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Starostův 
sloupek
Mnoho let je velkým 
přáním občanů a jed-
nou z priorit vedení 
města nová městská 
knihovna. Při delimi-

taci okresních úřadů v roce 2002 již byla 
knihovna z velké části přestěhována do budovy, 
kde dnes sídlí Muzeum české loutky a cirkusu. 
Stát ovšem na poslední chvíli změnil rozhodnutí 
a budovu oproti původně deklarovaným slibům 
městu nakonec nepřevedl. Snahy o přehodnocení 
tohoto verdiktu vyšly naprázdno, a tak město za-
čalo hledat jiné řešení. Ředitelka knihovny Hanka 
Mrázová spolu se zástupci vedení města i projek-
tanty a architekty postupně vytipovala několik 
objektů. Hlavními kritérii nové knihovny je dosta-
tečný prostor, neboť knihovna má ve svém fondu 
více než 120 000 knihovních jednotek, dále únos-
nost podlah, dobrou dostupnost apod. Jako lev-
nější varianta se jeví možnost rekonstrukce někte-
rého ze stávajících objektů. Prověřovány byly: 
část bývalé radnice v Husově ul. č. p. 103, bývalá 
vojenská správa, stará budova „Sovy“, objekt 
dolních kasáren, objekt Komerční banky, Národní 
dům a stará hasičská zbrojnice, která je po zvá-
žení všech kladů i záporů kompromisně nejvhod-
nější. V současné době je již vypracována projek-
tová dokumentace. Po vypořádání některých 
námitek majitelů sousední nemovitosti požádáme 
o stavební povolení. V minulém roce jsme se do-
zvěděli, že po mnoha letech má ministerstvo vypi-
sovat na rekonstrukce a výstavby knihoven do-
tace. Je třeba si uvědomit, že rozsah činností naší 
knihovny je obrovský, nejedná se jen o půjčování 
knih. Každoročně, kromě období pandemie, bylo 
v knihovně obslouženo až 90 000 návštěvníků, 
knihovna organizuje v běžném roce více než 
300 různých akcí pro všechny věkové skupiny – 
od mateřských škol až po seniory. Zásluhou paní 
ředitelky a jejího týmu je ve spolupráci s Jihočes-
kou univerzitou spoluorganizátorem Univerzity 
třetího věku. Dále se knihovna účastní meziná-
rodního projektu Erasmus, pořádá kurzy celoži-
votního vzdělávání, soutěže pro rodiny a děti 
k podpoře čtení, kurzy tvůrčího psaní, výstavy, 
jazykové kurzy, kurzy paměti, je také organizáto-
rem pořadů literární kavárny, příměstských tá-
borů pro děti, pasování čtenářů a celé řady 
dalších činností. Myslím, že si knihovna a její ná-
vštěvníci nové zázemí určitě zaslouží. Zbývá tedy 
vydat stavební povolení, získat dotaci a můžeme 
začít stavět. Držme tedy knihovně palce!

Martin Malý, starosta města Prachatice

Firmy trápí nejen nedostatek zaměstnanců
Prachatický region a místní firmy i přes nelehkou covidovou situaci ustály turbulentní období plné 
změn. Jak potvrzují data Ministerstva práce a sociálních věcí, firmám na Prachaticku se z většiny 
podařilo udržet stav zaměstnanců a nedocházelo k většímu propouštění pracovníků. Firmy, přede-
vším ty z oblasti gastronomie či cestovního ruchu, však přišly o většinu zakázek, zákazníků, a tedy 
i příjmů. V současné době se firmy potýkají především s nedostatkem materiálu, zvyšujícími se 
cenami surovin a chybějícími zaměstnanci z důvodu karantén.
„Restrikce spojené s pandemií od roku 2020 velmi zasáhly oblast cestovního ruchu, zvláště znemožněním 
cestování a uzavřením kanceláří. Celkem na několik měsíců byla naše práce zcela zastavena. Díky vyu-
žití dotačních programů Antivirus, Covid 21, Covid program pro cestovní kanceláře a dalších se nám 
podařilo udržet stav zaměstnanců, čehož si velice vážíme jak ze strany chápavého přístupu zaměstnanců, 
tak z důvodu udržení profesionálů v oboru,“ popisuje situaci v cestovním ruchu Lenka Martanová, 
obchodní ředitelka CK OCEAN.
Jak potvrzují i data z webu Ministerstva práce a sociálních věci, podíl nezaměstnaných osob (PNO) 
v prachatickém regionu se během covidu příliš nezvýšil, nejspíš právě i díky podpůrným progra-
mům, které firmám pomohly překlenout nejtěžší období a umožnily udržet stav zaměstnanců.
Tento stav mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, jelikož jsem v každodenním kontaktu s podnikateli 
v regionu a mám tak zpětnou vazbu o situaci v provozovnách. Díky operativnímu nastavení vnitř-
ních pravidel ve firmách a částečně státní podpory k žádnému lavinovému rušení pracovních míst 
ve firmách ani propouštění zaměstnanců nedocházelo. Aktuálním tématem je spíše nedostatek lidí 
na pracovištích kvůli nakažení a následné izolaci. Dlouhodobě pak vnímám jako narůstající pro-
blém nedostatek materiálu kvůli pozastavení logistických sítí ze zahraničí. Co se týče trhu práce, 
komplikace nastala hlavně u agenturních zaměstnanců, kteří se při odjezdu z České republiky 
nemohli v době lockdownu vrátit zpět do zaměstnání.
Firmy tedy především stále řeší situaci, že potřebných zaměstnanců je nedostatek – aktuálně je 
na Úřadu práce v okresu Prachatice vyvěšeno 2069 nabízených pracovních pozic, které tak převy-
šují počet evidovaných uchazečů o práci (1171). Ke všemu se teď přidala inflace a energetické zdra-
žování. Firmy tak hůře odhadují konečnou cenu výrobku, protože vstupní náklady jsou nestabilní. 
Bohužel na zdražování doplatí koncový uživatel.
Jihočeská hospodářská komora je podnikatelům nápomocna individuálním poradenstvím, včas-
ným informováním o aktuálně platných nařízeních či poskytováním výpisů služeb Czech Point 
v období, kdy jiné instituce měly omezenou otevírací dobu, ale i v rámci jejich běžné podnikatelské 
činnosti. Kateřina Třísková, ředitelka, JHK Prachatice
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Páťáci ze ZŠ Národní
vyrazili na exkurzi, během které prozkou-
mali budovy tepelného hospodářství. 
Pozorně sledovali výklad Kamila Sedlec-
kého, dozvěděli se mnoho nových infor-
mací, potěšila je i malá svačina a drobné 
upomínkové dárečky. 

Maruška Bednářová
pomáhala s rozdělováním antigenních 
testů pro zaměstnance městského úřadu 
a pro společnosti města. Její příklad potvr-
zuje, že tzv. sociální rehabilitace pro osoby 
se zdravotním postižením je na úřadu 
aktivní i v novém roce.

Firmám na Prachaticku pomohly s udržením pracovníků během covidu i dotační programy. Foto Dominika Krejčířová, JHK
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Zastupitelé schválili akční plán

Proč jsme káceli u silnice na Volary?

Strategický plán města 2023–2033

Audit udržitelného rozvoje oceňuje kvalitu životního prostředí

Zastupitelstvo města v únoru jednohlasně schválilo Akční plán roz-
voje sociálních služeb ORP Prachatice, 2022. Na Prachaticku v sou-
časné době působí 34 poskytovatelů a nabízí 52 registrovaných soci-
álních služeb, ať se jedná o ambulantní, terénní či pobytové.
V prezentaci na zastupitelstvu zazněla slova poděkování všem 
poskytovatelům služeb i nestátním neziskovým organizacím a spol-
kům za dobu covidovou.  Zcela jednotně ze všech pracovních skupin 
(PS Senioři, PS Osoby se zdravotním postižením, PS Osoby v krizi 
a PS Rodiny s dětmi) vyplynulo, že je třeba v letošním roce služby 

stabilizovat, podpořit personální zajištění a zaměřit se na kvalitu 
služeb, hledat finanční zdroje na rozvoj, reagovat na případné 
změny zákona o sociálních službách, novinky – úpravy v sociální 
oblasti a také i nadále zvládat covidová opatřeni či postcovidovou 
realitu. Hlavním cílem pro plánovače, metodika, je informovanost 
veřejnosti všemi dostupnými zdroji, nabídka vzdělávání a možnost 
setkávání se při různých kulatých stolech, pracovních skupinách 
i veřejných jednáních (blíže KPSS@Prachatice.cz).

Hanka Rabenhauptová, metodik komunitního plánování

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně 
těžby kolem hlavní silnice II. třídy směr 
Prachatice–Volary, chceme vysvětlit, že …
Během kůrovcových a větrných kalamit, 
které ohrožovaly lesy v blízkosti Prachatic, 
se těžba nevyhnula ani tomuto porostu.
V posledních třech letech jsme v tomto 
porostu zasahovali již osmkrát a odstraňo-
vali kůrovcem napadené nebo vyvrácené 
stromy. Za tuto dobu se značně snížila sta-
bilita porostu. Mnoho jehličnatých i listna-
tých stromů bylo poškozeno houbovým 
onemocněním a ohrožovaly provoz na zmí-

něné komunikaci.
Proto jsme se rozhodli tento porost v blíz-
kosti silnice celý smýtit. Tuto těžbu nám 
doporučuje i schválený lesní plán, kterým 
bychom se měli řídit, ale hlavním důvo-
dem je bezpečnost uživatelů komunikace.
Vzniklá paseka bude uklizena a znovu osá-
zena novými stromky, aby zde vznikl nový 
a zdravý les, který nám všem bude v co nej-
kratším čase dělat radost. Bude zadržovat 
potřebnou vodu a poskytovat stín návštěv-
níkům lesa.

Jan Pěsta, Městské lesy Prachatice, s. r. o.

Prachatice budou hostit mistrovství Evropy v triatlonu
Je to obrovská pocta a závazek. XTERRA přiděluje evropský šampio-
nát vždy po delší době, proto je rychlý návrat největšího terénního 
triatlonu v Evropě do Prachatic překvapením a uznáním práce 
všech, kteří se na závodě podílí. Věřím, že díky uvolnění koronavi-
rové situace a neolympijské sezoně bude v Prachaticích v polovině 
srpna na startu úchvatná konkurence. Lákáme ta největší jména 
nejen terénního triatlonu. Předběžně účast potvrdil trojnásobný 

vítěz prachatického závodu a mistr světa Arthur Serrieres nebo 
bývalí mistři světa Ruben Ruzafa a Arthur Forrisier. Jednáme 
i s olympijskou vítězkou Florou Duffy a dalšími elitními závodníky. 
Mezi ženami by se měly představit bronzová medailistka z podzim-
ního mistrovství světa Aneta Grabmüllerová, vítězka SP v Řecku 
Jindřiška Zemanová a možný je i návrat legendární Heleny Karás-
kové. Michal Piloušek, ředitel závodu

Město Prachatice dle schváleného harmonogramu pokračuje v přípravách strategického plánu, jednoho ze základ-
ních dokumentů města, vyjadřující předpokládaný vývoj Prachatic v dlouhodobějším časovém horizontu. Zhoto-
vitelem je firma AQE advisors, která již na konci minulého roku oslovila občany našeho města formou ankety 
(elektronicky a tištěnou formou v Radničním listu). Průzkumu se zúčastnilo téměř 500 respondentů, jimž 
upřímně děkujeme.
Zástupci zpracovatelské firmy pozvali 12. a 13. ledna 2022 oslovené zástupce jednotlivých pracovních skupin.
Pracovní skupiny:
1 příroda a zeleň – životní prostředí, péče o zeleň, technická infrastruktura,
2 život ve městě – kultura, sport, volný čas, sociální a zdravotní oblast,
3 atraktivita města – podnikání a pracovní příležitosti, cestovní ruch, vybavenost města,
4 vzhled města – územní rozvoj, veřejný prostor, doprava, bydlení.

