďovic, ale také z okolí Strakonic, 
Nepomuka a již tradičně dorazil i dlouho-
letý účastník z Prachatic FAC Háječek.

Pro účastníky turnaje byla připravená 
2 travnatá hřiště, na kterých se odehrálo 
všech 52 zápasů. Týmy byly rozděleny do 

3 skupin, ze kterých postupovaly nejlepší 
4 týmy. Na vítěze skupin a nejlepší tým 
na druhém místě čekal přímý postup do 
čtvrtinále, pro ostatní postupující čekaly 
zápasy v osmiinále.

Již v osmiinále byl k vidění pěkný fot-
bal a také pár překvapení, kdy vypadl ve 
skupině výborně hrající tým FC Tipsport 
s Hradešicemi. Čtvrtinálové zápasy při-
nesly velké drama, kde zápasy Žaludi Tře-
bomyslice–FAC Háječek a 6 prasat Třebo-
myslice–Komulky rozhodovaly pokutové 
kopy, štěstí se nakonec naklonilo k týmu 
Žaludů a 6 prasat. V dalších čtvrtinálo-
vých zápasech si poradili Lopaty s Hra-
dešicemi a Leopardi s týmem Uefa Maia. 
Semiinálové bitvy přinesly zajímavé 
a vyrovnané duely, které skončily stejným 

rozdílem 1:0 pro týmy ze Strakonicka 
(Leopardi a Lopaty), a tím pádem pro 
domácí zbyl pouze zápas o 3. místo, ve 
kterém si 6 prasat poradilo s Žaludy 2:0. 
Finálový zápas ovládl tým Leopardi v po-
měru 3:1 a oplatil tak Lopatám porážku 
ze základní skupiny.

Nejlepším brankářem turnaje se stal 
Pavel Vojta z týmu 6 prasat Třebomyslice 
a nejlepším střelcem byl Josef Šourek 
z týmu Lopaty. Celý turnaj s přehledem 
odřídila tříčlenná sestava rozhodčích 
vedená Petrem Stroleným.

První 3. místa: Leopardi, Lopaty, 6 pra-
sat Třebomyslice

• Lukáš Trubač 

Sraz maturantů
Uplynulé roky příliš nepřály srazům 
a setkáváním mezi přáteli. V letošním 
roce jsme konečně mohli uspořádat sraz 
maturantů z Jedenáctileté střední školy 
v Horažďovicích. Zkoušku z dospělosti 
jsme skládali 10. června 1957, což je nesku-
tečných 65 let. Poseděli jsme nad chut-
ným jídlem a připili si sklenkou něčeho 
dobrého na znovu setkání a na zdraví do 
dalších let. Popovídání s přáteli je příjem-
né v každém věku a my už se teď těšíme, 
že příští rok se sejdeme znovu!
organizátorky akce

• Marie Koblihová a Ludmila Svatošová
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Velký případ 
v Horažďovicích
Víte, že se po válce naše město nejmeno-
valo Horažďovice, ale Křemení? Opravdu! 
Ale jen krátce v r. 1946, když se zde natá-
čel český ilm „Velký případ“. Filmově se 
tohle dílo do dějin české kinematograie 

až tak výrazně nezapsalo, ale hrají v něm 
Horažďovice a to má dnes svoji doku-
mentární hodnotu. Film natočili režiséři 
Václav Kubásek a Josef Mach, objevili se 
v něm mnozí dodnes známí herci: Jaro-
slav Průcha, František Filipovský, Rudolf 
Deyl ml., Bohuš Záhorský, St. Neumann, 
Vladimír Hlavatý… A také mnozí místní 
lidé v rolích statistů. 

Děj této ilmové okupační komedie je 
zhruba takový: na konci války se německý 
velitel SS a okresní hejtman rozhodne 
vyznamenat zdejšího mlynáře a radního 
Čestným protektorátním štítem. Mlynář 
je ovšem zděšen, neboť toto vyznamenání 
se dávalo předním kolaborantům, a snaží 
se mu za každou cenu vyhnout. Předstírá 
raději, že zpronevěřil obecní pokladnu, 
aby byl zatčen, nakonec se snaží ukrýt 
u přítele nadlesního. Rozezlený německý 
velitel nakonec vyznamená Čestným ští-
tem ostatní radní, aby je přinutil k loaja-
litě. Po oslavné pitce se druhý den jedno 
z udělených vyznamenání objeví na čele 
vola stojícího na náměstí. Nastane po-
prask, vyšetřování, komu chybí vyzname-
nání. Do toho všeho má přijet na inspekci 
vysoký důstojník SA, který je ovšem 
navlas podobný skrývajícímu se mlynáři. 

Místní odbojáři ho zajmou a do jeho 
uniformy navlečou mlynáře, který coby 
důstojník SA přijíždí do města – a tím 
zase vzniká řada komických situací…

Film je takovou jednoduchou komedií, 
spíše prvním odreagováním po skončené 
německé okupaci. Po nás je ovšem toto 
dílo dodnes zajímavé záběry z exteriérů: 
objevuje se zde horažďovické náměstí, už 
se sadovou úpravou, ke které došlo právě 

za protektorátu, nádvoří zámku, a také 
Plzeňská ulice, kde můžeme zahlédnout 
i dnes už neexistující kovárnu Řánků… 
a další detaily. Několik záběrů je také 
z nádraží Babín. Film se natáčel na pře-
lomu července a srpna 1946, premiéru 

měl v Praze a v Horažďovicích dne 20. 
prosince 1947 a dával se v dalších dnech 
šestkrát vždy ve vyprodaném sále kina na 
Modré. Dobová kritika označila satirickou 
veselohru za zdařilou. 

