4.

Místo:
Velké náměstí
Program:
17.00 – pianista Matěj Benk a jeho trio
18.30 – polsko-ukrajinská formace Dagana
20.30 – trio Mario´s Room Interzone

BOHEMIA JAZZ FEST

Prachatice přivítají prvotřídní představitele hudební umělecké scény. Tento
víkend se zde koná hudební festival
Bohemia Jazz Fest. Malebné město
nacházející se nedaleko Národního
parku Šumava láká své návštěvníky
i řadou historických památek. Jednou
z nich je i místní kostel a fara.
Je zasvěcený sv. Jakubovi Většímu

a nachází se na Kostelním náměstí,
mezi Velkým náměstím a Píseckou
bránou. A právě nedaleko kostela,
přesněji na již zmíněném Velkém náměstí, se uskuteční i hudební festival.
Pokud do Prachatic zavítáte, vydejte se do místního kostela, který patří k nejstarším památkám Prachatic.
První zmínky o něm sahají až do roku
1359. Celý komplex obsahující presbytář, trojlodí, kapli, věž a minaret vznikal postupně až do konce 15. století.
Během následujících století došlo
k několika požárům, a tak se zároveň měnila jeho podoba. Například
namísto severní věže kostela vznikl
nově minaret. Věž a minaret jsou osaZdroj: ROP Jihozápad

Prachatice nabízejí výlet do historie i jazzovou hudbu

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY

zeny zvony pocházejícími ze 16. století. Trojlodí kostela je řešené síťovou
klenbou, na níž jsou vymalovány znaky spojující kostel s tehdejší dobou.
Hlavní oltář je barokní s několika
komponentami staršího gotického oltáře, na kterém je mimo jiné ztvárněn
i patron kostela.
Opravy kostela a fary v Prachaticích
probíhaly postupně několik let v závislosti na ﬁnančních prostředcích,
které měla farnost k dispozici.
Díky udělené dotaci z Regionálního

operačního programu Jihozápad byla
v roce 2010 dokončena rekonstrukce celého komplexu. Byla opravena
především střecha kostela. V kostele
byly zrestaurovány renesanční fresky
v presbytáři kostela, opraveny malé
varhany s pseudogotickou skříní, zrekonstruováno osvětlení.
V zákristii byl zrekonstruován prostor
pro důstojnější možnost využívání jak
při bohoslužbách, tak jako zázemí pro
účinkující při kulturních akcích, které
v kostele často probíhají.

www.prachatice.cz

Adresa:
Kostelní náměstí
Otevírací doba:
PO–NE 10–17 hod. (věž a minaret)

KOSTEL SV. JAKUBA

V jižní věži kostela byl ve volné zvonové stolici osazen nově ulitý zvon.
Na faře byla dokončena vstupní síň
Jana Nepomuka Neumanna a provedena výměna oken.