Přítomní členové všech čtyř skupin měli možnost se k jednotlivým tématům vyjádřit. Jejich připomínky a návrhy byly zaznamenány 
a po zpracování všech podnětů bude výsledný materiál předložen strategické komisi. O všem, co se týká utváření nového strategického 
plánu, vás budeme průběžně informovat. Miroslav Lorenc, místostarosta města, foto Pavel Franěk

Národní síť Zdravých měst má v současné době 135 členů, s regio-
nálním vlivem na 2558 měst a obcí, ve kterých žije 6,089 milionu 
obyvatel, což je 57 % populace ČR. Město Prachatice v procesu 
Místní Agendy 21 dlouhodobě naplňuje kritéria kategorie C a patří 
k pokročilejším realizátorům MA21. 
Hodnocení činnosti samosprávy města, prostřednictvím zpracování 
auditů, umožňuje analyzovat stávající stav, uvědomit si rezervy 
i slabší stránky, podívat se na danou oblast v komplexní šíři a prová-
zanosti a plánovat jednotlivé aktivity a investice pro zlepšení stavu.
V roce 2021 byl v Prachaticích zpracován reaudit v oblasti Životní 
prostředí. 
Odpovědi na 24 otázek, včetně doložení příloh, zpracovala Marie 
Peřinková ve spolupráci s Tomášem Turkem a Zdeňkem Rubešem, 
kteří poskytli potřebné údaje z územních analytických podkladů, 

dále o spotřebě pitné vody a čištění odpadních vod (celé znění 
na www.cenia.cz).
Hodnocení auditu, který má čtyři podoblasti (kvalita vod; ovzduší; 
podpora ekologické stability; kvalita a ochrana půdy), prováděla 
Eva Jonešová. V posudku vyzdvihla dosažené výsledky a kvalitu čiš-
tění odpadních vod, doporučila více se zabývat využitím srážkových 
vod a pozornost věnovat i spotřebě pitné vody.  Z hlediska ovzduší 
nemají Prachatice, v porovnání s jinými městy, problém se znečiště-
ním. V souvislosti s klimatickými změnami doporučila věnovat více 
pozornosti ochraně zemědělské půdy, zejména erozím a přílišnému 
snižování výměry. 
Hodnotící zprávu MA21 včetně auditu udržitelného rozvoje v oblasti 
Životní prostředí projednala Rada města Prachatice 7. února 2022.

Marie Peřinková, koordinátorka MA21 a projektu Zdravé město
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Poosmé za posledních dvanáct let uspělo město Prachatice v kraj-
ském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památ-
kových zón spojenou s udělením titulu Historické město roku. 
Za vzornou péči o svou městskou památkovou rezervaci bylo vyhod-
noceno jako nejlepší v celém Jihočeském kraji. Tento úspěch zna-
mená, že Prachatice budou usilovat o titul celostátního Historic-
kého města roku 2021. Prachatice již 
pětkrát byly v celostátním hodnocení 
nominovány na zmíněnou cenu 
(za roky 2000, 2001, 2002, 2010 
a 2016) a za rok 2002 soutěž dokonce 
vyhrály.
Na počátku roku 2022 navštívila 
město hodnotící komise, kterou tvo-
řili zástupci Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva kultury, Národ-
ního památkového ústavu a Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, jejímž úkolem bylo 
na místě samém posoudit, jak města 
o své památky pečují.
Národní památkový ústav v tiskové 
zprávě uvádí: „Prachatice patří již řadu let oprávněně mezi nejlépe 
hodnocená města v rámci této soutěže. V majetku města zůstala 
v důsledku politického vývoje po roce 1945 velká část historických měst-
ských domů, navíc od dalších vlastníků město převzalo také části hra-
debního systému a příkladně se o toto kulturní dědictví stará. K péči 
o památky v soukromém i obecním vlastnictví využívá město pro-
středky z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón velmi efektivně. Vlastní finanční zdroje 

města umožňují pečovat i o řadu památek v jeho blízkém okolí. Komise 
také pozitivně hodnotila, že vzhled města není narušen nevhodnými 
reklamními zařízeními. Prachatice jsou v péči o památky jednoznačně 
příkladným městem.“
Na dalších pozicích v rámci Jihočeského kraje se umístila města Jin-
dřichův Hradec a České Budějovice. Vítězství v krajském kole sou-
těže kromě finanční odměny znamená opětovné zviditelnění Pra-

chatic na celostátní úrovni a také 
odborníky potvrzené kvality práce 
odváděné na úseku péče o památky.
Poprvé byl titul Historické město 
roku udělen v roce 1995 vítěznému 
městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena 
předávána při příležitosti slavnost-
ního setkání, které je zároveň osla-
vou Mezinárodního dne památek 
a sídel. Vítězové krajských kol obdrží 
z Programu regenerace 100 tisíc 
korun a pamětní list. Vítěz celostát-
ního kola soutěže získá, kromě práva 
užívat příslušný rok titul „Historické 
m ě s t o  r o k u “ ,  h l a v n í  c e n u 
1 000 000,– Kč, umělecké dílo z čes-

kého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.
Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) 
a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnese-
ním z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických 
jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury 
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. Radim Rouče, tajemník městského úřadu

Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Občané města Prachatice a městských osad v roce 2021 vyprodu-
kovali celkem 4770 tun odpadů (o 520 t méně než v roce 2020):
• 1705 tun směsného komunálního odpadu (SKO), tj. 159 kg 

na jednoho obyvatele,
• 165 tun barevného a čirého skla, 202 tun plastů včetně nápojo-

vých kartonů, 310 tun papíru, tj. 63,39 kg na 1 obyvatele,
• 8 tun kovových obalů do šedých kontejnerů,
• 23 tun železa a 95 tun vyřazeného elektrozařízení odevzdali 

do sběrného dvora,
• 7,2 tun drobných elektroodpadů a malých baterií do červených 

kontejnerů,
• 2,8 tuny upotřebených potravinářských olejů do zelených po-

pelnic,
• 43 tun starého textilu, obuvi a hraček do oranžových kontejnerů,
• 1063 tun bioodpadů bylo předáno ke zpracování do kom-

postárny,
• 26 tun nebezpečných odpadů a 405 tun stavebních odpadů 

do sběrného dvora.
Za vytříděné odpady (papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy) 
dostalo město od společnosti EKO-KOM finanční příspěvek 
2 288 883,– Kč. Celkový příjem z prodeje druhotných surovin, 
včetně odměny za zpětný odběr odevzdaných elektrozařízení 
do sběrného dvora, činil 110 887,– Kč. Zároveň město zaplatilo 
396 463,– Kč za předání tříděného papíru a plastu k dalšímu zpra-
cování. Od společnosti Elektrowin obdrželo i finanční odměnu 
50 tisíc korun z Motivačního programu, která byla použita 
na nákup manipulační techniky do sběrného dvora – ručního 
vysokozdvižného vozíku a dvou rudlíků a dále na obnovu PC vyba-
vení pro IP kamerový systém ve sběrném dvoře. 
Od dubna 2018 je postupně ve městě a městských osadách zaveden 
individuální nádobový sběr papíru a plastu „od prahu domu“ 
a současně svoz SKO u nádob 110 litrů na 1× za 14 dní. K 31. pro-
sinci 2021 bylo všem občanům, kteří o tento způsob třídění proje-
vili zájem, městem zapůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce 391 
nádob na plast a 377 nádob na papír. Občané do nich sesbírali 
26,29 tun papíru a 19,38 tun plastů. Od září 2015 je městem zave-

deno třídění bioodpadu, momentálně je ve městě a osadách umís-
těno 780 nádob na bioodpad a v roce 2021 do nich občané uložili 
547,97 t bioodpadů.
Ve městě a městských osadách je celkem 74 sběrných míst s kontej-
nery na tříděný odpad, ve kterých je rozmístěno 352 ks kontej-
nerů  (111 na papír, 121 na plasty, 20 na kovové obaly, 
54 na barevné sklo a 46 na bílé sklo). Současně ve městě funguje 
doplňkový sběr plastů do pytlů v centru města. Během roku 2021 
bylo sebráno celkem 2332 pytlů, ve kterých bylo 5,55 tun plasto-
vého odpadu včetně nápojových kartonů. Čtvrtým rokem v centru 
města fungují inteligentní odpadkové koše na papír a plast. V roce 
2021 bylo do „chytrých“ košů odloženo 2,32 tun plastu a 3,37 tun 
papíru. Veškeré informace týkající se sběru tříděných odpadů jsou 
dostupné na webových stránkách města www.prachatice.eu, 
včetně interaktivní mapy všech sběrných míst, které jsou pravi-
delně aktualizovány.
Od roku 2003 se ve městě postupně budují nové plochy a pří-
střešky na kontejnery. V roce 2021 bylo v rozpočtu města vyčle-
něno 100 000,– Kč na údržbu stávajících sběrných míst. Z částky 
byla upravena zpevněná plocha pro kontejnerové stání v ulici 
Borová, dále byla vytvořena zpevněná plocha pro kontejnery 
na tříděný odpad v ul. Slámova. V letním období byl obnoven 
nátěr konstrukcí u šesti přístřešků v ulicích Husinecká a Česká.
V roce 2021 vstoupily v platnost dvě obecně závazné vyhlášky 
města, č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hos-
podářství a dále č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, kdy výše poplatku zůstala stále 500 Kč/
osobu/rok. Za rok 2021 se od občanů města vybralo na místním 
poplatku celkem 5 147 067,– Kč.
Město Prachatice uhradilo v roce 2021 za systém nakládání 
s odpady celkem 17,6 mil. Kč. Poplatky od občanů a další příjmy 
z odpadového hospodářství činily celkem 10,8 mil. Kč. Z uvede-
ných údajů vyplývá, že město systém odpadového hospodářství 
dotovalo částkou zhruba 6,8 mil. Kč. Celkové náklady na provoz 
systému odpadového hospodářství klesly oproti roku 2020 
o 960 tisíc korun. Lenka Machartová, odbor životního prostředí

Město příkladně pečuje o památky

Rok 2021 v odpadovém hospodářství města
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Živé Prachatice informují
Na posledním jednání zastupitelstva 9. 2. 2022 se odhlasovalo pře-
pracování projektů rekonstrukcí komunikací v kasárnách. 
V původní projektové dokumentaci totiž nejsou řešeny pěší vazby 
a ani navrhovaná šířka v ulici Slunečná neumožňuje bezpečný 
pohyb chodců. Na tyto problémy jsme v minulosti několikrát upo-
zorňovali (poprvé v roce 2018), naše návrhy na přepracování byly 
ale vedením města vždy zamítnuty. Postupem času a vytrvalým pou-
kazováním na závažné principiální chyby si ale vedení muselo při-
znat, že dříve zpracované projekty by znamenaly významné mrhání 
veřejnými finančními prostředky i zcela nevhodná řešení, zejména 
zcela bez ohledu na pohyb chodců. Jsme proto rádi, že se projekty 
přepracují ve prospěch chodců a v budoucnosti se obyvatelé snad 
konečně budou moci bezpečně a pohodlně dostat pěšky z kasáren 
třeba do centra města. Jen k tomu mohlo dojít dříve, nebýt zbytečné 
zarputilosti vedení města vůči našim předkládaným návrhům.