Když už jsme u té horažďovické il-
mograie: Poprvé se Horažďovice obje-
vily ve ilmu v r. 1923. Ale šlo jen o ilm 
dokumentární. Tehdejší ilmaři objeli 
celé nové Československo, na své cestě se 
zastavili krátce i v Horažďovicích. Pohled 
na město s mosty od řeky, Červená věž 
s morovým sloupem, náměstí s trhem. 
A spěchali dál. V r. 1942 se kolem Horaž-
ďovic v režii Františka Čápa natáčel ilm 
„Svatý Václav“, v hlavní roli s Karlem Hö-
gerem. Koncem srpna se např. natáčela 
scéna u jezu pod Práchní, lov perlorodek. 
Perlorodky a perly pro natáčení zapůjčil 
hrabě Kinský. Film byl točen z podnětu 
německých okupantů s cílem vytvořit 
dílo, které by ukazovalo podřízenost kní-
žete Václava německé Říši. Měl být ale na-
tolik kolaborantský, že čeští ilmaři jeho 
natáčení co nejvíc protahovali, až tak, že 
ilm už nebyl do konce války dokončen 
a zůstalo z něj jen torzo. Pak následoval 
v r. 1946 ilm „Velký případ“, o němž byla 
řeč. V r. 1969 se ještě Horažďovice mihly 
ve slavném ilmu Otakara Vávry „Kladivo 
na čarodějnice“. Ale jen na pár okamžiků: 
zámecké nádvoří a vnitřek zámeckého 
sálu. Vícekrát naše město zatím ilmaře 
nepřilákalo. 

• Jiří Wagner

01 Na tomhle záběru bychom horažďovické náměstí 
skoro nepoznali. 

02 František Filipovský hrál ve ilmu místního 
kolaborantského novináře. Náměstí s tehdy 
novou parkovou úpravou ještě máme v paměti. 
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Srpnové slzy 
Alexandra Dubčeka
Bylo úterý 20. srpna 1968. Hezký letní 
den, málokdo tušil, že se blíží katastrofa. 
Odpoledne se na ÚV KSČ v Praze schází 
předsednictvo strany v čele s Alexandrem 
Dubečkem. Dlouhé jednání přerušuje 
před půlnocí premiér Černík. Byl před-
tím odvolaný k telefonu a nyní se vrací 
celý bledý. Ministr obrany Dzúr mu právě 
oznámil zdrcující zprávu: vojska Sovět-
ského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska 
a NDR začala obsazovat Československo. 
Dubček, nejvyšší představitel KSČ, a tedy 
první muž ve státě, se nejdříve na chvíli 
zhroutil. Seděl za stolem a opakoval: „Tak 
přece to udělali… a to udělali mně.“ Bylo 
mu jasné, že nebude dlouho trvat, kdy 
bude zatčen. Ale co dál? Bude souzen? Od-
vlečen do Ruska? Popraven? Co se stane 
s okupovanou zemí?

Mezitím v Ruzyni přistávají sovětská 
letadla. Z nich se valí tanky a obrněné 
transportéry a míří do vnitřní Prahy. 
Před budovou ÚV KSČ se už shromáždili 
Pražané s vlajkami, volají Dubčekovo jmé-
no a zpívají hymnu. On a jeho nejbližší 
spolupracovníci se dívají z okna.

V půl páté ráno dorazila k budově 
černá volha ze sovětského velvyslanectví, 
následovaná pancéřovanými vozy a tanky. 
Z nich vyskakují vojáci se samopaly. Dav 
se neochotně rozestupuje, což vojáky roz-
dráždí, takže začnou střílet do vzduchu. 
Mladík s vlajkou, který šel v čele pokoj-
ného průvodu, padá k zemi. Šokovaný 
Dubček stojí jako přimražený u okna 
a sleduje děsivou scénu. Vzápětí se rozle-
těly dveře jeho pracovny a do místnosti 
vběhlo několik vojáků. Jeden okamžitě 
namířil na něj samopal, další chytil tele-
fon a vytrhl kabel ze zdi. Mezi vojáky byli 
i zrádní příslušníci československé Státní 
bezpečnosti. Jeden z nich Dubčekovi 
oznámil: „Zatýkám vás ve jménu dělnic-
ko-rolnické vlády vedené soudruhem 
Indrou. Do dvou hodin budete postaveni 
před revoluční tribunál.“

Následující hodiny trávil Dubček tím, 
že bezmocně seděl na židli a sovětský 
voják mu neustále mířil samopalem na 
temeno hlavy. Když už bylo čekání nesne-
sitelné, přišel důstojník sovětské tajné po-
licie KGB. Svého zajatce si odvedl na dvůr, 
kde mu nařídil, aby nastoupil do obrně-
ného vozu. Kolona se rozjela na letiště 
a tam jej posadili do letadla, které nejprve 
přistálo v Polsku a poté pokračovalo na 
Zakarpatskou Ukrajinu. Prominentní za-
jatec stále nevěděl, co s ním bude. Hodiny 
plynuly a on seděl v jakési chatě.

