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Slavnosti Zlaté solné stezky
Každoročně je historie a rozkvět města ze 14.-16.století připomínán na slavnostech Zlaté
solné stezky, kde je v posledním týdnu měsíce, června ukázkami dobových řemesel,
kulturními programy, trhy a průvody v historických kostýmech, přiblížena sláva města.
Konání již XXII.ročníku slavností solné Zlaté stezky je důkazem, že jde o celoměstskou
akci, která již našla své pevné místo v kulturně společenském životě města Prachatice, a
jde o akci, jejíž charakter přerostl hranice města. Na tento kulturní program přijíždějí
Italové, Maďaři, Švýcaři, Němci, Rakušané, Bělorusové, Litevci, Slováci a hlavně
soumaři, kteří přivážejí sůl. ( jk )

Portugalsko
Portugalsko, oficiálně – Portugalská republika, je evropský stát nacházející se na samém
jihozápadním cípu světadílu Evropa, v západní části Pyrenejského poloostrova. Jediným
jeho pevninským sousedem je Španělsko, západní a jižní břehy země omývají vody
Atlantského oceánu. Portugalsku dále náleží souostroví Azory a Madeira.
Hlavní město : Lisabon
Počet obyvatel : 10 708 692

Jazyk : portugalština
Měna : euro
Hospodářství : pěstuje se
pšenice, kukuřice, rýže, oves,
brambory, cukrová řepa, olivy,
ovoce, vinná réva, subtropické
ovoce a zelenina. Chová se skot,
prasata, ovce, kozy, drůbež, osli,
muly.
Průmysl : těží se wolfram, cín,
černé uhlí, měď, stříbro, kaolin,
sůl, mramor, ropa, zemní plyn,
dřevo, korek.
Řeky : Tejo, Douro, Guadiana.
Mezinárodní letiště : Lisabon.
Turistická střediska : Lisabon,
Porto, Coimbra, pobřeží Algarve,
ostrovy Madeira a Azory.
Portugalsko navštíví ročně 20
miliónů turistů.

Herec Radoslav Brzobohatý
Radoslav Brzobohatý se narodil 13.září 1932 ve Vrútkách. Byl český herec a divadelní
podnikatel známý z filmů Atentát, Všichni dobří rodáci, Sněženky a Machři, Ucho,
Pěnička a Paraplíčko a dalších. Objevil se také v seriálech 30 případů majora Zemana,
F.L.Věk nebo Ulice. Hrál v pohádkách, např. Princ a Večernice, kde hrál čaroděje
Mrakomora. Dětství prožil v Jarcové na Valašsku, kde se po válce usídlila jeho rodina.
Po vyloučení z gymnázia ve Valašském Meziříčí se vyučil mechanikem pletařských
strojů v Krnově. V roce 1954 vystudoval DAMU. Působil v oblastních divadlech, mimo
jiné v Příbrami, Mostě, Olomouci. V roce 1962 přichází do Prahy, kde nastupuje do
angažmá v divadle S.K.Neumanna v Libni. Od roku 1967 byl členem Divadla na
Vinohradech, kde strávil více jak 30let. Z Vinohradského divadla odešel až v roce 2000
po delším období, kdy nebyl obsazován do velkých rolí. S divadlem chtěl údajně skončit.
Jeho žena mu to však rozmluvila. Zkusil to tedy v Karlínském hudebním divadle, kde
exceloval v roli řeka Zorby. V roce 2004 pak spolu s manželkou založil divadlo Radka
Brzobohatého, na jehož prknech se např. ve hře Dva na smetišti sešel se synem Ondřejem
Brzobohatým. Jeho první ženou byla herečka Jarmila Kolářová, se kterou měl dceru
Radanu. Od ní vnuka Josefa. Jeho druhou ženou byla Jiřina Bohdalová. Svazek však po
12-ti letech skončil rozvodem. S Hanou Gregorovou žil od roku 1981. Jeho žena přivedla
do manželství dceru Rolu. Narodil se jim syn Ondřej.
Radoslav Brzobohatý zemřel 12.září 2012 v Praze.
Ocenění
r. 1988 titul Zasloužilý
umělec
r. 2011 Dvorany slávy
TÝTÝ 2011

Westernový den v Mačkově
4.září se v Domově PETRA Mačkov konal pátý westernový den, na který jsme byli
pozváni. Při příjezdu nás přátelé z Mačkova přivítali a připnuli nám textilní logo
koně a cedulku našeho soutěžního týmu. Náš tým se jmenoval Nezkrotní Siuxové.
Byly připravené různé soutěže a občerstvení. Nám se docela dobře vedlo a umístili
jsme se na 2.místě. K tanci a poslechu hrála country kapela Sumci. Vše moderovala
Jana Křížová z rádia Faktor. Vystoupili místní klientky Mačkovské kočky s country
tancem, sokolník Pavel Řehka, Milda Šimandl, koně Apači, Denny, Alena
Šmolíková s tancujícím psem, border kólie Cesi. Počasí nám docela přálo a už se
těšíme na další ročník. ( jk )