Barbora Koritenská, zastupitelka města (Živé Prachatice)

Prachatice pohledem obyvatel
Se zájmem jsem očekával, jak dopadne veřejná anketa. Byl jsem 
zklamán tak malou účastí a nezájmem z téměř 11 tisíc obyvatel 
města. Je to hodně málo na to, že Radniční list se dostane do každé 
schránky, a je to de facto zrcadlo nastavené radnici. I s mála názory 
lze souhlasit až na neustále otřepávané a populistické téma – parko-
vání a parkovací místa v Prachaticích.
Pokud by si někdo z pánů konšelů sedl nad katastrální mapou Pra-
chatic, tak by jako já napočítal 1020 volně stojících či řadových 
garáží, stejné množství, možná i více, je v rodinných domech a vil-
kách. Dovoluji si odhadnout, že 2–3× vetší množství parkovacích 
míst je na veřejných a volně přístupných parkovištích a v okrajo-
vých částech města, které jsou málo využívaná (u stadionu, u Klimy, 
kasárna – „buzerák“), ale i parkoviště v Zahradní. K tomu připoč-
těme volně přístupná velkokapacitní parkoviště u Coopu, Lidlu 
a Kauflandu, která jsou jen částečně využívaná. Po sečtení dojdeme 
k číslu, že tolik aut v Prachaticích ani není.
Hřeší se jen na pohodlnost a lenivost majitelů vozidel chodit si pro 
auto do garáže. Zaparkují před domem, nejraději pod oknem. Dovo-
luji si odhadnout i z osobní zkušenosti, že více jak 1/3 garáží 
neslouží svému účelu, ale jako skladiště domácího „harampádí“ 
nebo k podnikatelskému účelu jako příruční skladiště. V lokalitě 
u Technických služeb, kde mám i já garáž, je téměř 1/2 garáží z více 
než sta tímto způsobem využívána. Takže se můžeme dočkat, 
že na úkor dalšího záboru zeleně – chodníků a bezpečnosti 
dopravy – se budou zřizovat další parkovací místa …
Domnívám se, že pokud chce radnice udělat něco pro město, tak 
zcela zakázat parkování v historickém centru města včetně VIP, 
vyjma náměstí, zejména pak v ulicích Horní – Dlouhá – Poštovní –
Husova a Kostelní náměstí, po čemž již mnoho let volají složky IZS. 
Jako bývalý profesionální hasič vím, o čem píši. Vždy jsme trnuli, 
až bude v historickém jádru hořet, abychom se tam s technikou 
dostali. Stalo se, že jsme museli ručně usazovat stranou auta, aby-
chom projeli k požáru v Horní ulici.
Další téma je, jak zkrotit zejména mladé řidiče na vyhlášené 
„závodní dráze“ (kruháč  Kaufland – benzinka Krumlovská), kudy 
chodí lidé do práce na průmyslovou zónu. Třeba umístěním regist-
račního radaru a nemalými pokutami? Bylo by též žádoucí, aby se 
policie více zujímala o „vytuněné“ motorky a auta, kterých je čím 
dále více, a zejména u mladých řidičů se to stalo módou. Při jejich 
jízdě nám drnčí i tašky na střeše, natož je potkat, když „venčíte“ děti 
v kočárku. Vlastislav Draxler, Prachatice

Výběrové šetření v domácnostech 
Český statistický úřad organizuje v roce 2022 každoroční výbě-
rové šetření o životních podmínkách domácností v České repub-
lice pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC), které 
navazuje na předchozí ročníky šetření. Smyslem tohoto zjišťo-
vání je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekono-
mické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby. 
Vlastní šetření proběhne v době do 12. června 2022 prostřednic-
tvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat 
průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo 
dokladem totožnosti. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, 
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.
Na případné dotazy občanů, kteří budou osloveni v rámci tohoto 
šetření, odpoví Viera Ziková, tel. 386 718 561, 605 589 826, 
e-mail viera.zikova@czso.cz, která je pověřena řízením a koordi-
nací šetření v Jihočeském kraji.

Lenka Houšková, kancelář starosty

Jednou větou
• Městská knihovna Prachatice získala na rok 2022 z rozpočtu Jiho-
českého kraje dotaci ve výši 1 419 000 Kč na zajištění výkonu regi-
onálních funkcí knihoven okresu Prachatice.

Hana Mrázová, ředitelka MěK
• Městské policii Prachatice přibyla agenda vedení evidence nálezů 

a ztrát a jejich skladování, přičemž za uplynulý rok bylo nalezeno 
183 předmětů a 77 z nich se podařilo vrátit původním majitelům. 

Ivo Novotný, ředitel MěP

Poklona # # # pedagogům
Měsíc březen je měsíc patřící mmj. i oslavě dne učitelů. Termín, 
ve kterém se den učitelů slaví, je v ČR určený na výročí narození 
Jana Amose Komenského. Povolání učitele patří k vysoce zodpověd-
ným povoláním, které ovlivňuje a formuje nás všechny, učí nás 
návykům a připravuje na budoucí životní dráhu. Jsem přesvědčená, 
že právě v průběhu uplynulých dvou let, většina z nás, majících 
doma děti školou povinné, velmi citelně okusili, řeholi a náročnost 
tohoto povolání. Pandemická doba ukázala a ukazuje nutnost rychle 
reagovat a přizpůsobovat se aktuálním podmínkám, v tomto pří-
padě využívat možnosti vzdálené výuky s větším či menším zapoje-
ním rodičů. Právě jako rodič jsem si uvědomila, jak není snadné 
umět danou látku vysvětlit, předat a nacvičit. Děkuji všem pedago-
gům za jejich obětavost, laskavost, trpělivost, radost a vznešenost se 
kterou přistupují k výuce svých svěřenců. Přeji vám všem, vážení 
pedagogové, hojnost zdraví, entuziasmu, nadšení a zapálení 
i nadále. Růžena Štemberková, zastupitelka města (KDU-ČSL)
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Vždy existuje nějaké řešení …
… říkají v rozhovoru 
na www.prachatice.eu 
v sekci T V vysílání 
sociální pracovnice 
Zuzana Surá a vedoucí 
Fokusu Romana Stří-
brná o sociální službě 
Fokusu, Centru dušev-
ního zdraví i skupině 
Slyšení hlasů. 
Dobru zprávou pro 
prachatické i mimo 

prachatické občany je, že každou středu v prostorech komunitního 
centra Na Sadech (SNP 559) v DPS v Prachaticích je poradna pro 
osoby s duševním onemocněním a nejen pro ně, která pomáhá 
lidem překonávat jejich problémy a se začleněním do běžného 
života. Sociální službu, sociální rehabilitaci, nabízí Fokus Písek – 
Strakonice, pracoviště Prachatice, a to formou terénní i ambulantní 
(www.fokus-pisek.cz, tel. 770 634 769, mail terenprachatice@fokus-
-pisek.cz).
Druhou nabídkou je první jihozápadní skupina Slyšení hlasů pro 
lidi, kteří potřebují pomoci a vědět více, získat další informace 
o tom, co jsou hlasy, vidění, neobvyklé vnímání či mají nějaké zku-
šenosti se slyšením hlasů a neumí si to vysvětlit. Možná potřebujete 
poradit nebo najít inspiraci, jak život s hlasy zvládat, obraťte se 
na tel. 606 291 739 nebo mail hlasy.starkonice@gmail.com.

Hanka RH+ Rabenhauptová, foto Jan Voldřich
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Jarní aktivity prachatických seniorů

Na slovíčko … s Jaromírem Kotlíkem, hlavním trenérem hokejbalistek ČR do 16 let

S plným nasazením se začínají rozvíjet aktivity seniorů z organizace 
Senioři ČR v Prachaticích (viz program na str. 7). Již nyní chystají 
velikonoční výstavu výrobků do Muzea české loutky a cirkusu, zají-
mavá bude beseda o využití bylinek na posílení organizmu se zná-
mým televizním bylinkářem. Jarní „Country bál“ v Národním 
domě jistě potěší všechny milovníky tohoto žánru. Velice vyhledáva-

nou aktivitou jsou mezi seniory týdenní poznávací zájezdy, ten 
letošní je nasměrován do Krkonoš – Jánských Lázní. 
Senioři se také aktivně zapojí ve spolupráci s Gymnáziem Prachatice 
do Evropského roku mládeže, chystají mezigenerační kvíz, spor-
tovní víceboj a setkání „Babičko, dědečku vyprávěj“.

Zdena Hrůzová

Kromě koučování v domovském HBC Prachatice jste od září 
hlavním trenérem reprezentace juniorek v hokejbalu do 16 let. 
Co to pro vás znamená?
Nabídku k reprezentaci jsem zvažoval hlavně z časových dů-
vodů, ale považuji ji nejen za ocenění mojí trenérské práce, 

ale i klubu. Proto jsem na ni kývl. Je to určitá meta, které trenér může dosáhnout, taková 
příležitost nechodí každý den. Není to ale jediná trenérská pozice našeho klubu u repre-
zentačních výběrů. Jako asistenta jsem si vzal k sobě Petra Bártu. V repre juniorů 
do 18 let dělá asistenta Víťa Čapek, hlavní trenér A týmu Prachatic, a asistenta Honza 
Švácha, který v Prachaticích trénuje přípravky. Po trenérské stránce jsme tedy velice 
úspěšným klubem, který má zvuk. Pokud lidi v Prachaticích přivedou děti na hokejbal, 
s velkou pravděpodobností budou mít velmi dobré trenéry.

Zvládnete skloubit povinnosti na klubové úrovni a u reprezentace?
K tomu musíte ještě připočítat pracovní a osobní záležitosti, rodinu … Času na soukromý 

život zbývá málo. Zvládnout se to dá, ale je to dřina. Od začátku této sezony jsme zatím 
s reprezentací měli jeden kemp, koncem února jedeme na turnaj. Už jsem se zúčastnil 
i kempu reprezentace žen a čekají nás další akce. 

Kdo z hráčů HBC Prachatice reprezentuje Českou republiku?
Prvním hráčem Prachatic, který reprezentoval, byl Jarda Markytán. Nyní je ve výběru 
reprezentace A týmu mužů. V juniorech do 23 let máme Pavla Šilhána, ve výběru 
do 20 let je Jirka Štěpánek. V mládežnických výběrech se nám objevují Milan Šmajcl, 
Honza Fafejta, Matyáš Klement, Kryštof Žák, Marek Fleischman, Jonáš Novák a další. 
Významné zastoupení mají také děvčata z úspěšného prachatického týmu. Jsou věkem 
juniorky, ale už je vídáme pravidelně na kempech žen, konkrétně Terku Kotlíkovou, Vero-
niku Červíkovou, Jolanu Beckovou, Kristýnu Štěpkovou a Justýnu Plecerovou jako bran-
kářku. Dá se říct, že Prachatice mají zastoupení na většině reprezentačních akcí a dou-
fám, že některé reprezentační srazy uvidíme brzy také na hřišti v Prachaticích.

Text a foto Václav Malina

Odbor Národní Jednoty Pošumavské zřízen byl v Starých Prachati-
cích pro obce Staré Prachatice, Vostrov a Lhotku. Ustavující valná 
hromada odboru konala se v neděli 11. t. m. o 2. hod. odpolední 
ve statku pana Jakeše. Zvoleni – předsedou pan Jungbauer Tomáš 
ze Lhotky, členy výboru pp. učitel František Maruna, Adolf Jakeš, 
Kašpar Barcaba a Matěj Nachlinger, náhradníky pp. Bartoloměj 
Švácha a František Němeček, revisory účtů Jan Moun a Štěpán
Jungwirth.  (Šumavské proudy 18. 11. 1906) 
Občanská záložna v Prachaticích zvýší od 1. ledna 1907 úrok z veš-
kerých vkladů na 4,25 %. (Šumavské proudy 23. 12. 1906)
Purkmistrem v Prachaticích zvolen byl dne 28. února dosavadní 
náměstek, císařský rada Jungbauer, továrník. Je ovšem Němec 
a náleží k „nejostřejší“ tonině. Prachatický český týdeník ale o něm 
praví, že není schopným iniciativy ani reprezentace. Žďárskému 
že se daleko nevyrovná. (Jihočeské listy 4. 3. 1907)
Pohroma „česká“ valí se na „německé“ Prachatice

(Jihočeské listy 2. 3. 1907)
Nehoda v továrně. V továrně na výrobu dřevěných tastrů apod. 
fi rmy W. Jungbauer v Prachaticích přiblížil se dne 11. t. m. neopa-
trně tovární dělník Beneš k přiřezávacímu stroji, který mu utrhl dva 
prsty u levé ruky. Omdlelý dělník dopraven do okresní nemocnice 
v Prachaticích, kde se mu ihned dostalo lékařské pomoci.