Byl už pátek 23. srpna. Před polednem 
nasadili Dubčekovi tmavé brýle a odvedli 

ho k autu. Po hodinové jízdě vešli do 
budovy a strčili ho do jakési kanceláře 
a sundali mu brýle. Zazvonil telefon, 
přímá linka z Kremlu. Volal Podgornyj, 
člen sovětského politbyra. Jako by se nic 
nestalo, začal s ním zdvořile rozmlouvat. 
S nevídaným cynismem se zdeptaného za-
jatce zeptal, jak se cítí. Nakonec mu řekl, 
že se zanedlouho uvidí v Moskvě.

V Kremlu se nemohl ani umýt. Rovnou 
ho odvedli do místnosti, kde už čekalo 
sovětské vedení v čele s Brežněvem. Ten 
začal Dubčekovi tykat, zatímco Dubček 
zůstal u vykání. „Co se stalo příchodem 
vojsk, to byla obrovská politická chyba, 
která má tragické následky“, řekl stateč-
ně. Prožíval nesmírně stresující okamži-
ky, únava a napětí předchozích dní ho 
dostihly. Byl naprosto vyčerpaný, takže 
ho věznitelé nechali odpočívat v jedné 
z místností Kremlu. Ležel bezvládně 
v posteli s nepřítomným výrazem, zřejmě 
pod vlivem prášků. Na čele měl zalepe-
nou ránu, kterou si udělal, když upadl na 
umyvadlo poté, co omdlel v koupelně. Ne-
bylo to tedy tak, jak si lidé doma mysleli, 
že byl týrán. Mluvil přerývaně a nesouvis-
le, nemohl ani číst.

Sověti potřebovali, aby československá 
„delegace“ podepsala dokument, který 
by podpořil jejich verzi a zdůvodnění 
okupace. Někteří představitelé KSČ 
chtěli podepsat hned a nadšeně, jiní se 
bránili. Nakonec dokument, známý jako 
„Moskevský protokol“, podepsali všichni 
s výjimkou Františka Kriegla. Těsně před 
podpisem 26. srpna prožil Dubček svoji 
hvězdnou chvíli. Když už bylo vše připra-
veno, začal mluvit. Nejprve se zadrhával, 
ale postupně se vzchopil a přednesl svůj 
projev plynně rusky. Z hlavy a od srd-
ce říkal sovětskému vedení, co si myslí 

o období „pražského jara“, tak o vojen-
ském zásahu. Rozzuřený Brežněv na něj 
nevěřícně koukal, s něčím takovým se 
nesetkal. Chtěl Dubčeka umlčet, ale ten 
svůj proslov dokončil.

Členové naší delegace, už odhodlaní 
podepsat, se vrhli k Dubčekovi, který se 
znovu zhroutil. Třásl se a mluvil nesouvis-
le. Přišel lékař s injekcí, tu odmítl, a náhle 
prohlásil: „A já to nepodepíšu! Ať dělají 
co chtějí, já nepodepíšu.“ V té chvíli mu 
zřejmě bylo jedno, že pokud vydrží, se už 
nikdy nemusí vrátit domů. Následovalo 
další kolo nátlaku. Nakonec podepsal. 

 Když československá delegace přistála 
opět na letišti v Ruzyni, měl už Dubček 
připravený projev do rozhlasu. Posloucha-
li ho tenkrát snad všichni Češi a Slováci. 
Tento projev vstoupil do dějin ani ne tak 
tím, co Dubček řekl, jako spíž tím, co ne-
řekl. Mluvil těžce, občas nemohl dokončit 
větu a bylo znát, že zadržuje slzy. Lidé 
pochopili.

Alexander Dubček pak vydržel ve 
funkci ještě osm měsíců. V dubnu 1969 
ho vystřídal Gustáv Husák a začala 
normalizace. Dubček zemřel 7. listopadu 
1992 v Praze na následky autonehody na 
dálnici D1.

Ze starého časopisu Chvilka pro tebe 
vybral a krátil 

• Karel Halml 

Oprava. V minulém čísle Obzoru v člán-
ku Příběhy našich sousedů, ve větě „Žáci 
oslovili horažďovického rodáka K. H. …“ 
Nejsem horažďovickým rodákem, jsem 
jen patriotem. Moje rodná víska je Malý 
Bor, část Kuchyňka.

Užívejte si léta, prázdnin, dovolených 
a mějte se rádi. 

Univerzita třetího věku
Studujte v akademickém roce 2022/23
Studium na Univerzitě třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni je sou-
částí systému celoživotního vzdělávání, tj. mimo rámec běžného denního studia. 
Je určeno pro zájemce z řad seniorů a osob ve 3. stupni ID, kteří mají zájem 
o rozšiřování znalostí a duševní aktivitu. Celá koncepce programu je na vysoké 
úrovni a umožňuje dále se aktivně vzdělávat nebo získat posluchačům informace 
z oborů, které v době jejich studia nebyly přednášeny nebo zaznamenaly rychlý 
rozvoj. Jedná se o obory technické i humanitní. Informace o nabízených vzdě-
lávacích programech a termínech zápisů najdete na internetových stránkách 
www.u3v.zcu.cz. Přednášky na pobočce U3V ZČU v Horažďovicích budou probí-
hat v Městské knihovně v Horažďovicích

Regionální archeologie a historie 
Zápis 15. 9. 2022, 11.00–12.20, sál Městské knihovny Horažďovice

Dále v nabídce on-line kurzy: 
Astronomie • Co se děje v těle v kole toku • I. Republika • Dramaturgie opery

Další informace na: u3v@rek.zcu.cz, Jana Truhlářová 376 547 591, www.u3v.zcu.cz
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Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 51

Tento dům byl součástí domu čp. 52. 
(bývalá Komerční banka) Je zde ale určitý 
předpoklad, že v těchto místech prochá-
zela původně ulice ústící do ulice Trhové, 
kde část uličky navazuje přesně na par-
celaci tohoto domu, jak ji zaznamenala 
kresba Schwingreisova z konce 18. století. 
Dům čp. 51 je zmíněn samostatně poprvé 
v roce 1792, kdy si vdova Klára Malkovská 
ponechala polovinu domu čp. 52 pro sebe 
a své děti. 

