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O prachatických domech a lidech
Česká, britská, německá - tři vlaječky letos v dubnu rozvlnily sněhobílé pole přebalu prachatické
knižní novinky stejně, jako zdobily předešlá dílka o.staré a nové prachatické radnici (2005) v
ediční řadě zasvěcené významným místním památkám. Ty obyčejné obytné domy o svých
soukromých stoletích obvykle mlčí. A právě do jejich osudů nyní nahlédli autoři nové publikace
MUDr. Jan A. Mager a Ing. Vladimír Hrabák. Jejich nevšední sondu do stavební historie
sedmnácti „dobrých adres“ zdejší Městské památkové rezervace provází také vyprávění o
někdejších obyvatelích.

Životopisné medailony, jemně obohacené genealogickou optikou, jsou věnovány 26 zasloužilým
prachatickým osobnos-tem, ale nechybí ani příběhy dalších lidí v zajímavých souvislostech. V
biogramech jsou představeni malíř Ludwig Tilp, purkmistr Ernst Mayer, hudební skladatel J. Ch.
Vobořil, okresní starosta Josef Pluhař, jiný z historické řady purkmistrů Johann Zdiarsky,
rodopisec a pořadatel městského archivu Ladislav Pilát, kaplan a básník Antonín J. Puchmajer,
první historiograf města František J. Sláma, děkan Jan Švéda, vítaný návštěvník korunní princ
Rudolf, dále pak Rudolf hrabě Wratislav z Mitrowicz, americký Čech - redaktor Josef Tvrzický,
spisovatel Jiří Fried, podnikatel z Lázní sv. Markéty Franz Kerschbaum, Terezie Bártová
provdaná Stroupežnická, mecenáš Matouš Vávra, měšťan Lenhart Stiasny, malíři Felix a Jakob
Faberové, spisovatel Josef Messner, Sv. Johann Nepomuk Neumann, ředitel prachatického
gymnasia prof . Gustav Adolf Lindner, pedagog prof. Edmund Kaltofen, řezbář Josef Chwala,
dobrodinec prachatického školství Felix Spinka a sochař Otto Herbert Hajek. V němčině texty
autorů zpřístupnil překladatel J. Štemberk, v angličtině L. Tesařo-vá. Prachatický publikační
projekt je spolufinancován z prostředků EU.
Miloslav Trnka
(J. A. Mager - V. Hrabák, Prachatice, domy a lidé (Prachatice, houses and people / Prachatice,
Häuser und Leute)
56 s. A 5, 66 barevných foto v textu, plán vnitřního města s vyznačením pojednávaných objektů.
Typografie a tisk Jaroslav Karmášek, náklad 5000 ks. Vydalo Město Prachatice v dubnu 2007).
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