(Jihočeské listy 16. 3. 1907)
Německost Prachatic. Prachatičtí Němci posílají do celého němec-
kého světa velice úzkostlivé a žalostně žebravé dopisy, prosíce úpěn-
livě, aby jim byly zasílány dary na zakoupení Markétiných Lázní 
u Prachatic. Straší, že Čechové chtějí zakoupiti tento úplně pasivní 
podnik, a dovozují, že přejitím Markétiných Lázní padly by do čes-
kých rukou i celé Prachatice. Podotýkáme přitom, že Čechům nena-
padá kupovati pasivní Marketiny Lázně, aby tam ztráceli svůj kapi-
tál. (Stráž na Šumavě 30. 3. 1907)
Zajímavá aféra jest vyšetřována na gymnasiu v Prachaticích. 
Tamní studenti konali totiž mezi sebou sbírky na všeněmecký 
volební fond. Bylo to anonymně oznámeno z Vídně zemské školní 
radě. Prachatické německé gymnasium ostatně z afér nevychází. 
„Šumavské proudy“ připomínají nedávnou aféru tamního prof. 
Schebesty, katechety Valentina a choti prof. Hanny. Jak známo, 
udala ona dáma prof. Schebestu, že založil zde studentský spolek, 
který pořádá u Červeného kříže pitky a propaguje heslo „Los vom 

Rom“. Němci vzali prof. Schebestu v ochranu, zbubnovali mu 
veřejné projevy důvěry a vyšetřování mělo negativní výsledek. Prof. 
Hanna byl se svou paní z města vyštván a prof. Valentinovi vytloukli 
studenti okna. (Jihočeské listy 15. 4. 1907)
Ministr Marchet do Prachatic? České slovo sděluje, že v těchto 
dnech zavítá do Prachatic ministr vyučování dr. Marchet za účelem 
jednání o zřízení pobočky při tamní české škole. Německá obecní 
správa se totiž tomuto nezbytnému požadavku tamních Čechů hou-
ževnatě vzpírá. (Jihočeské listy 22. 4. 1907)
Profesor Ševčík, slavný učitel hry houslové, sídlil každoročně v létě 
se svou kolonií žáků, skoro vesměs zámožných cizinců, v Prachati-
cích. Prachatičtí Germáni sice vítali zisk, jenž jim tento pobyt mistra 
Ševčíka přinášel, ale přesto uráželi jej – protože jest věrným 
Čechem – při každé příležitosti. Mistr Ševčík se tedy letos odhodlal 
prachatickým ztřeštěncům řádně vytříti zrak: Koupil si v Písku villu 
Annu, kde bude v létě se svými žáky sídliti. 
Prachatické němectví. Při obecních volbách v Prachaticích, kona-
ných minulý týden, zvoleni do vedení města tito, vesměs prý „čisto-
krevní“ Němci: J. Krbec (Gherbetz), Václav Kadlec, Ignác Ludačka, 
Ferd. Mareš, Ad. Vimperský, Ignác Rekovský, Václav Lípovec, 
Fr. Menšík, J. Král a Jan Poupě (Paupié). – Heil!

(Jihočeské listy 15. 7. 1907)
Komu slouží německé gymnasium v Prachaticích, dokazuje výkaz 
žáků v letošní výroční zprávě. Na ústavu bylo v minulém školním 
roku 238 žáků, z nichž bylo pouze 24 z Prachatic, 125 z ostatních 
různých krajin Čech, 55 z Dolních Rakous, 2 z Horních Rakous, 
3 z Moravy, 1 ze Slezska, 2 ze Štýrska, 1 z Korutan, 1 z Krajiny, 
3 z Haliče, 4 z Bukoviny, 1 z Uher, 1 z Hercegoviny, 2 z Německa, 
1 z Rumunska, 1 z Bulharska, 1 z Ruska.
Pašerák cukerinu upláchl fi nančníkům. Na nádraží v Prachaticích 
došla z cizozemska 30 kg těžká bedna, která vzbudila podezření, 
že obsahuje cukerin. Případ oznámen fi nanční stráži, která pásla 
po člověku, který si přijde bednu vyzvednouti. V sobotu dostavil se 
konečně očekávaný. Ihned vzat fi nanční stráží k výslechu do staniční 
kanceláře. V bedně zjištěn cukerin. Pašerák však použil nestřeže-
ného okamžiku a utekl. Za pašerákem pustili se dva staniční dělníci, 
ale nedohonili ho. (Stráž na Šumavě 17. 8. 1907)

Z dobového tisku vybral Pavel Fencl.

Prachatice v českém dobovém tisku (15)
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Kulturní a společenský servis na březen 2022 Změna programu vyhrazena!

www.prachatice.eu

GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Tel. 388 318 612
galerie@prachatice.eu
Prodejní galerie – stálá expozice.
Otevřeno
po  zavřeno
út–pá 10.00–12.30 13.00–17.00
so  9.00–15.00
do 25. 3.
AJV – IN THE MOMENT
Výstava Asociace jihočeských výtvarníků

PLAVECKÝ BAZÉN – SAUNOVÝ SVĚT
1.–5. 3.
JARNÍ MÁGOVÁNÍ –
DNY A NOCI S MISTRY SAUN 2022
Spousta ceremoniálů, relaxace a uvolnění. 
Saunoví mistři z celé republiky. Každý 
den několik hodinových bloků s mistry 
saunování – peelingy, masáže, metličko-
vání, aromaterapie, občerstvení, soutěže 
o permanentky. Saunové noci v pátek 
a sobotu v časech 18.00–24.00 hodin. 
Evropští mistři saun, venkovní stan s met-
ličkováním, soutěž Windstorm master, 
živá hudba, ohňostroj atd.

AULA GYMNÁZIA
2. 3. (19.00)
Marek Šimek:
JAK PORAZIT INFLACI (), , 
Na přednášce se dozvíte: Jak investují nej-
větší investoři světa. Jak vypadá investice, 
která trvá přes 90 let. Na co u investování 
nezapomenout. Největší průšvihy histo-
rie. Jaké jsou různé investiční instru-
menty, které dávají pro běžného investora 
smysl.

KRALOVA VILA
(Živá vila)
5. 3. (14.00)
BRIDÁGA: ÚKLID, PEČENÍ BUŘTŮ 
Po zimě je potřeba nejdřív uklidit kolem 
vily. Uděláte nám velkou radost, pokud 
nám přijdete pomoci! Jako odměna bude 
pohoštění, pečení buřtů, horký čaj nebo 
klidně něco ostřejšího. Akce proběhne jen 
za příznivého počasí. 
11. 3. (19.00)
BILLOW, MARJARI 
Kapela Billow patří mezi méně viditelná 
zjevení domácí scény. Jejich pojetí vlíd-
ného dream popu stojí na výrazném vokál-
ním projevu a snivých náladách, které vás 
okamžitě vtáhnou. Doprovodí mladá čes-
kobudějovická písničkářka s kytarou, 
looperem a uhrančivým hlasem.
25. 3. (17.00)
SWAP OBLEČENÍ #8
Akce, kde měníte své věci (nejčastěji oble-
čení) za jiné. Bez peněz. Donesete (ale není 
to podmínkou) oblečení a odnést si 
můžete cokoliv, co potřebujete či se vám 
líbí zdarma. Počet přinesených kusů je 
omezen na 10. Podmínkou je přinést 
pěkné věci, které mohou sloužit dál. Třeba 
takové, které byste s čistým svědomím 
dali  kamarádce.

FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA 
ŠTÍT 2022
5.–19. 3. (vždy od 19.00)

Městské divadlo
Program:
• 5. 3. DS Čelakovský / Upokojenkyně
• 8. 3. ŽAS Homole / Dokud se tančí
• 10. 3. Suchdolský divadelní spolek SUD
 Opravdové kouzlo
• 15. 3. Marešova divadelní společnost/

Můj sluha Saturnin
• 17. 3. Bechyňský divadelní spolek Luž-

nice/Rejžák z Prahy
• 19. 3. DS J. K. Tyl České Budějovice/
 Na správné adrese

FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA 
ŠTÍTEK 2022
12.–13. 3. (10.00–15.00)
Městské divadlo
12. 3.
(10.00) Suchdolský divadelní spolek SUD 
/ Za pět minut dvanáct
(15.00) Marešova divadelní společnost / 
Pohádky z kufru
13. 3.
(10.00) Podivné divadlo při DDM Pracha-
tice / Mach a Šebestová
(15.00) ŠOS Prachatice / Vší silou aneb A 
pak se to stalo.
Po oba dny v čase 13.30–15.00 tvořivé 
dílny s DDM Prachatice.

CEV DŘÍPATKA
7. 3.–30. 6.
VODA
Výstava fotografií z různých koutů pla-
nety zachycující okamžiky, kdy vodu 
v běžném životě potřebujeme.

MĚSTSKÉ DIVADLO
22. 3. (19.00)
Lukáš Synek: CO SE STALO V ALTAJI?
Cestopisná přednáška. Altaj, nejvyšší 
pohoří Sibiře, království hlavně medvědů, 
vlků a komárů leží mezi horskými hře-
beny u hranic Ruska s Kazachstánem 
a Mongolskem. Pěšky dvě stě kilometrů 
s partou kamarádů, zřídka používanou 
trasou přes Severočujský hřbet z bujné 
tajgy až do mongolských stepí. V zaledně-
ném sedle Medvědí tlapa jsme dohnali 
ruskou rodinu s dětmi, bez horolezeckého 
vybavení tam uvízli a náš přechod sedla se 
změnil v záchrannou akci.
28. 3. (19.00)
CABARET ŠULIN RŮŽ
Techtle Mechtle a Kočky v novém pořadu. 
Přijďte se přesvědčit, jak snadno se z pánů 
Lukáše, Martina, Jirky, Nikolase a Alexan-
dra stanou známé zpěvačky, které při 
svých vystoupeních parodují. Pořad je 
parodií na známý Cabaret Moulin Rouge 
v Paříži a zaujme nejen velkou jevištní scé-
nou a tancem, ale také více než 70 výprav-
nými kostýmy a vtipnými scénkami.

ZŠ VODŇANSKÁ
24. 3. (19.00)
Radomír Špinka:
KLDR – ZEMĚ PLNÁ PARADOXŮ
Přednáška ředitele humanitární organi-
zace ADRA. Na přednášce se dozvíte: Jaké 
je to žít jako cizinec v nejizolovanější zemi 
světa? Jaká je šance potkat místní lidi? Jak 
je to s lidskými právy v KLDR? Jak se cizi-

nec vůbec do takové země mohl dostat? 
Co vše cizinec může v takové zemi a jak se 
k němu chovají?

SÁL NÁRODNÍHO DOMU
25. 3. (20.00)
DAVID KOLLER
David Koller chce zase zažít atmosféru 
klubů. Na jaře se do nich po 14 letech vrátí 
a kromě písniček z průřezu celé své kari-
éry přiveze i nové písničky.

• Vstupenky na:
 http://vstupenky.kisprachatice.cz 
• Novinky, hudební a filmové ukázky, fotky 

a další informace na:
 www.facebook.com/kisprachatice
 www.kisprachatice.cz

KONTAKTY
Tel. Městské divadlo: 388 607 227
vhouskova@kisprachatice.cz
infocentrum@kisprachatice.cz

INFOCENTRUM
Velké nám. 1
Tel. 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu
Otevřeno:
po–pá 8.00–17.00
so a ne zavřeno

KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA
Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře 
O. H. Hajeka – průřez děl z celoživotní 
tvorby. Otevřeme po předchozí domluvě 
v infocentru, tel. 388 607 574.

KINO NÁRODKA
Rezervace na http://vstupenky.kispracha-
tice.cz nebo 388 607 574
1. 3. (19.30)
ULIČKA PŘÍZRAKŮ
Krimi, drama, thriller USA. Přístupný 
od 15 let. Titulky.
3. 3. (19.30)
PES
Komedie, road movie USA. Přístupný 
od 12 let. Titulky.
8. 3. (19.30)
VEM SI MĚ
Komedie, romantický film USA. Pří-
stupný od 12 let. Titulky.
10. 3. (19.30)
MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU
Drama, historický film ČR, Dánsko, Nor-
sko, Švédsko, Polsko. Přístupný od 12 let. 
České znění.
15. 3. (19.30)
THE BATMAN
Akční, krimi, drama USA. Přístupný od 12 
let. České znění.
17. 3. (17.00)
PROMĚNA
Animovaný film USA. Přístupný. České 
znění.
22. 3. (19.30)
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie ČR. Přístupný.
24. 3. (17.00)
PŘÍŠERÁKOVI 2
Animovaný, dobrodr užný f ilm VB, 
Německo. Přístupný. České znění.
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29. 3. (19.30)
POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama ČR. Přístupný od 12 let.
31. 3. (19.30)
ZTRACENÉ MĚSTO
Dobrodružný, komedie USA. Přístupný 
od 12 let. Titulky.

ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ
Velké náměstí 3, tel. 388 607 111
Otevřeno:
po, st 9.00–17.00
út, čt, pá 9.00–14.00
1.–31. 3.
Olena Šesteryková:
OBRÁZKY PRO RADOST

GALERIE NEUMANNKA
www.neumannka.com
Tel. 388 310 326
neumannkaprachatice@gmail.com
Otevřeno:
po–pá 12.00–16.00
(vstup mimo otevírací dobu po dohodě 
na tel. 605 244 591 nebo 603 848 762)
do 23. 3.
STUDIO ČINČERA
Papír je pro nás stavebním materiálem, 
hledáme dokonalé proporce, o obalech 
přemýšlíme jako o prostorových objek-
tech, které mají především chránit, 
ale i sloužit a pomáhat předmětu, obaly 
mají estetické kvality, vymezují prostor 
vnitřní i vnější, skrývají tajemství, co je 
uvnitř (?), papír nás fascinuje svým povr-
chem, strukturou, barevností, přírodní 
podstatou, je materiálem s kulturní tra-
dicí … (http://www.cincera.cz/)
25. 3. – 25. 5.
Eliška Lhotská + Ondřej Vicena:
BLUE SVĚTLO
Eliška Lhotská jewellery: www.eliskalhot-
ska.cz. Optiqa (Ondřej Vicena): www.
optiqa.cz. Vernisáž výstavy 25. 3. 2022 
od 18.00 hodin.

PRACHATICKÉ MUZEUM
Tel. 388 311 419
muzeum@prachatickemuzum.cz
www.prachatickemuzeum.cz
Expozice leden–březen pro veřejnost 
zavřeno. Badatelské návštěvy nutno 
dohodnout předem. Vstup dle aktuálně 
platných vládních nařízení.

NEUMANNEUM –
KLÁŠTER SESTER BOROMEJEK
Tel. 723 477 525, www.neumanneum.cz
neumanneum@boromejky.cz
(Galerie sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
Galerie Matky Vojtěchy, Galerie Smíření 
a hledání nových cest, kaple sv. Jana 
N. Neumanna)
Otevřeno:
út, st., čt 9.30–12.30 13.30–15.30
17. 3. (17.00)
OTEC PIO Z PIETRELCINY
Přednáška Vojtěcha Šlapáka v Galerii 
sv. Jana N. Neumanna.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tel. 388 312 210
www.knih-pt.cz, info@knih-pt.cz
1.–30. 4.

CO NA SRDCI, TO NA JAZYKU
Výstava Česká přísloví, rčení a přirovnání. 
Autorská výstava národopisné sběratelky 
Mirky Zemanové (vstupní vestibul 
a chodba MěK)
1.–31. 3.
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Soutěž pro rodiny (odd. pro děti a mládež)
2., 16., 30. 3.
OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE – HISTO-
RIE, KULTURNÍ, CÍRKEVNÍ A TECH-
NICKÉ PAMÁTKY
Univerzita 3. věku
3. 3. (14.00)
PROCHÁZKA PTAČÍM SVĚTEM 
S LUMÍREM VOZÁBALEM
Literární kavárna, Domov seniorů Mistra 
Křišťana
7., 21. 3.
DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY III.
Virtuální univerzita 3. věku
8., 22. 3.
ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ  
Virtuální univerzita 3. věku
10., 17., 24., 31. 3. (10.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ II.
S certifikovanou lektorkou Šárkou Polato-
vou, klubovna Městské knihovny.
14., 28. 3. (9.00–12.30)
ČESKÉ DĚJINY V KOSTCE
S prof. Martinem Weisem, Rožmberský 
sál Staré radnice.
14., 21., 28. 3. (10.00)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ I.
S certifikovanou lektorkou Šárkou Polato-
vou, klubovna Městské knihovny.
Výpůjční doba oddělení pro dospělé a stu-
dovny
po  12.00–17.00
út–pá 9.00–17.00
so  9.00–12.00
Výpůjční doba oddělení pro děti a mládež 
(Husova 70)
po–čt  12.00–17.00
pá  9.00–17.00
so   9.00–12.00
Výpůjční doba oddělení pro děti a mládež 
(Národní 1018)
st  11.30–15.00
Výpůjční doba v Domově seniorů Mistra 
Křišťana
3. 2. 12.30–15.00

SENIOŘI ČR Z. S. – MĚO
www.senior-pt.blog.cz
http://senior-pt.rajce.idnes.cz/
2. 3. (14.00)
KVÍZOVÉ POSEZENÍ A BINGO
Dům Křižovatka u parku
7. 3. (9.00)
KLUB PŘÁTEL MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Čtení v době covidu, studovna Městské 
knihovny
7., 21., 28. 3. (13.30)
KLUBOVÁ ČINNOST
Cvičení na židlích s harmonikou, bridžový 
klub, měření tlaku, Klub v Horní ulici 
č. 45.
8., 15., 22., 29. 3. (14.00)
KERAMICKÉ ÚTERKY
Tvořivá dílna pro seniory, Obchůdek 
Stroom Dub, Křišťanova ul.
9. 3. (14.00)
RETRO MDŽ

Oslava s muzikou, Dům Křižovatka 
u parku.
10., 17., 24. 3. (9.00)
POČÍTAČOVÝ A FOTOGRAFICKÝ KLUB
Klubovna Na Sadech 559
14. 3. (13.30)
TRÉNINK PAMĚTI
S Andreou Tajanovskou, Klub v Horní 
ulici č. 45
16. 3. (15.00)
TRÉNINK V BOWLINGU
Byblos club
23. 3. (14.00)
VIDEO TOULKY NAŠÍ ČINNOSTÍ
Dům Křižovatka u parku
30. 3. (14.00)
TRÉNINK DISCGOLFU
Přijďte si vyzkoušet nový sport, Komu-
nitní zahrada Dům Křižovatka u parku.

SENIORPOINT PRACHATICE
Zlatá stezka 145, tel. 388 424 196
prachatice@seniorpointy.cz
www.seniorpointy.cz
1.–31. 3.
STROOM –
OBRAZY, KERAMIKA, FOTOGRAFIE
Výstava z terapeutické dílny společnosti 
STROOM Dub a Prachatice. Přístupná 
denně od 10.00 hodin.  
11. 3. (10.00)
MONTESSORI AKADEMIE PRO SENI-
ORY
17. 3. (14.00)
Setkání s místními autory knih, zamyšlení 
a také kampaň Druhý život dětské knihy. 
Vstupenkou bude jedna dětská kniha 
(stará, kterou již u vás doma nikdo nečte 
a vy ji tak pošlete dál), knihy předáme 
těm, kteří si je zaslouží. A třeba si z někte-
rých také něco přečteme.
25. 3.
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
S certifikovaným lektorem.
29. 3.
SETKÁNÍ KLUBŮ SENIORŮ
Český Krumlov

KLUB TURISTŮ PRACHATICE
www.tjkctpt.webnode.cz 
klubturistupt@gmail.com
12. 3.
NA BLEDULE
Chroboly – Keplův mlýn – Klenovice 
rozc. – Ratiborova Lhota – Pančice 
v Řekách – Mičovice
Odjezd: vlak 8.34
19. 3.
NA BLEDULE PODRUHÉ
Vitějovice – Masnice (bledule) – Hrbovské 
rybníky – Netolice
Odjezd: autobus 8.35
24. 3.
VIMPERK, VODNÍK
A HRABICKÝ OKRUH
Vimperk – zámecká alej – věž Haselburg – 
Vodník – Křesánov – Cejsice – Hrabice – 
Vimperk
Odjezd: autobus 7.45
26. 3.
Číčenice – Milenovice – Chvaletice / 
restaurace U Roubené studny – Obora – 
Protivín nádraží
Odjezd: vlak 9.34

březen 2022 7



www.prachatice.eu

Voda na výstavě v Dřípatce
Zdá se, že o zásadním významu vody na lidský život nikdo nepochy-
buje. Jak ale přistupujeme k jejímu zdroji a rozdělení? Výstava foto-
grafií z různých koutů planety zachycuje okamžiky, kdy vodu v běž-
ném životě potřebujeme. Zároveň se v rámci ní dozvíme, s jakým 
nedostatkem vody se potýká mnoho lidí napříč kontinenty na Zemi.
Výstavní kolekce snímků vznikla ve spolupráci Papežských misij-
ních děl se spolkem Most České Budějovice a Pastoračním středis-
kem při Biskupství českobudějovickém (veřejnost ji mohla v loň-
ském roce navštívit v Nové radnici v Prachaticích).
Výstava se do Prachatic vrátí od 7. března do 30. června 2022 v CEV 
Dřípatka, Soumarská 1386 (poslední pavilon ZŠ Zlatá stezka). Ver-
nisáž výstavy bude ve čtvrtek 10. března od 17 hodin. Je možné ji 
zhlédnout každé úterý od 14 do 16 h, jindy po telefonické domluvě 
na tel. 732 796 846, školní skupiny vždy na objednání.

Irena Vacková, Centrum ekologické výchovy Dřípatka

Virtuální univerzita v knihovně
stále pokračuje

Jednou z důležitých forem celoživotního vzdělávání dospělých jsou 
již od roku 2017 půlroční kurzy pořádané ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze. Od února se studenti opět setká-
vají osobně i virtuálně v klubovně Městské knihovny Prachatice. 
V tomto semestru si zájemci z 31 nabídek kurzů vybrali možné dva.
V první cyklu přednášek Dějiny oděvní kultury III. se studenti 
dostanou na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování 
průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského 
umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny 
tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící 
secese navazuje doba začínající G. Chanelové, E. Schiaparelliové, 
M. Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový 
pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu 
časů kolem 1. světové války. Pokračovat budou 20. a 30 lety. Je to 
období naší 1. republiky. Projdou si tvorbu našich módních salónů 
a zjistí, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. 
a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety 
a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. Šedesátá a sedmdesátá 
léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, 
hnutí hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně 
druhé. A byznys módou let 80. se dostanou ke konci 20. století. 
Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.
Druhý cyklus přednášek je nazvaný Arménie blízká i vzdálená. 
Představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, nábo-
ženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.
Pravidla pro studium virtuální univerzity jsou stále stejná a pevně 
daná. Studenti mohou být přihlášeni na celý cyklus přednášek, 
nebo některý semestr přerušit a kdykoliv se ke studiu opět vrátit. 
Též lze studovat pouze jeden konkrétní semestrální kurz. Další při-
hlášení nových zájemců bude možné v září.
V normálním režimu probíhá výuka v klubovně knihovny, v této 
pandemické době mohou studenti vše sledovat z domova.