Dům čp. 52  
(bývalý objekt Komerční banky)

Dům řečený Vodičkovský je zmíněn po-
prvé v roce 1622, kdy náležel Anně, vdově 
po Pavlu Vodičkovi. Příjmení Vodička je 
v Horažďovicích spojeno s řadou zajíma-
vých osobností. Již v roce 1523 iguruje ve 
městě kupec Jan Vodička. Jako informá-
tor a diplomat horažďovické vrchnosti 
Jindřicha Švihovského měl dobré vazby 
ke dvoru krále Ludvíka Jagellonského. 
V roce 1526 byl první, kdo do našeho kraje 
přinesl z Bratislavy (Prešpurku) zprávu 
o tragickém úmrtí tohoto krále v bitvě 
u Moháče. Zdeněk Lev z Rožmitálu jej 
v roce 1531 doporučuje starostovi v pol-
ském Krakově Krištofovi z Šidlovce k blíže 
neurčené spolupráci, v dopise přímo 
uvádí „Jan Vodička, poddaný můj z města 
Horažďovic, mívá časem svá jednání 
a kupectví v některých zemích okolních“. 
Zajímavou osobou původem z Horažďovic 
je i Jiří Vodička, bakalář a mistr svobod-
ných umění, který vystudoval „v umění li-
terním“. Působil jako kantor a radní písař 

v Hradci Králové, kde je zmíněn v roce 
1578. „V radních manuálech Hradeckých 
čítati bylo mnoho latinských veršů od 
něho složených“. Pozornost zasluhuje 
i Řehoř Vodička Horaždějovský, královský 
rychtář v Kutné Hoře, zmiňován v 90. le-
tech 16. století. 

V roce 1627 prodává syn Anny Vodičko-
vé Jan zděděný dům s pivovarem Anně, 
manželce Martina Starého, za 550 kop. 
Dům je situován mezi domy Jiříka Po-
korného a Aleny, Jana Šípka manželky 
strany druhé. Jan Vodička se odstěhoval 
do Žatce, kde se oženil s Annou Pilátovou. 
Zápis o společném vlastnictví domu Mar-
tina Starého a manželky Anny byl vložen 
do městských knih v roce 1643 poté, co 
konečně dodal Martin Starý svůj zhostný 
list ze Slezska, dříve jej nemohl dodat pro 

„nepokoje a dalekost cest“, a mohl se tak 
stát konečně právoplatným spolumaji-
telem domu. V berní rule z roku 1654 je 
uvedena jako majitelka znovu Anna Stará, 
snad proto, že manžel již zemřel. Ob-
hospodařovala úctyhodných 66 strychů 
polí, chovala 4 koně, 4 krávy, 2 jalovice, 
20 ovcí a 8 sviní. V roce 1665 byla již po 
smrti a její pozůstalost byla rozdělena 
o rok později mezi tři pozůstalé dcery. 
Alžbětu, provdanou za Jiřího Alexandra 
Švejcara, jinak Helvéta, Ludmilu, ta měla 
za manžela Zachariáše Hladíka, dostala 
dvůr „Na schůně“, a třetí Dorotu, provda-
nou za Tomáše Brexla (jindy uváděný jako 
Brexelius), ta ujala společně s manželem 
dům za cenu 300 zlatých. K jejímu man-
želovi máme zmínku již v roce 1657, kdy si 
stěžuje Tomáš Brexelius, mydlář, radním 

Regionální titul
Dlouho očekávaný dotisk knihy
Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo
Autorka: Lucie Oudová

Krátké příběhy vypovídají o reálném 
životě lidí na území Šumavy. O všem, co 
jim osud přichystal, co museli strpět, co 
obětovali, ale třeba i jaké humorné přího-
dy se jim kdy udály.

Žili na Šumavě a Šumavou. Jejich duše 
i ruce byly drsné. Jak se dostat do jejich 

srdcí? Nechte si vyprávět jejich příběhy. 
A zkuste jim porozumět. Občas se budete 
smát a jindy plakat, neboť příroda a lidé 
jsou jedno. Každá generace má své „bejvá-
valo“ a my se v této knize vydáme i o sto-
letí zpět. Čtěte její stránky, jako byste 
zaťukali na omšelé dveře staré chalupy 
a bylo vám otevřeno. Zasedněte s domá-
cími ke stolu a vyslechněte si neobyčejné 
příběhy obyčejných Šumaváků.