___________________________________________________________________________

Jihočeský festival zdraví
v Třeboni
V sobotu 15.9. v Třeboni probíhal
první ročník Jihočeského festivalu
zdraví. Organizátoři akce nás
požádali, zda bychom mohli hned
ráno s naší hudební skupinou
vystoupit. Rádi jsme souhlasili a v
ranních hodinách se vydali do tohoto
krásného jihočeského města. Pro
posluchače jsme si připravili popové a
trampské písničky. Byli jsme rádi, že
se nám diváky podařilo tak brzo po
ránu rozpohybovat. Od organizátorů
jsme jako poděkování dostali drobné
dárky a poukaz na oběd, který byl
velmi chutný. A protože se nám v
Třeboni opravdu líbilo, zdrželi jsme
se až do odpoledne. Okoukli jsme
ostatní vystupující, zaskotačili si s
canisterapeutickými psy, rozšířili
poznatky o zdravém životním stylu ve
stáncích Ligy proti rakovině a
ostatních organizací a zašli na
kávičku do cukrárny. Během dne se i
počasí vylepšilo, a tak se akce
opravdu vyvedla.

Atletické závody v Bechyni, I.ročník
Dne 19.9.2012 se konaly závody v atletice na Městském stadionu v Bechyni, které
uspořádal Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky. Soutěžilo se v těchto
disciplínách : běh na 50m, běh na 100m, skok z místa, skok daleký, hod kriketovým
míčkem a vrh koulí. V hodnocení družstev jsme skončili na krásném 2.místě, z 11-ti týmů.
Z vítězství se radovaly Mačkovské kočky z Domova PETRA Mačkov.

Umístění našich sportovců :
Jitka Putzová : 1.místo skok
z místa a 2.místo skok daleký.
Miroslav Maule : 1.místo vrh
koulí a 2.místo hod kriketovým
míčkem.
Jiří Havel : 2.místo běh na 50m a
2.místo běh na 100m.
Jan Špán : 3.místo běh na 50m a
4.místo běh na 100m.
Petra Zoulíková : 3.místo běh na
50m a 4.místo běh na 100m.
Jiřina Kinkorová : 1.místo vrh
koulí a 2.místo hod kriketovým
míčkem.
Ivana Hrabáková : 3.místo hod
kriketovým míčkem a 3.místo vrh
koulí.
Jana Maslikiewiczová : 4.místo
vrh koulí a 4.místo hod
kriketovým míčkem.
Karel Říha : 4.místo běh na 50m
a 4.místo běh na 100m.
Martin Smrčka : 3.místo běh na
50m a 5.místo běh na 100m.

Závody se nám moc líbily a už teď se těšíme na další ročník. ( jš )

Letní paralympijské hry 2012
XIV.letní paralympijské hry se konaly mezi 29.srpnem a 9.zářím 2012 v britském
Londýně. Na programu bylo 20 sportů : atletika, basketbal na vozíku, boccia, cyklistika,
fotbal ( 5-ti členná družstva zrakově postižených ), fotbal ( sedmi členná družstva tělesně
postižených ), goalball, jachting, jezdectví, judo, lukostřelba, plavání, ragby na vozíku,
sportovní střelba, stolní tenis, šerm na vozíku, tenis na vozíku, veslování, volejbal pro
sedící, vzpírání.
Nejúspěšnějším sportovcem byla australská plavkyně Jacqueline Freneyová, která získala
8 zlatých medailí. Brazilec Daniel Dias se se sedmi zlatými stal nejúspěšnějším mužem a
12.nejúspěšnějším závodníkem paralympiády.
Pořadí národů : 1. Čína, 2. Rusko, 3. Spojené království.
42. česká republika. Naši zemi reprezentovalo 46 sportovců. Celkem získali 11 medailí.
Nejúspěšnějším závodníkem byl cyklista Jiří Ježek. ( jš )

________________________________________________________________
V září slaví narozeniny :

V říjnu slaví narozeniny :

1.9. Jan Špán
8.9. Karel Říha
20.9. Simona Šonková
27.9. Petra Zoulíková

7.10. Zuzana Taláková
9.10. Dana Šindelářová
14.10. Vít Doxanský
17.10. Věra Dobešová
21.10. Jana Maslikiewiczová
29.10. Radek Kalina
30.10. Martin Smrčka
BLAHOPŘEJEME !

Použité zdroje www.google.cz, www.wikipedia.cz
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