Ludmila Marešová, Městská knihovna Prachatice

Seniorská občanská společnost
… oznamuje, že od března zahájí aktivní činnost spolku ve všech 
směrech. Začneme plavat a saunovat se bazénu v Prachaticích, 
budeme opět cvičit v tělocvičně Gymnázia Prachatice, zahájíme Aka-
demii třetího věku a všechny ostatní aktivity dle plánu naší čin-
nosti.
Plán činností pro rok 2022 bude vyvěšen v našich vývěsních skříň-
kách, na webových stránkách www.prachatice.eu a www.knih-pt.cz.
Námi organizované aktivity jsou otevřeny všem, kteří chtějí prožít 
příjemné chvíle na společném vzdělávání a potkávat se s prima 
lidmi. Jana Krejsová

předsedkyně Seniorské občanské společnosti Prachatice

Festivaly Štít a Štítek se vracejí
Protiepidemická opatření se rozvolnila natolik, že jsme mohli při-
pravit další, již 47. ročník Festivalu amatérského divadla Štít 
a 23. ročník festivalu Štítek. Kromě nadšených souborů se můžete 
těšit na moderátorské duo Ladislav Mráz (HEROS – Herci Oseky) 
a Petr Kolín (DUTAM Prachatice). A samozřejmě také na tříčlennou 
odbornou porotu ve složení Ivana Bečvářová, David Jan Žák a Petr 
Váša, který nahradí dlouholetého člena poroty Jaromíra Hrušku.
Stejně jako v předchozích ročnících udělí odborná porota cenu 
za inscenaci a ceny za mužský a ženský herecký výkon. Diváci hlaso-
váním určí, kterému souboru bude udělena cena diváka. 
Součástí festivalu bude i v letošním roce Festival amatérského diva-
dla Štítek s podtitulem Kolotoč pohádek, který je určen nejmenším 
divákům. Těm se představí čtyři soubory a stejně jako dospělí, 
mohou i děti rozhodnout, kdo si odnese cenu za nejlepší pohádku. 
Festival Štítek bude probíhat 12.–13. března a jeho součástí budou 
po oba dva dny tvořivé dílny s DDM Prachatice. Ty se budou odehrá-
vat od 13.30 do 15.00 ve foyer divadla a jsou pro děti zdarma.
Festival bude probíhat v termínu 5.–19. března. Začátky večerních 
představení jsou v 19.00 hodin, pohádky začínáme v 10.00 a 15.00 
hodin. Vstupenky jsou k zakoupení on-line nebo v našem infocentru 
(tel. 388 607 574). Podrobný program festivalu si můžete vyzved-
nout v infocentru nebo stáhnout z www.kisprachatice.cz.
Věříme, že se na festival těšíte stejně jako my a přijdete společně 
s námi podpořit amatérské soubory. 

Věra Houšková, ředitelka KIS Prachatice

Přihlašování na tábory začíná
Již sedmým rokem pořádá Portus Prachatice, o. p. s. denní příměst-
ské tábory pro děti od šesti do 14 let. Přihlašování na letošní tábory 
začíná 1. března 2022 v 8.00 hodin na webové adrese www.por-
tusprachatice.cz. O tábory je tradičně velký zájem, každoročně se 
jich zúčastní zhruba 150 dětí. Program bývá pestrý – výlety, spor-
tovní klání, tvoření a další zážitkové aktivity.
Finančně tábory podporuje MAS Šumavsko, z. s. Pro bližší infor-
mace volejte na tel. číslo 722 638 880, nebo pište na mail slunicko@
portusprachatice.cz. Hana Bártová, Portus Prachatice, o. p .s.

Univerzita & & & Národka
Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity propojila pra-
chatickou základní školu Národní s Pedagogickou fakultou JU – 
katedrou primární a preprimární pedagogiky. 
Aktuálně rozbíhající se dílčí projekt Pedagogické fakulty v rámci 
Technologické agentury České republiky programu GAMA zamě-
řený na ověření konceptu metodiky pro distanční výuku v předškol-
ním vzdělávání dochází k tvorbě a ověření výukových materiálů pro 
mateřské školy vhodných především pro distanční práci s dětmi 
staršími pěti let, tedy pro povinný nultý ročník vzdělávání. Materi-
ály by měly být využitelné jak v případě  možných budoucích opako-
vaných epidemiologických opatření, tak i pro práci s dětmi dlouho-
době nemocnými či absolvujícími domácí výuku. Součástí materiálů 
bude videoprogram složený z videolekcí pro přímé využití v dis-
tanční výuce dětí, dále metodická příručka pro učitelky mateřských 
škol a další vzdělavatele, pracovní sešit pro děti a webinář pro uve-
dení výuky do praxe.
Hlavním důvodem pro ověřování je skutečnost, že v uplynulých 
covidových obdobích, kdy si většina mateřských škol zvažovala 
a vytvářela vzdáleně možnosti výuky svých „předškoláků“, bylo stu-
dentům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích umožněno 
v rámci praxí vyzkoušet si pod vedením svých pedagogů distanční 
výuku v mateřské škole. Zkušenosti, které touto formou nasbírali, 
chceme předat dále a zužitkovat ve formě metodické pomoci právě 
mateřským školám. „Plánované výsledky tohoto dílčího projektu 
budou následně ve spolupráci s Kanceláří transferu technologií 
komercializovány,“ prozradila Růžena Štemberková, vedoucí kan-
celáře. Tímto dojde k efektivnímu přenosu znalostí do široké praxe 
a již v této době je o ně zájem stran několika investorů. Díky propo-
jení hlavních řešitelek tohoto projektu na Základní školu Národní 
zastoupenou Hanou Bolkovou dojde o ověření naplánovaných 
výstupů i v rámci alternativního předškolního vzdělávání Montes-
sori, což je velmi přínosné. Růžena Štemberková
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Vážení rodiče, v České republice proběhnou v období od 1. dubna 
do 30. dubna 2022 zápisy k povinné školní docházce, což je dáno 
platnými právními předpisy. Pokud aktuální covidová situace a pro-
tiepidemická opatření dovolí osobní účast u zápisů, tak na pracha-
tických základních školách proběhnou zápisy v určených dnech, 
které s dostatečným předstihem naleznete na webových stránkách 
www.prachatice.eu nebo na webových stránkách jednotlivých škol:
• ZŠ Prachatice, Národní 1018 – www.narodka.cz,  Hana Bolková, 

tel. 724 206 310,
• ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 – www.vodnanka.cz, Petra Sanda-

nyová, tel. 773 981 806,
• ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 – www.zlatastezka.cz, Lenka Krá-

lová, tel. 723 833 752,
• ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 – www.zsprachatice.cz, Miroslava 

Kunešová, tel. 724 335 472.
K výše uvedeným zápisům připomínáme, že je povinností zákon-
ného zástupce přihlásit k zápisu dítě narozené od 1. září 2015 
do 31. srpna 2016 a také dítě, kterému byl ve školním roce 
2021/2022 udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče 
(zákonní zástupci) mají právo pro své dítě zvolit jakoukoliv základní 
školu v celé České republice, ale v případě naplněné kapacity se 
přednostně přijímají žáci dle příslušných spádových obvodů urče-
ných vyhláškou zřizovatele školy.

Jiří Šobr, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

Sportování na Národce

Nedávná covidová opatření a omezení měla neblahý vliv na výchovu 
a vzdělávání dětí a mládeže téměř ve všech oblastech, sportování 
nevyjímaje. Školáci jednak přišli o hodiny tělocviku a kroužky, 
ale v převážné řadě případů i o možnost tréninku. To se při
lockdownu podepsalo na kondici a váhovém přírůstku, ale děti 
zároveň ztratily smysl pro povinnost. Po distanční výuce v odpoled-
ních hodinách převažovalo povalování před obrazovkami. 
Po návratu dětí do škol bylo potřeba je vrátit nejen k pravidelnému 
sportu v rámci povinných hodin tělocviku, ale nabídnout i další 
aktivity. Jednou z priorit základní školy Národní jsou sportovní 
aktivity, které máme možnost rozvíjet u dětí nejen při povinných 
hodinách tělesné výchovy, ale i při pohybové výchově, výchově 
ke zdraví, při volitelných předmětech – fotbalová přípravka, spor-
tovní hry, zdravotní tělesná výchova. Ve škole se děti mají možnost 
zapojit do atletické přípravky a přihlásit se do několika sportovních 
kroužků. Velmi oblíbený je například florbal. Sport je také organi-
zován jako odpolední zájmová aktivita, od září proběhly akce  pře-
kážková dráha, florbalový turnaj, závody ve skoku vysokém, halová 
kopaná, přehazovaná a bruslení. Žáci se zúčastnili turnaje ve volej-
balu, kde obsadili 2. místo, dále v basketbalu a halové kopané.
Jsme rádi, že se i přes různá opatření mohly konat dva lyžařské 
výcviky – pro 5. a 7.třídu. V lyžařském areálu Zadov se zdokonalili 
v lyžování pokročilí lyžaři a začátečníci dostali dobré základy a pře-
devším chuť v lyžování pokračovat.

Hana Bolková, ředitelka školy, foto Jaroslav Frnoch

Letní tábory nejen pro děti
Od 11. do 15. července 2022 se na Dřípatce chystá příměstský tábor 
pro náctileté (13–17 let) s názvem Přežij! Mladí si vyzkouší různé 
adrenalinové výzvy a objeví, co všechno je v nich a kolik toho doká-
žou! Budeme lézt, střílet, sjíždět divokou vodu, přespávat v lese, 
poznávat nové kamarády, prostě chtít přežít!
Další tábory jsou pro děti 6–12 let, a to 18.–22. července 2022 S Dří-
patkou do lesa a 15.–19. srpna 2022 Léto se zvířátky, kde se budeme 
seznamovat se zvířaty, která žijí v naší přírodě, pečovat o domácí 
zvířata, také hrát hry, tvořit, pozorovat přírodu venku. Čeká nás 
výlet, vyrábění a plno zábavy.
Tábory probíhají v CEV Dřípatka, Soumarská 1386 (poslední pavi-
lon ZŠ Zlatá stezka), přihlášky a podrobnosti přes http://www.ddm-
-prachatice.cz. Irena Vacková, CEV Dřípatka

Workshopy v pekárně a v čalounictví
Žáci 6. B, 7. B a 8. A ze ZŠ 
Zlatá stezka 240 se zúčast-
nili workshopů v pekárně 
Nezdice pod záštitou Jiho-
č e s k é  h o s p o d á ř s k é 
komory. Žáci si sami zadě-
lali těsto na chleba, upletli 
si housky a namalovali 
pouťové perníčky. Žáci 
dostali lavor s moukou, 

do kterého postupně nalévali vodu a ručně promíchávali. Pak si 
přidali kvásek a opět promíchávali. Zjistili tím, že profese pekaře 
není jednoduchá a je velmi pracná. Dále se dal lavor do kynárny 
a žáci dostali těsto, ze kterého pletli housky. Někomu to šlo lépe, 
někomu hůře.
Poté si prohlédli muzeum řemeslné výroby. Upečený chleba, 
housky i perníčky si odvezli domů, nebo je hned snědli.
Žáci také navštívili čalounictví Neuk s. r. o. ve Vlachově Březí. 
Dozvěděli se spoustu informací o profesích čalouník, truhlář 
a šička. Pracovníci čalounictví pro žáky připravili kostru taburetu 
a žáci si ji sami očalounili. Nejdříve ji oblepili rounem, pak si 
nastříhali potah, šičky jim ho ušily a za odborné pomoci si potah 
zaspínkovali. Na závěr připevnili nohy a bylo hotovo.
Workshopy pro děti jsou velmi důležité, aby se dozvěděly infor-
mace o daných povoláních a aby si je i vyzkoušely. Velké poděko-
vání patří pracovnicím Jihočeské hospodářské komory, pracovní-
kům pekárny Nezdice i pracovníkům čalounictví Neuk s. r. o., 
Vlachovo Březí. Monika Fejglová, učitelka II. stupně

Páťáci vyrazili za teplem
Nedaleko ZŠ Národní se nachází v nevelkém areálu několik sta-
veb s vysokým komínem. Prakticky každý den okolo tohoto 
objektu všichni procházíme, ale pořádně ani nevíme, copak se 
to tu vůbec vyrábí. Domluvili jsme si proto exkurzi a vyrazili 
na podrobné prozkoumání těchto budov zevnitř. Celým areálem 
s odborným výkladem nás provedl pracovník tepelného hospo-
dářství Kamil Sedlecký. Děti pozorně a se zájmem naslouchaly, 
jelikož v těchto prostorách byly poprvé a dozvídaly se mnoho 
nových informací. Prohlédly si místa, kde se vyrábí teplo pro 
radiátory v bytech, ale i například pro naši školu. Zjistily, 
že teplá voda, tekoucí z kohoutků vodovodů, je vyráběna ve vel-
kých kotlích také zde. Dále se žáci dozvěděli, že tepelné hospo-
dářství nevyrábí pouze teplo a teplou vodu, ale také určité množ-
ství elektrické energie. Na konci prohlídky objektů tepelného 
hospodářství dostaly děti malou svačinu a drobné upomínkové 
dárečky. Nyní už víme, jak důležitý význam pro nás všechny 
mají tyto budovy, které jsme dosud pouze míjeli bez bližšího 
zájmu.
Vedoucím pracovníkům Tepelného hospodářství Prachatice 
děkujeme za umožnění nahlédnutí do provozu teplárny 
a za mnoho nových zajímavých poznatků.