Knihu zakoupíte v knihkupectví  
– Mírové náměstí 15, v Horažďovicích

✂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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na Pavla Kramaříka a Pavla Trusku, že 
„prodávají a dělají vosk a mezi mydláře 
do cechu se nedají, aby jim to zapověděno 
bylo“. Po smrti Tomáše Brexla se Dorota 
znovu provdala za Maxmiliána Strobeli-
use, který se přistěhoval z Klatov v roce 
1684. Také on provozoval v domě svíc-
nické a mydlářské řemeslo. V roce 1692 
byl napomenut radními „aby úpravnější 
svíčky dělal a nebude-li se chtíti napra-
viti, netoliko pokutu dáti, ale i vězením 
trestán býti má“. Ještě téhož roku přišla 
druhá výtka od pánů radních „aby se 
v svíčkách úpravněji dělati napravil, jiná-
če, že se dovolí řezníkům svíčky dělati“. 
Zajímavou zmínkou je zpráva v radním 
manuálu z roku 1706, kdy si na radnici 
Strobelius stěžoval, že „majíce u sebe na 
dvě léta dva řezbáře, kteří oltář k sv. Janu 
dělají, trpíce od nich velkou obtížnost 
a na světnici od třesení velikou škodu, 
aby mu dva sudy piva přivařeny byly“. 
Tou dobou dělal u něj doma řezbář Pavel 
Pešek se svým pomocníkem hlavní oltář 
do kostela sv. Jana Křtitele. Ve své závěti 
v roce 1712 odkazuje Dorota Strobeliusová 
dům svým dcerám z prvního manželství. 
Barboře, provdané Templové, a Veronice, 
provdané Boubínové. Ty se rozhodly pře-
nechat dům řečený Brexlovský otčímovi 

Maxmiliánu Strobeliusovi. V tomto roce 
dopsal jako radní písař jednu z měst-
ských knih, protokol radní pro léta 1706–
1712, jak na konci uvádí „starý rok 1712 
náležitě dokonal, tuto knihu dopsal a do 
jiné vpisovati začal. Bože ráčiž tento rok 
nastávající 1713 šťastnější a veselejší nám 
všem společně dáti“. V roce 1719 vyvstalo 
na radnici určité podezření ohledně ztrá-
ty některých listin, byl předvolán radní-
mi, aby vysvětlil „kde jsou listy a staré pa-
měti z depozitáře, kam se poděly“. Starý 
písař se bránil, „že je neviděl, že ho snad 
chtějí usmrtiti a hlavu mu vzíti a jej stíti“. 
Zdali se dokumenty z archivu dohledaly, 
není známo. Aby nebylo smůly málo, 
vyhořel v tomto roce i jeho dům, požár 
vznikl v sousedním domě čp. 4. Tehdy mu 
shořelo pět krovů, tři světnice, mydlářská 
dílna, mydlářský kotel i s káděmi, tři vozy 
sena a sláma. V roce 1722 si směňuje dům 
Max Strobelius s Matějem Balíčkem. Ten 
mu postoupil svůj dům řečený Truskov-
ský ležící u hřbitova při kostele sv. Petra 
a Pavla. Dům stával v prostoru bývalého 
špalíčku před kostelem, zbořeným spolu 
s dalšími domy v polovině 19. století. 
Matěj Balíček, povoláním pekař, musel 
doplatit 50 zlatých a 2 strychy ječmene 
pro dorovnání rozdílu ceny nemovitostí. 

V roce 1762 přechází várečný dům dědič-
ně na Martina Malkovského a manželku 
Magdalenu v ceně 269 zlatých. V roce 1767 
postupují dům svému synu Matesovi za 
250 zlatých. Otec si vymínil dožití v domě 
včetně zaopatření. V roce 1792 prodává 
Karel Korvín, nařízený poručník dětí po 
Matesovi Malkovském, dům Václavu Jan-
dovi, ten postupuje levou polovinu domu 
(od té doby nové čp. 51) vdově Kláře Mal-
kovské a jejím dětem. Ještě téhož roku 
1792 prodává obratem dům, respektive 
jeho pravou polovinu, Václav Janda Janu 
Angrovi. Respektive „hořejší polovici ze 
strany domu Karla Korvína (čp. 4) i s ce-
lým várečným právem v rovné linii od 
vrat domovních podle starý sednice přes 
zahradu až po špejchar p. Jana Matzne-
ra“ za částku 400 zlatých.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Podoba domu v roce 1970

02 Současný stav objektu (rok 2022)

03 Zakreslení možné původní trasy ulice v současné 
katastrální mapě. Kromě proluky v Trhové ulici 
(dnes zastavěná část domu čp. 93, zeleně), jak 
ukazuje Schwingreisova kresba z 18. století, také 
přesně lícuje s domem čp. 51 v Havlíčkově ulici 
levou hranicí parcely.
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4. ročník

FESTIVAL

OTAKARA ŠEV̌ÍKA

7.–19. 8. 2022 HORAŽĎOVICE

FESTIVAL

8. 8. PO — ÚVODNÍ KONCERT 
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň 
Účinkují Josef Špaček, Jan Fišer, Daniela Oerterová, 
Jiří Kabát, Tomáš Jamník, Petra Malíšková, Vilém 
Vlček, Josef Vlček, Petr Jiříkovský, Karel Vrtiška, 
Jakub Mayer, Tomáš Karpíšek, Karel Vrtiška, Petr 
Jiříkovský a Jakub Hrůša. 
vstupné dospělý 250 Kč / studenti a důchodci 150 Kč 
/ děti 80 Kč

9. 8. ÚT — AKADEMICKÝ KONCERT I  
16:00 secesní sál Hotelu Prácheň  
Účastníci Ševčíkovy akademie se představují. 
vstupné 100 Kč / 50 Kč / zdarma 

10. 8. ST — AKADEMICKÝ KONCERT II 
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň  
Účastníci Ševčíkovy akademie se představují. 
vstupné 100 Kč / 50 Kč / zdarma 

11. 8. ̌T — JUNIORSKÝ KONCERT I  
16:00 secesní sál Hotelu Práchen ̌  
Účinkují mladí účastníci Ševčíkovy akademie. 
vstupné zdarma 

12. 8. PÁ — KOMORNÍ KONCERT  
20:00 velký sál Zámku Horaž̌ovice  
Účinkují Josef Špaček, Jan Fišer, Daniela Oerterová, 
Jiří Kabát, Allan Nilles, Tomáš Jamník, 
Petra Malíšková. 
vstupné 250 Kč / 150 Kč / 80 Kč 

12. 8. PÁ — NOKTURNO  
22:30 ȟbitovní kostel sv. Jana Ǩtitele  
Meditativní díla Arvo Pärta a Franka Martina v podá-
ní lektorů akademie a dirigentky Aleny Jelínkové. 
vstupné dospělí 200 Kč / studenti a důchodci 120 Kč 

13. 8. SO — RANNÍ KONCERT  
9:30 velký sál Zámku Horaž̌ovice  
Hudební školička Otakárek představí hudebně–pohy-
bový program, který její nejmenší účastníci připravili 
během uplynulého týdne. 
vstupné zdarma 

13. 8. SO — PIKNIKOVÝ KONCERT  
11:00 zámecká zahrada Parkán 
Nejen rodinám s dětmi je určen dopolední koncert, 
během kterého je dovoleno rozložit piknikovou deku 
a užívat si hudbu zblízka. 
vstupné rodina 250 Kč / dospělí 200 Kč / studenti 
a důchodci 120 Kč / děti 50 Kč 

13. 8. SO — ESPRESSO KONCERT  
16:00 kavárna Okružní 
Otakar Ševčík se při procházkách u řeky Otavy často 
zastavil, aby si užil svůj oblíbený „rohlík s kávou“. Za-
stavte se i vy na kávu a příjemný odpolední koncert.
vstupné 200 Kč / 120 Kč / 50 Kč

13. 8. SO — GALA OPEN-AIR KONCERT  
20:00 Mírové nám̌stí  
Na slavnostním open-air koncertě povede dirigent 
Jakub Hrůša smyčcový Orchestr Š složený z účastníků 
a lektorů Ševčíkovy akademie. Hlavní skladbou večera 
bude Suita pro smyčce Leoše Janáčka. 
vstupné sezení VIP zóna — dospělí 350 Kč / studenti 
a důchodci 200 Kč / děti 100 Kč  
vstupné stání zdarma 

14. 8. NE — KONCERT P̌VECKÉ ŤÍDY  
17:00 velký sál Zámku Horaž̌ovice  
Účinkují mezzosopranistka Markéta Cukrová, klavíris-
tka Lenka Navrátilová a účastníci pěvecké třídy. 
vstupné 200 Kč / 120 Kč / 50 Kč 

15. 8. PO — AKADEMICKÝ KONCERT III  
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň  
Účinkují účastníci akademie spolu s violistou Allanem 
Nillesem a Karlem Vrtiškou, kteří ve světové premiéře 
provedou sonátu pro violu a klavír Jiřího Kabáta. 
vstupné 150 Kč / 80 Kč / zdarma 

16. 8. ÚT — KONCERT PRO SÓLOVÉ SMY̌CE  
20:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
Nádhernou akustiku gotického kostela rozezní smyč-
cové nástroje od houslí až po kontrabas. 
vstupné 200 Kč / 150 Kč / 80 Kč

17. 8. ST — JUNIORSKÝ KONCERT II 
16:00 secesní sál Hotelu Prácheň  
Účinkují mladí účastníci Ševčíkovy akademie.  
vstupné dobrovolné 

17. 8. ST — ORCHESTRÁLNÍ KONCERT  
20:00 Kulturní dům Horaž̌ovice  
Účinkuje festivalový Orchestr Š, dirigentka Alena Je-
línková, houslista Josef Špaček, kontrabasista Wies de 
Boevé a vybraní účastníci Ševčíkovy akademie. 
vstupné 200 Kč / 120 Kč / 50 Kč

18. 8. ̌T — ZÁV̌RĚNÝ KONCERT  
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň  
Finále festivalu bude patřit účastníkům akademie, kte-
ří se představí v komorních skladbách pod vedením 
lektorů Jana Fišera, Daniely Oerterové, Allana Nillese, 
Tomáše Jamníka, Petry Malíškové a Wiese de Boevé.
vstupné 250 Kč / 150 Kč / 80 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM

– přednášky a semináře 
– prohlídka rodného domu 
– veřejné masterclassy
– Ševčíkovy procházky

KUPTE SI ABONMÁ!

CENA 1852 Ǩ / 72 €

Vážíme si podpory každého, naše abonmá zahrnuje 
neomezený vstup na všechny akce festivalu, garanci 
nejlepších míst pro poslech a jako poděkování dárkový 
“ševčíkovský” balíček.

Více informací získáte na 
www.sevcikacademy.cz

V rámci Ševčíkovy akademie 
se bude konat

Slavnostní odhalení  
lavičky rodáků 

věnované tentokrát Otakaru 
Ševčíkovi
(170. výročí narození)
Horažďovice, Mírové náměstí
9. 8. 2022, 14.00 hod.