Text a foto Lubomír Dvořák, třídní učitel 5.A 
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Policisté na Prachaticku evidují za uplynulý rok nejméně 50 interne-
tových podvodů, kterých stále přibývá. Letos jich řešili již osm.
Nejčastěji se jedná o podvody způsobené při on-line nákupech přes 
známé inzertní internetové portály. Důvěřiví zájemci vždy zaslali 
prodejcům peníze za zboží předem. Ti se následně odmlčeli a poško-
zení se zboží ani peněz již nedočkali.
Dále se začínají množit podvody způsobené nákupem bitcoinů. 
Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává podvodníkům, 
kteří na internetové portály a sociální sítě umisťují reklamy, kte-
rými ziskuchtivé občany lákají na velmi výhodné zhodnocení 
vkladů a investování do světových měn, včetně bitcoinů. Vše začíná 
stejně, nenápadnou reklamou, například na sociální síti Facebook. 
Reklama či spíše inzerát slibuje zhodnocení finančních prostředků, 
jaké Češi ještě neznají … Stránka, na kterou inzerát po kliknutí pře-
směruje, je plná odkazů na renomované  články, které „jako“ zveřej-
nily známé časopisy, jsou to rozhovory s politiky, finančníky či spor-
tovci jak dobře se jim finanční prostředky podařilo zhodnotit. Jak 
kriminalisté zjistili, stránky jsou podvržené a renomované deníky či 
časopisy nikdy zmiňované články nezveřejnily. Tyto podvodné 
stránky končí formulářem, který nabádá k registraci a vyzkoušení si 
možnosti investování. Na stránkách je podivné, že další odkazy či 
rozcestníky jako kontakty, další menu … nefungují. Pokud zájemce 
podlehne, vyplní a odešle registrační formulář, většinou následuje 
velmi brzy telefonát. Ten, kdo volá, podrobí zájemce důkladnému 
vyzpovídání, spíše výslechu, vlastně v něm vzbuzuje dojem, že si 

finanční společnost nabízející výborné zhodnocení vložených pro-
středků ověřuje nejen solventnost zájemce, ale také jeho profesní 
i finanční znalostní úroveň. Pak je zájemce přesvědčen, aby si nain-
staloval aplikaci dálkového přístupu k počítači, v našich prověřova-
ných případech jde většinou o Anydesk.
Policisté na Prachaticku řešili v říjnu loňského roku případ, kdy 
neznámý volající pod záminkou výplaty 19 000 USD připravil 
poškozeného o více než 870 000 korun. Dva obdobné případy se 
staly minulý měsíc, kdy jeden poškozený přišel o téměř 
300 000 korun a druhý o 30 000 korun. Podvedení ve všech přípa-
dech umožnili pachateli, aby využil vzdálený přístupu k jejich počí-
tači. Proto radíme: nikomu cizímu po telefonu nesdělujte své osobní 
údaje, tištěné informace z platební karty, kód, kterým by vzdáleně 
přistupoval k vašemu počítači, bankovní autorizační SMS kódy. 
Pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně při-
pojen, neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnic-
tví, cizí osobě neautorizujte platbu, v počítači mějte nainstalovaný 
antivirový program, v internetovém bankovnictví mějte nastaveny 
co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení 
konkrétní platby, nezasílejte ofocené osobní doklady.
Pokud by vás zajímala práce u Policie České republiky, můžete kon-
taktovat personální pracoviště Územního odboru KŘP Jihočeského 
kraje v Prachaticích – tel. 702 158 218 nebo 974 236 400, e-mail sta-
nislava.vachtfeidlova@pcr.cz, případně osobně na adrese Pivovarská 
4, Prachatice. Martina Joklová, komisař, Policie ČR

Jako v roce 2020 byla i v roce minulém činnost prachatických profe-
sionálních hasičů ovlivněna výskytem onemocnění covid-19 a opat-
řeními souvisejícími s omezením jeho šíření. Z preventivně-výchov-
ných činností musely být pozastaveny všechny aktivity směrem 
k veřejnosti (prázdninový pas, dny otevřených dveří apod.). Jedinou 
výjimkou, kde se prachatičtí hasiči mohli prezentovat, byl Světový 
den první pomoci, který 10. září 2021 organizovala místní organi-
zace Českého červeného kříže.
Prakticky po celý minulý rok prachatičtí profesionální hasiči plnili 
úkoly související s šířením onemocnění covid-19. V „Očku“ jsme 
pomáhali při registraci očkovaných osob a zajišťovali podpůrné 
s l u ž b y  u  v s t u p u 
a výstupu z očkovacího 
centra. Po ukončení 
činnosti očkovacího 
centra v budově bývalé 
V TS se soustředila 
naše pozornost smě-
rem k Hygieně, které 
jsme pomáhali a prak-
ticky dosud pomá-
háme s trasováním 
pozitivně testovaných 
osob. Souběžně s tím 
průběžně zajišťujeme 
dovoz antigenních 
testů, popřípadě osob-
n í c h  o c h r a n n ý c h 
pomůcek pro školy 
z  kr ajského úřadu 
v Českých Budějovi-
cích na městský úřad v Prachaticích. Dne 24. června loňského roku, 
tedy v době, kdy jsme personálně pomáhali v očkovacím centru, 
zasáhlo ničivé tornádo několik obcí na jižní Moravě. Hasiči z územ-
ního odboru Prachatice byli i s technikou součástí prvního odřadu, 
který HZS Jihočeského kraje 25. června do dané oblasti vyslal 
na pomoc s likvidací následků této živelné pohromy. Celkem se 
do 4. července, kdy byla pomoc ze strany hasičů oficiálně ukončena, 
účastnilo 11 příslušníků z územního odboru Prachatice plus členové 
jednotek sborů dobrovolných hasičů z Vlachova Březí, Svaté Maří 
a Vacova.
Aktivity související s výskytem onemocnění covid-19 byly pouze jed-
nou z mnoha činností, které hasiče v loňském roce zaměstnávaly. 

Tím stěžejním zůstávala běžná zásahová činnost. V roce 2021 hasiči 
v okresu Prachatice zasahovali celkem u 888 událostí, z toho 
u 129 dopravních nehod a u 88 požárů. Tyto požáry napáchaly 
škodu ve výši 14,8 mil. Kč a jednotkám požární ochrany se podařilo 
uchránit hodnoty za zhruba 17,3 mil. Kč. Podstatné je, že v loňském 
roce nebylo v souvislosti s požáry zaznamenáno žádné úmrtí. Nej-
většími požáry, rozsahem i výší škod, byly požáry usedlosti v obci 
Zálezly, místní části Kovanín, 22. března, kde se škoda vyšplhala 
na dva miliony korun (příčinou byla závada na elektroinstalaci), 
a skladu sena, slámy a zemědělské techniky za obcí Chvalovice dne 
24. června, kde se škoda vyšplhala na přibližně čtyři miliony korun 

(př íčinou byla opět 
závada na elektroin-
stalaci). Dalším vel-
kým požárem, ne co 
do výše škody, ale roz-
sahem a nasazením sil 
a prostředků požární 
ochrany, byl požár 
skládky bioodpadu 
v Žitné. Tento požár 
byl nahlášen 12. listo-
padu a plně uhasit se 
jej podařilo až o den 
později v odpoledních 
hodinách. K likvidaci 
tohoto požáru bylo 
povoláno celkem osm 
j e d n o t e k  p o ž á r n í 
ochrany z okresu Pra-
chatice, jedna jednotka 

z okresu Český Krumlov se speciální technikou na dálkovou 
dopravu vody, jedna jednotka z okresu Strakonice a jednotka 
záchranného útvaru Jihlava se speciální technikou na rozebírání 
zděných konstrukcí popřípadě velkých skládek sena, slámy a biood-
padu.
V Prachaticích bylo zaznamenáno loni devět požárů, z nich v šesti 
případech se jednalo o požáry odpadu, lesní hrabanky nebo starých 
stromů, kde škoda nebyla žádná nebo jen velmi malá. Ve dvou pří-
padech se jednalo o požáry osobních automobilů a v jednom pří-
padě o požár zahradního domku v osadě Podolí s celkovou škodou 
150 tisíc korun. Podklady k textu připravil Václav Kout

Milan Raba, ředitel HZS JčK, Územní odbor Prachatice

Nedovolte podvodníkům „vysávat“ vaše účty a peněženky

Hasičský záchranný sbor bilancuje rok 2021

Příjezd prachatických hasičů do obce Hrušky na jižní Moravě 25. června 2021 na snímku z archivu HZS.
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Děti narozené v prachatické
nemocnici v lednu 2022

Jakub Pravda Eliška Nechvátalová

Jarmila Pešková, matrikářka

V lednu 2022 se v Prachaticích narodilo 21 dětí.  Z celko-
vého počtu bylo sedm chlapců a 14 děvčat. U chlapců bylo 
každé jméno jedinečné, u děvčat se opakovala dvakrát 
jména Eliška a Amálie.
Narozené děti s trvalým pobytem v Prachaticích jsou dvě 
a ke zveřejnění jména a příjmení dali rodiče souhlas:

Radniční list – měsíčník města Prachatice.
Ročník XXIV., číslo 3, uzávěrka 13. února 2022. Uzávěrka příštího čísla 13. března 2022.
Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Vydává město Prachatice v nákladu 4900 ks, http://www.prachatice.eu
Redakce si vyhrazuje právo na krácení a neuveřejnění příspěvků.

Šéfredaktor: Václav Malina (tel. 602 446 396), e–mail: radnicni-list@prachatice.eu
Řídí redakční rada: Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Martina Klinecká, Lenka Houšková, Věra Houšková, Václav Malina, Hana 
Rabenhauptová, Radim Rouče, Kateřina Třísková. Registrace MK ČR E 12484. 
Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Periodický tisk územního samosprávného celku pro občany města Prachatice zdarma.

Mezigenerační plavání

Po celý únor senioři individuálně zdolávali 
v plaveckém bazénu v Prachaticích „svůj La 
Manche“. Jako město jsme přihlášeni 
do celostátní kampaně, kterou vyhlašuje 
SenSen Praha. Celkové výsledky budou 
po uzávěrce, tedy až v příštím čísle RL, nic-
méně již máme přeplaván kanál šestkrát, 
tedy přes 200 kilometrů.
V rámci kampaně proběhly 1. a 9. února 
mezigenerační závody dvojic na 50 metrů 
volným způsobem, kde věkový rozdíl měl být 
více než 22 let. Závod a aktivity prachatic-
kých seniorů natáčela 9. 2. dokonce Česká 
televize. A kdo byl nejúspěšnější? Senior Old-
řich Lhoták a devítiletá žákyně ZŠ Vlachovo 
Březí Valerie Hubáčková (na snímku), senior 
Karel Hrůza a žákyňka Klárka Koubová jsou 
oceněni za největší věkový rozdíl. Skvělý 
výkon podal i Jiří Pfeffer, senior, a Viktorie 
Bošková, žákyňka. Gratulujeme a přejeme 
všem hodně  úspěchů  nejen v plavání, 
ale i v životě. Seniorům chuť do sportování 
a do dalších setkávání.