Horažďovice • perla Otavy
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Ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice 

pořádá přednášky na téma 
 

AArrmméénniiee  bbllíízzkkáá  ii  vvzzddáálleennáá  

1. přednáška 27. září 2022 

2. přednáška 11. října 2022 

3. přednáška 25. října 2022 

4. přednáška 8. listopadu 2022 

5. přednáška 22. listopadu 2022 

6. přednáška 6. prosince 2022 

 

Přednášky proběhnou v sále knihovny od 9.00 hodin  
 

Studenti se mohou hlásit ve výpůjční dny do 15.00 hodinu p. Haškové na oddělení pro 
dospělé, jinak po tel. domluvě na tel. č. 606 048 184 

 

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření 
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 William Shakespeare

Hrad Rabí | pátek 5. 8. | 20,30 hodin
Vodní hrad Švihov | sobota 6. 8. | 20,00 hodin
Zámek Chanovice | neděle 7. 8. | 17,00 hodin

Horní tvrz Kestřany | úterý 9. 8. | 20,30 hodin
Zámek Blatná | středa 10. 8. | 20,30 hodin

Lesní divadlo Nýrsko | neděle 28. 8. | 15,00 hodin
Horní tvrz Kestřany | úterý 30. 8. | 20,30 hodin

Refektář jezuitské koleje Klatovy | čtvrtek 1. 9. | 20,00 hodin
Panská zahrada Horažďovice | sobota–neděle 10. a 11. 9. | 20,00

FELDENKRAISOVA METODA
učení pohybem

Lekce jsou tvořeny jednoduchými, pomalými 
pohyby, bez úsilí. Dochází k uvolnění svalového 
napětí, zlepšení rovnovážných funkcí, stability 
a svalové koordinace.

Přijďte si zacvičit 
11. 8. 2022 v 17–18 h a 18.15–19.15 h
25. 8. 2022 v 17–18 h a 18.15–19.15 h
Mateřská škola Na Paloučku, Loretská 935, Horaždovice
Bližší informace Jana Peřinová 776 286 532

REZERVACE NUTNÁ
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Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky, 
zateplování fasád, zemní a výkopové práce. 
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

ELEKTRIKÁŘ 
Pavel Heral
608 876 778

Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní 
rekonstrukce bytového jádra, obklady, dlažby, 
bourací práce a další práce dle domluvy.
Tel: 721 757 399
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Oblékáme Vaše oči

s vrstvou SHV nebo standardními skly Hoya index 1.5 s vrstvou HVLL.

SLEVA 50% 
NA TITANOVÉ BRÝLE

ZAŽIJTE LEHKOST
 A POHODLÍ!

Platí od 19. 7. - 19. 9. 2022 při zakoupení kompletních brýlí s tenčenými skly Hoya

Axis Optik:
Strakonice – Bezděkovská 30,

Horažďovice – Ševčíkova 38, 
www.axis-optik.cz
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Muzeum
denně mimo pondělí • 9.00–17.00 
Pravidelné prohlídky zámeckých prostor
Poslední prohlídka v 16.00
Po celou letní sezónu (do 2. října)

denně mimo pondělí • 9.00–17.00 
Pohled do obrazu 
Výstava ak. mal. R. Klouzy 
Technologická kopie obrazů starých mistrů 
jako tvůrčí studijní proces
Výstava potrvá do 2. října

denně mimo pondělí • 9.00–17.00 
Myslí a kladivem
Stálá expozice minerálů, hornictví, zlata a pe-
rel horního Pootaví

denně mimo pondělí • 9.00–17.00
A. Červený: Diagnóza krystal 
Stálá expozice alpských minerálů

pátek a sobota • 20.00 • sraz na zámeckém 
nádvoří
Večerní komentované prohlídky města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Termíny: 5. 7., 6. 7., 12. 7., 13. 7., 19. 7., 20. 7., 26. 7. 
a 27. 7. (Možnost rezervace místa v IC)

Městská knihovna 
Městská knihovna upozorňuje na změnu 
půjčovní doby 
od 1. července do 31. srpna 2022
oddělení pro dospělé
Po 8.00–12.00, 13.00–17.00
St 8.00–12.00, 13.00–16.00 
Pá 8.00–12.00, 13.00–16.00
oddělení pro děti a mládež
Po  8.00–11.00, 12.00–16.30 
St  8.00–11.00, 12.00–15.00 
Pá  8.00–11.00, 12.00–15.00
1.–12. 8. 2022 ZAVŘENO!!!

Město Horažďovice
9. 8. úterý • Mírové náměstí • 14.00
Slavnostní odhalení lavičky rodáků 
Věnované Otakaru Ševčíkovi (1852–1934), vý-
znamnému českému houslistovi a pedagogovi

20.–21. 8. • Tržiště
Mariánská pouť

Kavárna Šibule
14. 8. neděle • 15.00 
Dostaveníčko...
Duo Františkové Jančar a Šimáček, lidovky 
 
28. 8. neděle • 15.00 
Poslední prázdninová neděle
Lidové písničky se Zdeňkem Krýslem 

Ostatní
27. 8. • sobota • Hejná • 14.00
Staročeská konopická slavnost 

Stodola
6. 8. sobota • 19.00
Pivní slavnosti 
Hrají The Čerti, různé druhy piv na čepu

8.–11. 8. • cca 21.00 
Letní kino stodola 
Promítání ilmů

13. 8. sobota • 10.00
Zářečský železný muž a žena 
Kolo, kanoe, běh, lano, střelba 

20. 8. sobota • 20.00
Pouťová
Hraje Harlet

27. 8. sobota • 18.00
Memoriál Miloslava Šimka
Posezení s hosty

Festival Otakara 
Ševčíka 2022
7.–19. srpna 2022

8. 8. pondělí – ÚVODNÍ KONCERT
20.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Účinkují Josef Špaček, Jan Fišer, Daniela Oer-
terová, Jiří Kabát, Tomáš Jamník, Petra Malíš-
ková, Vilém Vlček, Josef Vlček, Petr Jiříkovský, 
Karel Vrtiška, Jakub Mayer, Tomáš Karpíšek, 
Karel Vrtiška, Petr Jiříkovský a Jakub Hrůša.
Vstupné 250/150/80 Kč

9. 8. úterý – AKADEMICKÝ KONCERT I
16.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Účastníci Ševčíkovy akademie se představují.
Vstupné 100/50 Kč / zdarma

10. 8. středa – AKADEMICKÝ KONCERT II
20.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Účastníci Ševčíkovy akademie se představují.
Vstupné 100/50 Kč / zdarma

11. 8. čtvrtek – JUNIORSKÝ KONCERT I
16.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Účinkují mladí účastníci Ševčíkovy akademie. 
Vstupné zdarma

12. 8. pátek – KOMORNÍ KONCERT
20.00 velký sál Zámku Horažďovice
Účinkují Josef Špaček, Jan Fišer, Daniela Oer-
terová, Jiří Kabát, Allan Nilles, Tomáš Jamník, 
Petra Malíšková. Vstupné 250/150/80 Kč

12. 8. pátek – NOKTURNO
22.30 hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele
Meditativní díla Arvo Pärta a Franka Martina 
v podání lektorů akademie a dirigentky Aleny 
Jelínkové. Vstupné 200/120 Kč

13. 8. sobota – RANNÍ KONCERT
9.30 velký sál Zámku Horažďovice
Hudební školička Otakárek představí hudeb-
ně-pohybový program, který její nejmenší 
účastníci připravili během uplynulého týdne.
Vstupné zdarma

13. 8. sobota – PIKNIKOVÝ KONCERT
11.00 zámecká zahrada Parkán
Nejen rodinám s dětmi je určen dopolední 
koncert, během kterého je dovoleno rozložit 
piknikovou deku a užívat si hudbu zblízka.
Vstupné 250/200/120/50 Kč

13. 8. sobota – ESPRESSO KONCERT
16.00 kavárna Okružní
Otakar Ševčík se při procházkách u řeky Otavy 
často zastavil, aby si užil svůj oblíbený „rohlík 
s kávou“. Zastavte se i vy na kávu a příjemný 
odpolední koncert. Vstupné 200 /120/50 Kč

13. 8. sobota – GALA OPEN-AIR KONCERT
20.00 Mírové náměstí
Na slavnostním open-air koncertě povede 
dirigent Jakub Hrůša smyčcový Orchestr Š 
složený z účastníků a lektorů Ševčíkovy aka-
demie. Hlavní skladbou večera bude Suita pro 
smyčce Leoše Janáčka. Vstupné sezení VIP 
zóna – 350/200/100 Kč. Vstupné stání zdarma.

14. 8. neděle – KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY
17.00 velký sál Zámku Horažďovice
Účinkují mezzosopranistka Markéta Cukro-
vá, klavíristka Lenka Navrátilová a účastníci 
pěvecké třídy. Vstupné 200/120/50 Kč

15. 8. pondělí – AKADEMICKÝ KONCERT III
20.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Účinkují účastníci akademie spolu s violistou 
Allanem Nillesem a Karlem Vrtiškou, kteří ve svě-
tové premiéře provedou sonátu pro violu a klavír 
Jiřího Kabáta. Vstupné 150/80 Kč / zdarma

16. 8. úterý – KONCERT PRO SÓLOVÉ SMYČCE
20.00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nádhernou akustiku gotického kostela 
rozezní smyčcové nástroje od houslí až po 
kontrabas. Vstupné 200/150/80 Kč

17. 8. středa – JUNIORSKÝ KONCERT II
16.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Účinkují mladí účastníci Ševčíkovy akademie.
Vstupné dobrovolné

17. 8. středa – ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
20.00 Kulturní dům Horažďovice
Účinkuje festivalový Orchestr Š, dirigentka 
Alena Jelínková, houslista Josef Špaček, kon-
trabasista Wies de Boevé a vybraní účastníci 
Ševčíkovy akademie. Vstupné 200/120/50 Kč

18. 8. čtvrtek – ZÁVĚREČNÝ KONCERT
20.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Finále festivalu bude patřit účastníkům 
akademie, kteří se představí v komorních 
skladbách pod vedením lektorů Jana Fišera, 
Daniely Oerterové, Allana Nillese, Tomáše 
Jamníka, Petry Malíškové a Wiese de Boevé.
Vstupné 250/150/80 Kč

Uzávěrka dalšího čísla je 23. srpna v 10.00 hod., vydání 2. září 
2022. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky 
pisatelů podle potřeb OBZORU. Příspěvky svým rozsahem 
delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 
2 700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického 
obvodu zdarma.  
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, e ‑mail: 
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou 
správnost textu odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Hana 
Kalná, Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Jitka Chalupná. Povoleno 
OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR E 11846. 
2788‑080X. Tisk: Dragon Press, Klatovy.
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