Text a foto Hanka RH+, garant

Již tradiční přednáška o sociálních záležitostech
Již několik let na počátku každého roku 
se schází ZO SPCCH v Prachaticích, aby 
seznámila své členy a další příchozí 
s novinkami v sociální oblasti. V Komu-
nitním centru Na Sadech v Prachaticích 
proběhlo setkání, na kterém byly před-
staveny „Novinky“ Ministerstva práce 
a sociálních věcí od 1. 1. 2022, ale také 
probrány všechny sociální služby, které 
působí na území města a ORP Pracha-
tice. Podtrženy byly ty, které mohou 
pomoci právě seniorům a osobám se 
zdravotním postižením.
V diskuzi padaly otázky kolem pečova-
telské služby a osobní asistence, odborného sociálního poradenství – mluvilo se o insolven-
cích, exekucích, ale také o „milostivému létu“, energiích a poslední instanci, skloňovala se 
domácí péče a péče v zařízeních, ať již v domovech seniorů, či domovech se zvláštním reži-
mem, ve státních nebo soukromých zařízeních. Účastníci se nevyhnuli ani otázkám 
ohledně týráni, zneužívání, kde si vyslechli návody pomoci a zdůrazněno bylo všímání si 
druhých, nebýt lhostejní ke sdělovaným či naznačovaných problémů jiných. Jasné pravi-
dlo: Když se přijde včas, věci se dají řešit! Individuálně bylo nasmlouváno pět konzultací.
Předsedkyně ZO SPCCH (základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami) 
Jaroslava Kletečková zve nové zájemce o členství v organizaci (blíže na telefonu 702 487 
840).  Text a foto Hanka RH+ Rabenhauptová

Arny je příkladem pro ostatní
Do normálu se vrací společen-
ské, kulturní a sportovní akti-
vity. Rád jsem se proto zúčastnil 
sportovní události „Přeplav svůj 
La Manchce“, zvláště když jsem 
slyšel, že přijede do prachatic-
kého bazénu paralympionik 
Arnošt Petráček, reprezentant 
ČR v plavání a držitel zlaté 
medaile z paralympijských her 
v Riu de Janeiru a stříbrné 
medaile z Tokia na 50 m znak.
Arny je velký „sympaťák“ a silná 
osobnost, má smysl pro humor, 
a tak mě napadlo ho vyzvat na 
plavecký souboj. Arny souhlasil. 
Náš souboj nakonec dopadl remízou. Na 25 m volný způsob jsem vyhrál, ale na 25 m znak 
jsem neměl proti Arnymu žádnou šanci ho porazit. Arnošt Petráček přijel do Prachatic rov-
nou z ranního plaveckého tréninku, na kterém naplaval 2,5 km a nebyla na něm znát žádná 
únava.
Arny je držitelem několika evropských a světových rekordů v disciplínách na 50 m motýlek 
a 50 m znak, a tak pro mě bylo silným zážitkem si s ním zazávodit. Je neuvěřitelné, kde se 
v něm bere tolik energie a optimismu, který rozdává kolem sebe. Setkání s Arnym Petráč-
kem mě, a myslím, že nejen mne, jako vždy pozitivně nabilo a lidsky obohatilo.

Miroslav Lorenc, místostarosta města Prachatice, foto Jiří G. Kučera

Příležitost s handicapem
Městky úřad Prachatice dává příležitosti i osobám se zdravotním postižením v pří-
pravě na zaměstnání. I když projekt Šance do života Centra Arpida České Budějo-
vice již skončil, úřad dál nabízí hodiny pracovních příležitostí. Tzv. sociální rehabi-
litace pro osoby se zdravotním postižením je u nás na úřadu i po novém roce 
aktivní.
Marie Bednářová naposledy při návštěvě úřadu pomáhala s rozdělováním testů 
pro zaměstnance a společnosti města. Ona, asistent a všichni přítomní si test sami 
vyzkoušeli, byli negativní, ale pracovní nálada velmi pozitivní. S osobním asisten-
tem Jiřím Gabrielem Kučerou (osobní asistence je sociální služba) Maruška vše 
zvládla na výbornou. Při práci ji navštívil i starosta města Prachatice Martin Malý.

Text a foto Hanka Rabenhauptová, garant
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Balet je řemeslo, kde se musíte neustále zdokonalovat
Olga Pilátová – baletka, učitelka tanečního oboru Základní 
umělecké školy Prachatice
Narodila se v lednu 1967 ve Vsetíně, od dvou měsíců vyrůstala 
v Brně, kde absolvovala státní konzervatoř a hned po studiu nastou-
pila po úspěšném konkurzu do Slovenského národního divadla 
v Bratislavě, kde působila 12 let. Pak se rozhodla opustit svět diva-
dla a věnovat se rodině. S manželem zvolili návrat do Čech, zakotvili 
v Praze, kde se tanečnímu umění věnovala jen ‚z plezíru‘. Před 
18 lety se s rodinou přestěhovali do Perlovic, kde provozovali pen-
zion. V letech 2008–2016 vedla vlastní baletní studio. Od roku 2010 
působí jako učitelka tanečního oboru Základní umělecké školy Pra-
chatice. S manželem vychovává dcery Barboru (*1996), Michaelu 
(*2001) a Markétu (*2005).

Jak vzpomínáte na éru ve Slovenském národním divadle?
 Nádherně. Pro mě to byly úžasné roky. Zažila jsem úžasné pány 
choreografy a režiséry, se kterými jsem měla čest pracovat. Pro mě 
to byla veliká škola. Z choreografů to byli Libor Vaculík, Jozef 
Sabovčík, Boris Slovák, Karol Tóth, Luboš Ogoun, nerada bych 
na někoho zapomněla. Špičkoví baletní režiséři se střídali prakticky 
na každé představení. Práce to byla velmi rozmanitá, člověk se neu-
stále musel udržovat v obrovské kondici, pokud chtěl obstát. 
A nebylo to snadné. Konkurence se ještě zvýšila po devadesátém 
roce, kdy přišlo neskutečné množství cizinců, kteří přinesli jiné 
pohledy na tanec. Divadlo, v mém případě balet, je velice ošemetná 
disciplína. Je to řemeslo, kde se musíte neustále zdokonalovat. Je to 
dřina, opravdová řehole, odříkání. Neznáte víkendy ani svátky. 
Významný tanečník Rudolf Nurejev prohlásil, že když necvičí den, 
pozná to on. Když necvičí dva dny, pozná to baletní mistr, ale když 
necvičí týden, pozná to divák. To je naprosto přesné. 

Balet vás zlákal už v dětství?
 Nemáme v rodině žádného divadelníka, rodiče ale byli velmi 
muzikální. Maminka prý mě vzala ve čtyřech letech na balet, na Sně-
hurku a sedm trpaslíků, a když jsme šli domů, tvrdila jsem: Já budu 
baletka. A protože jsem podle vyprávění blízkých byla dítě nepo-
sedné, a tím jsem asi hodně rozčilovala okolí, nejprve mě maminka 
přihlásila na rytmiku, abych se vybláznila u kotrmelců a podobných 
cviků. Pak mě přihlásila do baletní školy, kde jsem začala dělat první 
baletní krůčky. V páté třídě se mi poštěstilo dostat se do experimen-
tálního ročníku hudebně taneční školy. Včetně konzervatoře jsem 
balet studovala dvanáct let, ale nelituji. Baletka je nádherné povo-
lání. Je úžasné stát na jevišti a slyšet aplaus, to zahojí všechny 
bolístky. Užíváte si potlesk a říkáte si, že takové chvíle stojí za dřinu, 
za polykání slz na sále. Ale brzy si uvědomíte, že ne vždy se setkáte 
s takovým výsledkem, jaký byste chtěl.

Které role považujete za váš umělecký vrchol?
 Milovala jsem Gisele. V tomhle baletním představení jsem začí-
nala jako vinař, pak jsem postoupila mezi přítelkyně Gisele a dostala 
se až k hlavní roli Gisele, což bylo něco fantastického. V prvním jed-
nání zešílíte, rvete si vlasy, prožíváte prolínání z něžné krásné 
dívenky do padlé holčiny, která si vezme život. Ze známějších mám 
ráda role ve Spící krasavici, Louskáčkovi a samozřejmě Frygii 
ve Spartakovi. Po revoluci jsem pak ztvárnila i hlavní taneční role 
ve slavných muzikálech pod vedením režiséra Jozefa Bednárika. 
S nadsázkou často říkám, že moje nejslavnější role byly Smrt, Bída 
a Bolest. Například s rockovou operou Evanjelium o Márii jsme 
objeli celý svět. Role Ježíše alternovali Paĺo Habera a Maťo Ďurinda, 
Peter Lipa hrál fantasticky Heroda. Tito a další populární zpěváci 
museli projít náročným operním výcvikem, i proto zvládali velmi 
těžké party. Než jsem odešla na mateřskou, přiznám se, že jsem 
myslela, že nádherná éra nikdy neskončí.

Jenže po přestěhování do Prahy jste dala přednost rodině. Jak 
dlouho jste vydržela bez baletu?
 Jak se v baletním slovníku říká, špičkovky na hřebík jsem pověsila 
ve třiatřiceti letech a už jsem s baletem nechtěla mít nikdy nic spo-
lečného. Ne, že by mi umělecké dění nechybělo, ale našla jsem si 
jiný smysl života, děti byly úžasné a mě to naplňovalo. Pak si s naší 
rodinou život kapánek pohrál a my řešili, co dál. Naskytla se nám 

možnost, že v Perlovicích u Prachatic povedeme penzionek. Perlo-
vice nás na první pohled okouzlily a my se stěhovali. Dcery rostly 
a já nebyla spokojená s tím, jak se hýbou. Manžel povídá: „Jsi 
baletka, tak s tím něco udělej“. V roce 2007 jsem se proto ptala 
v prachatické ZUŠce, ale tehdejší pan ředitel neuvažoval, že by 
zakládal taneční obor. Na městě, kde jsem se byla následně ptát 
po nějakém prostoru vhodném pro tanec, mi doporučili, abych 
zašla na základní školu Národní za paní ředitelkou Bolkovou. 
Za toto doporučení jsem dodnes vděčná. S takovým přijetím jsem se 
dlouho nesetkala, hned mi nechala namontovat tyč do malé tělo-
cvičny, koupili jsme baletizol a já tam rozjela v roce 2008 taneční 
školu. Takže netancování mi vydrželo asi osm let.

Baletní studio Olgy Pilátové se těšilo zájmu nejen dětí z Národky, 
ale v roce 2016 skončilo. Z jakého důvodu?
 Baletní školu jsem nemínila pustit, bylo to moje dítě a bylo to fajn. 
V roce 2010 mě však kontaktovalo několik uchazečů na post ředitele 
prachatické ZUŠky, zda bych nechtěla učit na ZUŠce balet. V tom 
roce byl taneční obor opravdu obnoven, začínaly v něm dva roč-
níky – v jednom sedm, ve druhém šest dětí. V roce 2013 mě oslovila 
paní ředitelka Tláskalová a já kývla na výuku tanečního oboru 
v ZUŠ Vlachovo Březí. Počty dětí narůstaly, v současnosti máme 
v Prachaticích 74 dětí, ve Vlachově Březí 45. Časově je vše velmi 
náročné, a proto jsem se rozhodla činnost baletního studia ukončit. 
Ale bylo mi to hodně líto.

Z čeho máte radost jako učitelka tanečního oboru?
 Když se dívám, jak děti cvičí a ony opravdu cvičí tak, že to vypadá 
jako trénink, který jsem jako začínající baletka zažívala i já, vhání 
mi to slzy do očí. Pozoruji na dětech velký pokrok, který udělaly 
od svých prvních baletních krůčků. Přitom výuka probíhá pouze 
dvakrát týdně jednu hodinu. Jsou baletní školy, kde se děti věnují 
tanci čtyři až šest hodin denně. Dětem často zdůrazňuji, že tanec je 
snad nejtěžší umělecká disciplína, protože naším nástrojem je tělo. 
A rozehrát ho tak, aby všechno znělo opravdu ladně, bez disharmo-
nie, je opravdu strašně těžké. Když vidím nadšení dětí, že je to pořád 
baví, že se jim nechce z výuky, cítím obrovské zadostiučinění. 
Pro mě je úžasné pozorovat děti na sále, jak se hecují, pomáhají si, 
podporují se navzájem. Radost z pohybu, chuť se něco nového 
naučit, společná snaha vytvořit hezkou taneční choreografii, to jsou 
věci, které nás spojují. Děti jsou pro mě impulsem říct si: „Není to 
marná práce.“ Vyptával se Václav Malina.

březen 202212
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